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0 Globale tijdsaanduiding op de agenda
In de agenda ziet u een globale tijdsaanduiding staan. Dit is de globaal geplande aanvangstijd voor een
bepaald onderwerp.
Indien u voor een specifiek agendapunt komt dat niet als eerste op de agenda staat, wordt u verzocht om
een half uur eerder aanwezig te zijn, ingeval de vergadering vlotter verloopt dan gedacht en het onderwerp
eerder aan de beurt is.
Het kan ook gebeuren dat een onderwerp later dan gepland aan de orde komt.

1 19:30 - Algemene punten
We gaan door met de spreektijdenregeling.
Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum
aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de
spreektijd.
(Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)

1.a Opening
1.b Mededelingen van de voorzitter
1.c Vaststelling agenda
1.d Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan

Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk vijf
minuten voor de vergadering bij de griffier.

2 Beeldvorming en Oordeelsvorming
Behandelwijze per onderwerp:
- vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder
- meningsvorming, debat commissieleden met elkaar

2.a 19:45 - Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022 (2018/33)
Er wordt ambtelijk een korte presentatie gegeven (15 min.) om de financiële cijfers van het GRP toe te
lichten.
Voorgesteld besluit:
1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan Ouder-Amstel 2018–2022 (GRP) vast te stellen.
2. De komende planperiode het vaste bedrag voor het eigenarendeel van de rioolheffing te handhaven op
het huidige niveau van €277,80 en het variabele bedrag voor het verbruikersdeel te handhaven op het
huidige niveau van €128,20, met een jaarlijkse verrekening van de inflatie.

Dossier 882 voorblad

Raadsvoorstel 2018/33: Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022

Raadsbesluit 2018/33: Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022

Bijlage 1: GRP Ouder-Amstel - Hoofddocument - Ontwerp

Bijlage 2: GRP Ouder-Amstel - Achtergronddocument - Ontwerp

2.b 20:20 - Jaarstukken 2017, Eerste Voortgangsrapportage 2018 en Begroting 2019 Duo+ (2018/45)
Voorgesteld besluit:
- kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage 2018 Duo+;
- kennis te nemen van de Jaarstukken Duo+ 2018 en geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening;
- kennis te nemen van de concept gewijzigde begroting Duo+ 2018 en geen zienswijze in te dienen;
- kennis te nemen van de concept begroting Duo+ 2019 en geen zienswijze in te dienen.

Dossier 905 voorblad

Raadsvoorstel 2018/45: Jaarstukken 2017, Eerste Voortgangsrapportage 2018 en Begroting 2019 Duo+

Raadsbesluit 2018/45: Jaarstukken 2017, Eerste Voortgangsrapportage 2018 en Begroting 2019 Duo+

Bijlage 1: Jaarrekening Duo+ 2017

Bijlage 2: Voortgangsrapportage Duo+ 2018

Bijlage 3: Begroting Duo+ 2019

Bijlage 3: Begrotingswijziging voortgangsrapportage Duo+

Erratum 1e voortgangsrapportage Duo+ 2018

2.c 21:00 - Vervanging kunstgras sportpark Wethouder Koolhaasweg (2018/34) (bespreekstuk op verzoek van
de PvdA)



Voorgesteld besluit:
Akkoord te gaan met:
- het vervangen in 2018 van de toplaag van het in 2009 aangelegde kunstgrasveld op het voetbalcomplex
aan de Wethouder Koolhaasweg;
- hier een bedrag van maximaal € 220.000 in te investeren, waarvan een bedrag van maximaal € 20.000
beschikbaar te stellen voor de voorbereidingen (opstellen programma van eisen, aanbesteding) en
directievoering tijdens de werkzaamheden;
- het bedrag in tien jaar af te schrijven en de jaarlijkse afschrijvingskosten op te nemen in de
meerjarenbegroting van Ouder-Amstel

Dossier 885 voorblad

Raadsvoorstel 2018/34: Vervanging kunstgras sportpark Wethouder Koolhaasweg

Raadsbesluit 2018/34:  Vervanging kunstgras sportpark Wethouder Koolhaasweg

3 Overleg met het college
3.a 21:15 - Vragen aan het college
3.b 21:25 - Lange termijn agenda

20180531 Lange termijn agenda

3.c 21:30 - Regionale aangelegenheden
-	Amstelland- en Meerlandenoverleg
-	Groengebied Amstelland
-	Samenwerking DUO+
-	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
-	Openbare Gezondheidszorg Amstelland
-	Vervoerregio Amsterdam

4 21:40 - Rondvraag
5 Sluiting
6 MOGELIJKE HAMERSTUKKEN

Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om
9.00 uur bij de griffie om verzoekt.

6.a Jaarstukken Vervoerregio 2018 (2018/36)
Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Vervoerregio en geen zienswijze in te dienen ten aanzien
van deze stukken.

Dossier 891 voorblad

Raadsvoorstel 2018/36: Jaarstukken Vervoerregio 2018

Raadsbesluit 2018/36: Jaarstukken Vervoerregio 2018

Bijlage 1: Begeleidende brief - Jaarstukken Vervoerregio 2018

Bijlage 2: Concept Jaarstukken 2017 Vervoerregio - Interactief

Bijlage 3: Kadernota 2019-2022

6.b Jaarstukken Groengebied Amstelland 2018 (2018/37)
Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van het Groengebied Amstelland en geen zienswijze in te dienen
ten aanzien van deze stukken.

Dossier 893 voorblad

Raadsvoorstel 2018/37: Jaarstukken Groengebied Amstelland 2018

Raadsbesluit 2018/37: Jaarstukken Groengebied Amstelland 2018

Bijlage 1: Brief bij jaarstukken GGA

Bijlage 2: Ontwerp jaarrekening 2017

Bijlage 3: Ontwerp begrotingswijziging 2018 GGA

Bijlage 4: Ontwerp programma begroting 2019 GGA

Bijlage 5: Jaarverslag 2017 GGA

6.c Jaarstukken 2017, begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
(2018/32)
Voorgesteld besluit:
geen zienswijze in te dienen ten aanzien van
1. de jaarstukken 2017;
2. de begroting 2019;
3. en de meerjarenbegroting 2019-2022
van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Dossier 887 voorblad



Raadsvoorstel 2018/32: Jaarstukken 2017, begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Raadsbesluit 2018/32: Jaarstukken 2017, begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bijlage 1: Ondertekende aanbiedingsbrief bij Jaarstukken 2017 en begroting 2019 en Meerjarenraming
2019-2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bijlage 2: Meerjarenbegroting 2019-2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bijlage 3: Eindrapportage 2017, Jaarverslag en -rekening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

6.d Plan van aanpak Kwaliteitscriteria 2.1 Vergunningen, toezicht en handhaving (2018/40)
Voorgesteld besluit:
1. Akkoord te gaan met het plan van aanpak Kwaliteitscriteria 2.1 VTH
2. voor 2018 en 2019 een bedrag van € 44.784 en voor 2020 € 29.784,- en voor 2021 € 23.667,-
beschikbaar te stellen

Dossier 895 voorblad

Raadsvoorstel en -besluit 2018/40: Plan van aanpak Kwaliteitscriteria 2.1 Vergunningen, toezicht en
handhaving

Memo college met nadere informatie over Raadsvoorstel plan van aanpak kwaliteitscriteria VTH

6.e GR OGZ Amstelland (GGD): jaarrekening 2017, actualisatie 2018 en begroting 2019 (2018/21)
Voorgesteld besluit:
- Geen zienswijze in te dienen tegen de Actualisatie van de begroting 2018 van de gemeenschappelijke
regeling openbare gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland) en akkoord te gaan met de
ongewijzigde gemeentelijke bijdrage voor Ouder-Amstel van € 454.570,-.
- Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling openbare
gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland) en akkoord te gaan met de verhoogde geraamde
gemeentelijke bijdrage voor Ouder-Amstel van € 501.558,-.

Dossier 883 voorblad

Raadsvoorstel 2018/21: GR OGZ Amstelland (GGD): jaarrekening 2017, actualisatie 2018 en begroting
2019

Raadsbesluit 2018/21: GR OGZ Amstelland (GGD): jaarrekening 2017, actualisatie 2018 en begroting
2019

Bijlage 1: Concept Jaarstukken GR OGZ Amstelland 2017

Bijlage 2: Bestuurlijke samenvatting jaarrekening 2017 GR OGZ Amstelland

Bijlage 3: Concept Begroting GR OGZ Amstelland 2019

Bijlage 4: Concept Begroting GR OGZ Amstelland actualisatie 2018

6.f Concept statuten Stichting Florente (2018/38)
Voorgesteld besluit:
- In te stemmen met de concept statuten van Stichting OOP en Stichting Spirit, na fusie te noemen Stichting
Florente;
- In te stemmen met het, in overleg met ministerie nader te bepalen moment na fusie, ontbinden van
Stichting OOP (naam en bestuursnummer), waarmee de scholen formeel aan de samenwerkingsstichting
Florente worden overgedragen.

Dossier 897 voorblad

Raadsvoorstel 2018/38:  Concept statuten Stichting Florente

Raadsbesluit 2018/38: Concept statuten Stichting Florente

Bijlage 1. Concept statuten Stichting Florente

Bijlage 2. Verslag bestuurlijke bespreking concept statuten Stichting Florente 18 april 2018

Bijlage 3. Advies fusie-effectrapportage college OA

Bijlage 4. Artikel 17 Wpo

6.g Jaarstukken Amstelland-Meerlandenoverleg 2018 (2018/35)
Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Amstelland-Meerlanden overleg en geen zienswijze in te
dienen ten aanzien van deze stukken.

Dossier 892 voorblad

Raadsvoorstel 2018/35: Jaarstukken Amstelland-Meerlandenoverleg 2018

Raadsbesluit 2018/35: Jaarstukken Amstelland-Meerlandenoverleg 2018

Bijlage 1: Brief inzake Amstelland-Meerlanden jaarrekening 2017 en begroting 2018 en 2019

Bijlage 2: Jaarrekening Amstelland-Meerlanden 2017



 

Bijlage 3: Concept begroting Amstelland-Meerlanden 2018 en 2019

6.h Ontwerpprogrammabegroting 2019, actualisatie 2018 en Jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland (2018/41)
Voorgesteld besluit:
1) Kennis te nemen van bijgaande Ontwerpprogrammabegroting 2019 en actualisatie 2018 van de
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en geen gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze
kenbaar te maken aan het Veiligheidsbestuur.
2) Kennis te nemen van het Jaarverslag en jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland.

Dossier 877 voorblad

Raadsvoorstel en -besluit 2018/41: Ontwerpprogrammabegroting 2019, actualisatie 2018 en
Jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bijlage 1: Jaarverslag en jaarrekening 2017

Bijlage 2: Programmabegroting 2019 VrAA incl. actualisatie 2018



2.a Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022 (2018/33)
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Commissie Ruimte 

Dossiernummer 882 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 31 mei 2018 

Agendapunt 2.a 

Omschrijving Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022 

(2018/33) 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Ruimte 31 mei 2018 

 

Toelichting 

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een strategisch beleidsdocument. Het GRP geeft 

inzicht in de omvang, het functioneren en de kwaliteitstoestand van de voorzieningen 

waarmee de gemeente Ouder-Amstel invulling geeft aan de wettelijke zorgplichten voor het 

stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Het GRP beschrijft de maatschappelijke 

doelen, de visie en beleidskaders, en van hieruit de speerpunten, activiteiten en 

financieringsstrategie voor de komende jaren. Het GRP moet worden vastgesteld door de 

gemeenteraad. 
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Nummer 2018/33 

 

datum raadsvergadering : 14 juni 2018 

Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022 

portefeuillehouder : J.J. De Maa 

datum raadsvoorstel : 8 mei 2018 

 

Samenvatting 
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een strategisch beleidsdocument. Het GRP geeft 

inzicht in de omvang, het functioneren en de kwaliteitstoestand van de voorzieningen 

waarmee de gemeente Ouder-Amstel invulling geeft aan de wettelijke zorgplichten voor 

het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Het GRP beschrijft de 

maatschappelijke doelen, de visie en beleidskaders, en van hieruit de speerpunten, 

activiteiten en financieringsstrategie voor de komende jaren. 

U wordt gevraagd: 

1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018–2022 (GRP) vast te stellen.  

2. De komende planperiode het vaste bedrag voor het eigenarendeel van de rioolheffing 

te handhaven op het huidige niveau van €277,80 en het variabele bedrag voor het 

verbruikersdeel te handhaven op het huidige niveau van €128,20, met een jaarlijkse 

verrekening van de inflatie.  

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
Vanuit de Wet milieubeheer (art. 4.22, lid 1) zijn gemeenten sinds 1995 verplicht een 

gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen. Deze moet door de gemeenteraad 

worden vastgesteld. Het GRP is een strategisch beleidsdocument. Het GRP geeft inzicht in 

de omvang, het functioneren en de kwaliteitstoestand van de voorzieningen waarmee de 

gemeente Ouder-Amstel invulling geeft aan de wettelijke zorgplichten voor het stedelijk 

afvalwater, hemelwater en grondwater. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Het huidig GRP is opgesteld voor de planperiode 2011 tot en met 2015 en stilzwijgend 

verlengd.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Voorliggend GRP 2018-2022 vervangt bij vaststelling het GRP 2011-2015. Het 

gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2018-2022 beschrijft de maatschappelijke doelen, de 

visie en beleidskaders, en van hieruit de speerpunten, activiteiten en 

financieringsstrategie voor de komende jaren.  

 

Het GRP is opgebouwd uit een tweetal delen: 

 Een kort en bondig Hoofddocument voor de verantwoordelijke bestuurders, politici en 

vaktechnisch personeel. Dit document bevat de hoofdlijnen en beschrijft o.a.:  

o de visie op de rioleringszorg (§2.4),  

o de beleidskeuzes in de vorm van ambities, sfeerbeelden en speerpunten (Hfst.3),  

o de benodigde middelen (§5.1),  

o de consequenties voor de rioolheffing en -voorziening (§5.2). 

 Een Achtergrondendocument met meer detail informatie, waaronder o.a.: 

o een uitgebreide evaluatie van de afgelopen jaren (Hfst.4),  
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o een uitgebreid overzicht van de vertaling van de beleidskeuzes naar specifiekere 

kwaliteitsbeschrijvingen en kwaliteitsnormen (Hfst.5),  

o een nulmeting en de uitvoeringsstrategie om binnen de planperiode te gaan (en 

blijven) voldoen aan de gestelde beleidskeuzes (Hfst.6), 

o een uitgebreidere analyse van de benodigde middelen en ontwikkeling van de 

rioolheffing en -voorziening (Hfst.7).  

Ook het Achtergrondendocument neemt derhalve een belangrijke plaats in en is integraal 

onderdeel van het GRP, met name voor de kaderstelling en vaststelling van de (meer 

technische) kwaliteitsnormen. 

 

In samenspraak met de raadsleden (december 2017) is een visie op de invulling van de 

gemeentelijke watertaken opgesteld en zijn de ambities, speerpunten en 

kwaliteitskaders per zorgplicht verwoord.  

 

Wat gaan we doen? 
Het inzamelen en verwerken van afvalwater en hemelwater is een taak van de gemeente. 

Het waterschap zorgt vervolgens voor de zuivering van het afvalwater. Hiernaast heeft 

de gemeente een regierol in de aanpak van de structurele grondwateroverlast in het 

stedelijk gebied. De watertaken van de gemeente gaan dan ook verder dan alleen de 

buis onder de grond. Ook gemalen, drainage, sloten en greppels hebben tot doel het 

verwerken van (afval)water waarvan men zich wil ontdoen.  

 

Samengevat steekt de gemeente Ouder-Amstel de gemeentelijke watertaken in op het 

voortzetten van de huidige rioleringszorg, waarbij we doen wat we moeten. Dit wordt in 

het GRP aangeduid als het ‘niveau adequaat’. Dit houdt in dat in 2022 de voorzieningen 

functioneren op het basisniveau (voldoende inzicht, voldoende onderhouden, hier en daar 

wel wat op aan te merken, af en toe hinder is mogelijk).  

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
De riolen en al de andere rioleringsvoorzieningen hebben een belangrijke functie in het 

dagelijkse leven:   
 Ze beschermen de volksgezondheid;  

 Ze houden het oppervlaktewater en de bodem schoon;  

 Ze zorgen voor droge voeten en voorkomen wateroverlast.  

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De zorgplichten voor stedelijk afvalwater, overtollig hemelwater en structurele 

grondwateroverlast zijn voor de gemeente wettelijke plichten. De gemeenten heeft 

echter bij de invulling van deze zorgplichten de beleidsvrijheid de aanpak en het tempo 

te kiezen die zij het meest wenselijk vindt.  

 

Op 7 december 2017 zijn, in de Commissie Ruimte, de raadsleden gevraagd mee te 

denken in de ambities voor de planperiode 2018 tot en met 2022. De volgende punten 

zijn hieruit meegegeven:  

o Innovatie inbrengen bij de omgang met afvalwater; op projectbasis en samen met 

projectontwikkelaars en Waternet. Denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van 

waterverbruik en decentrale verwerking van afvalwater.  

o Positief stimuleren van de omgang met hemelwater. Uitbreiden van het 

concept RainProof ter bewustwording bij particulieren en informeren over de nut 

en noodzaak van het terugdringen van particulier verhard oppervlak.  
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o Duidelijk definiëren van wateroverlast en de relatie met de toename van heftige 

buien als gevolg van de klimaatverandering. Meer robuuste opvang realiseren in 

de openbare ruimte, bij voorkeur ondergronds.  

o Duidelijk definiëren van grondwateroverlast. Het moet eenduidig zijn waar de 

gemeente de lat c.q. grens legt en wie waar verantwoordelijke voor is (gemeente, 

particulier of waterschap).   

o Blijven monitoren van de grondwaterstanden. Maatregelen zijn per gebied/project 

maatwerk; de gemeente zorgt voor de juiste informatie.  

 

In grote lijnen volgt de gemeente de koers van de afgelopen jaren voor de invulling van 

haar gemeentelijke watertaken. Het navolgende geeft een samenvatting van 

de concrete speerpunten en inspanningen binnen de planperiode van dit GRP om aan de 

hiervoor geschetste ambitie te (blijven) voldoen en op het adequate niveau te blijven of 

daar te komen. Samengevat ligt de komende jaren de focus op:  

 Inzameling van afvalwater – benutten kansen nieuwe sanitatie;  

 Verkrijgen van inzicht – inventariseren inspecteren, monitoren en toetsen;  

 Assetmanagement – stappen zetten naar effectgestuurd rioolbeheer;  

 Optimalisatie in de afvalwaterketen – benutten kansen verbetering waterkwaliteit; 

 Wateroverlast bij heftige buien – inzicht in de gevoelige locaties;  

 Wateroverlast bij extreme neerslag – klimaatbestendig en waterrobuust inrichten; 

 Omgaan met hemelwater (particulieren)- vastleggen Taakopvatting hemelwater 

en bewustwording bij particulieren;  

 Uitwerking kaders – opstellen technische ontwerprichtlijnen;  

 Invulling regierol – onderzoeken effecten op de grondwaterstand bij 

rioolvervanging; 

 Communicatie – informeren betrokken op projectbasis;  

 Verkrijgen van inzicht – voortzetten monitoring grondwaterstanden. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Om de strategie voor de komende planperiode ten uitvoer te brengen is het belangrijk 

dat de personele organisatie Duo+ staat, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit krijgt de 

komende jaren steeds meer en meer zijn beslag.  

 

Om de rioleringsvoorzieningen op het gewenste niveau te houden moeten kosten 

gemaakt worden. De benodigde activiteiten en bijhorende budgetten voor de planperiode 

2018-2022 zijn met dit GRP benoemd (zie paragraaf 5.1 van het GRP hoofddocument).  

 

De kosten worden volledig gedekt vanuit de rioolheffing. De rioolheffing kent een 

eigenarendeel en een gebruikersdeel. Het gebruikersdeel is alleen van toepassing op 

grootverbruikers. De rioolheffing wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Voor 

2018 is de hoogte van de heffing (eigenarendeel) reeds vastgesteld op € 277,80. Vanuit 

een goed strategisch financieel beleid en een aantal verkenningen is het advies de 

volgende koers in te zetten:  

 Het handhaven van de rioolheffing voor de komende jaren op het huidige niveau 

van €277,80, met verrekening van de inflatie. De Voorziening egalisatie riolering is 

voldoende groot om het tarief de komende jaren gelijk te houden aan het huidige 

niveau.  

 Het heroverwegen van deze financieringsstrategie in 2022. Aan het einde van de 

planperiode van het GRP 2018-2022 is namelijk de verwachting dat kan worden 

overgestapt naar het direct bekostigen van de investeringen vanuit de voorziening, 

zonder dat hiervoor de rioolheffing op korte termijn hiertoe eerst fors moet stijgen. 

Het direct bekostigen van de investeringen uit de voorziening voor riolering heeft als 
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groot voordeel dat daarmee rentelasten voor de lange termijn voorkomen worden en 

de rioolheffing op middellange termijn structureel lager uitvalt.  

 

Hier horen de volgende overwegingen bij:  
 De voorziening blijft gedurende de planperiode ingezet worden ter egalisatie van baten 

en lasten, zoals dat ook nu gebeurt. Het nu overgaan op direct afboeken van de 

investeringen ten laste van de voorziening geeft een risico van onvoldoende saldo op 

korte termijn, omdat de investeringen de komende jaren een stijgende lijn laten zien. 

Het wel direct afboeken vanaf dit moment zou een jaarlijkse stijging van het 

tarief met +7% tot gevolg hebben.  

 Aan het einde van de planperiode is er beter zicht op de (werkelijke) ontwikkeling van 

de woningbouw in De Nieuwe Kern, AmstelBusinessPark en Entrada. De inkomsten als 

gevolg van de uitbreiding van het woningareaal zijn dan naar verwachting fors hoger, 

terwijl daar op korte termijn geen investeringen of grote toename van het 

exploitatiebudget tegenover staan.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Het gemeentelijke rioleringsplan is een wettelijke planverplichting en valt binnen de 

kaders van de Wet Milieubeheer en de Waterwet. Conform de Wet milieubeheer (art. 

4.23) is het GRP opgesteld in samenspraak met Waternet, als uitvoeringsorganisatie van 

de het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ook de provincie Noord-Holland is in het 

proces uitgenodigd.  

 

Via de stuurgroep, projectgroep en diverse interviews zijn medewerkers van de beleid, 

beheer en de buitendienst betrokken geweest bij het opstellen van het GRP. Het 

kostendekkingsplan en de financiering is in nauwe samenwerking met medewerkers van 

de afdeling Financiën en de financieel strategisch adviseur tot stand gekomen.  

 

Het GRP heeft een relatie met de Omgevingsvisie en -plan, de beheerplannen (wegen, 

riolering en groen) en de duurzaamheidsnotitie. Na vaststelling wordt de inhoud van het 

GRP bekend gemaakt bij en toelicht aan de diverse medewerkers. 

 

Zodra het plan is vastgesteld door de raad, doen burgermeester en wethouders hiervan 

mededeling aan de provincie Noord-Holland, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en 

het ministerie (conform art. 4.23 Wet Milieubeheer). 

 

Tevens vindt bekendmaking van de vaststelling van het GRP plaats in de lokale krant en 

op de website van de gemeente. Hierbij wordt aangegeven op welke wijze kennis kan 

worden gekregen van de inhoud van het plan. 

 

Wat is het vervolg? 

Na uw besluit worden de rioleringsvoorzieningen beheerd conform de in het GRP 

beschreven beleidskaders, activiteiten en financieringsstrategie. Het GRP vormt de basis 

voor de begroting voor 2018 en opvolgende jaren. Tevens wordt er over het GRP 

gecommuniceerd, zoals hierboven is beschreven. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
Jaarlijks wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van beheeractiviteiten en 

projecten middels de nieuwsbrieven aan de raad. 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 
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BESLUIT : 
 

Besluit 

1.  Het Gemeentelijk Rioleringsplan Ouder-Amstel 2018–2022 (GRP) vast te stellen.  

2.  De komende planperiode het vaste bedrag voor het eigenarendeel van de 

rioolheffing te handhaven op het huidige niveau van €277,80 en het variabele 

bedrag voor het verbruikersdeel te handhaven op het huidige niveau van €128,20, 

met een jaarlijkse verrekening van de inflatie. 

 

Ouder-Amstel, 14 juni 2018 

 

De raad voornoemd,  

 

de raadsgriffier,  De voorzitter  
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1 Inleiding 

Sinds de komst van riolering begin 1900 is de hygiëne van de Nederlandse huishoudens met sprongen 

vooruitgegaan. Het milieu is gebaat bij het bestaan van de huidige rioleringszorg. Nog niet zo lang 

geleden werd afvalwater namelijk nog rechtstreeks geloosd op sloten, vijvers, beken of zakputten. 

Tegenwoordig wordt in principe al het afvalwater gezuiverd voordat het wordt geloosd, omdat het 

ziektekiemen en veel meststoffen bevat. Hemelwater is daarentegen in principe schoon en kan op een 

sloot worden geloosd of worden geïnfiltreerd in de bodem. 

 

De gemeentelijke watertaken 

Het inzamelen en verwerken van afvalwater en hemelwater is een taak van de gemeente. Het 

waterschap zorgt vervolgens voor de zuivering van het afvalwater. Hiernaast heeft de gemeente een 

regierol in de aanpak van de structurele grondwateroverlast in het stedelijk gebied. 

 

De watertaken van de gemeente gaan dan ook verder dan alleen de buis onder de grond. Ook 

gemalen, drainage, sloten en greppels hebben tot doel het verwerken van (afval)water waarvan men 

zich wil ontdoen. En op een zodanige wijze dat dit geen probleem veroorzaakt. De riolen en de 

voorzieningen hebben dan ook een belangrijke functie in het dagelijkse leven:  

• Ze beschermen de volksgezondheid; 

• Ze houden het oppervlaktewater en de bodem schoon; 

• Ze zorgen voor droge voeten en voorkomen wateroverlast. 

 

 
 

De gemeentelijke watertaken hebben raakvlakken met veel andere beleids- en taakvelden (zoals 

wegen, groen en ruimtelijke ordening). De afstemming wordt gerealiseerd door gedeelde en 

gezamenlijke kwaliteit voor de openbare ruimte, in de integrale onderhouds- en 

vervangingsprogramma’s van de gemeente. Bovenliggende doelstellingen zijn de beleving van water in 

de dorpen en wijken door inwoners en voor toeristen en het duurzaamheidsdenken. Water en 

riolering zijn zeker van invloed op de leefbaarheid! 

 

De zorgplichten voor stedelijk afvalwater, overtollig hemelwater en 

grondwateroverlast zijn voor de gemeente wettelijke plichten. De gemeente heeft 

echter bij de invulling van deze zorgplichten de beleidsvrijheid de aanpak te kiezen 

wat zij, gelet op de lokale omstandigheden, het meest doelmatig en kostenefficiënt 

vindt. Er is dus ruimte voor ambitiekeuzes. 

 

Het GRP geeft de invulling van de gemeentelijke watertaken weer. In het gehele traject staat de vraag 

"wat merken de burgers ervan?” centraal. Hierbij is het streven hinder door geur, geluid en 

werkzaamheden te voorkomen, en te komen tot een toekomstgerichte (afval)waterketen en 

(grond)watersysteem, met aandacht voor klimaatadaptatie, scheiden van waterstromen en effectief 

en efficiënt beheer van de aanwezige voorzieningen. 

 

Naast vervulling van de bovenstaande kernfuncties en doelen is het geheel aan voorzieningen een 

enorm kapitaalgoed. Zo ligt er alleen al 43 kilometer rioolbuis en 36 kilometer aan druk- en persriolen 

in de grond. De totale vervangingswaarde is ingeschat op circa € 46 mln. De invulling van de 
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gemeentelijke watertaken kost dan ook veel geld. Volgens de Programmabegroting 2017 geeft de 

gemeente Ouder-Amstel er jaarlijks €1,8 mln. aan uit. Dit zijn niet alleen de kosten voor het vervangen 

en verbeteren van voorzieningen, maar ook de kosten voor zaken als reiniging en inspectie, het 

kolkenzuigen, het uitvoeren van onderzoeken en opstellen van 

Plannen, personeelskosten et cetera. Dit bedrag wordt bekostigd vanuit de rioolheffing, en dus direct 

door de inwoners en bedrijven in de gemeente.   

 

De rioleringszorg en de gemeentelijke watertaken zijn van grote invloed op de volksgezondheid, de 

veiligheid en de lokale lasten. Het is van belang dat de rioleringszorg en de watertaken serieus en 

efficiënt worden ingevuld en uitgevoerd. 

1.1 Doelstelling Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 

Vanuit de Wet milieubeheer zijn gemeenten sinds 1995 verplicht een gemeentelijk rioleringsplan 

(GRP) op te stellen. Het huidig GRP is opgesteld voor de planperiode 2011 tot en met 2015 en 

stilzwijgend verlengd. Voorliggend GRP 2018-2022 vervangt bij vaststelling het GRP 2011-2015. 

 

Het GRP geeft inzicht in de omvang, het functioneren en de kwaliteitstoestand van de voorzieningen 

waarmee de gemeente invulling geeft aan de wettelijke zorgplichten voor het afval-, hemel- en 

grondwater, en de bekostiging hiervan. Het GRP beschrijft de beleidskaders en de activiteiten voor de 

inzameling, transport en verwerking van stedelijk afval-, hemel- en grondwater in de gemeente Ouder-

Amstel voor de periode 2018 t/m 2022, en geeft de visie op de gemeentelijke watertaken voor de 

lange termijn. De gemeente stelt zelf de geldigheidsduur vast en heeft gekozen voor een looptijd van 5 

jaar.  

1.2 Proces en status 

Het GRP moet een breed gedragen beleidsstuk zijn, zowel in de gemeentelijke organisatie als bij de 

externe partijen die een belang hebben bij een adequate invulling van de watertaken, zoals de 

bewoners, het waterschap en de bedrijven. 

 

Proces totstandkoming 

De ambtelijke voorbereiding en uitwerking wordt verzorgd door de stuurgroep en het kernteam, 

bestaande uit medewerkers van Duo+, de gemeente Ouder-Amstel en Antea Group. Advies is 

gevraagd aan diverse mensen in de ambtelijke organisaties en aan het Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht (met Waternet als uitvoeringsorganisatie). 

 

De ambtelijke voorbereiding van het GRP heeft in de periode oktober 2017 – april 2018 

plaatsgevonden. De wethouder is gevraagd mee te denken in het opstellen van de ambities en 

invulling van de zorgplichten gemeentelijke watertaken. In een vroeg stadium is dit bij raadsleden 

getoetst in een vergadering van de Commissie Ruimte (7 december 2017), waarbij zij in de 

gelegenheid zijn gesteld om richting mee te geven. Dit is verder uitgewerkt, inclusief de financiële 

consequenties. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het GRP 2018-2022 vast. 

 

Status onderhavige versie 

Onderhavige versie van het GRP betreft het ontwerp-GRP 2018-2022, ter voorlegging aan het college.  
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1.3 Leeswijzer 

Het GRP is opgebouwd uit een tweetal delen: 

• Een kort en bondig Hoofddocument voor de verantwoordelijke bestuurders, politici en 

vaktechnisch personeel. Dit document bevat de hoofdlijnen en beschrijft o.a. de visie op de 

rioleringszorg, de beleidskeuzes in de vorm van ambities, sfeerbeelden en speerpunten, de 

benodigde middelen en de consequenties voor de rioolheffing en -voorziening. 

• Een Achtergrondendocument met meer detail informatie, waaronder o.a. een uitgebreide 

evaluatie van de afgelopen jaren, een uitgebreid overzicht van de vertaling van de beleidskeuzes 

naar specifiekere kwaliteitsbeschrijvingen en kwaliteitsnormen, een nulmeting, de 

uitvoeringsstrategie om binnen de planperiode te gaan (en blijven) voldoen aan de gestelde 

beleidskeuzes en een uitgebreidere analyse van de benodigde middelen en ontwikkeling van de 

rioolheffing en -voorziening. Ook het Achtergrondendocument neemt derhalve een belangrijke 

plaats in en is integraal onderdeel van het GRP, met name voor de kaderstelling en vaststelling 

van de (meer technische) kwaliteitsnormen. 

 

Voorliggende rapportage betreft het hoofddocument. De indeling van de rapportage is als volgt: 

• In hoofdstuk 2 is ingegaan op de verplichtingen: welke kaders staan vast, wat zijn de 

(wettelijke) verplichtingen van particulieren, de gemeente, het waterschap en overige 

partijen en hoe staat de gemeente Ouder-Amstel daarin? 

• Hoofdstuk 3 gaat in op de prioriteiten en de te maken (beleids)keuzes: welke zijn dit en hoe 

wordt hiermee wordt omgegaan? De speerpunten voor de komende planperiode zijn in dit 

hoofdstuk benoemd. 

• Hoofdstuk 4 beschrijft de huidige stand van zaken. Wat hebben we aan areaal, hoe hebben 

we het de afgelopen planperiode gedaan en waar staan we nu? 

• In hoofdstuk 5 zijn de consequenties bepaald voor de rioolheffing vanuit het 

kostendekkingsplan en is de personele organisatie beschouwd. 

• Hoofdstuk 6 tot slot betreft het ambtelijk advies en een samenvatting van de bestuurlijke 

besluiten. 
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2 Wat moeten wij? De verplichtingen 

2.1 Gemeentelijke watertaken in Nederland 

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water in de gemeente Ouder-Amstel ligt, naast de 

gemeente, in handen van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (met als uitvoeringsorganisatie 

Waternet), de provincie Noord-Holland, drinkwaterbedrijf Waternet en de particulieren 

(bewoners/bedrijven). 

 

 

 

Figuur 2-1: waterkringloop en verantwoordelijkheden 

 

De betrokkenen hebben verschillende taakstellingen en verplichtingen. Figuur 2.1 geeft een indicatie 

van de verdeling van de verantwoordelijkheden. Sommige verplichtingen zijn wettelijk vastgelegd. Een 

aantal verplichtingen is vastgesteld in Europees, landelijk, provinciaal of regionaal beleid. Andere 

verplichtingen komen voort uit ambtelijke afspraken (al dan niet bestuurlijk vastgesteld). Soms gaat 

het om resultaatsverplichtingen, soms zijn enkel werknormen bepaald.  

2.2 Afspraken, taken en verplichtingen gemeente Ouder-Amstel 

Vanuit de wetgever is gesteld dat elke gemeente over een Gemeentelijk RioleringsPlan dient te 

beschikken waarin invulling aan de zorgplichten wordt gegeven. De gemeente mag in principe zelf 

bepalen welke voorzieningen ze gebruikt en hoe ze deze beheert voor inzameling, transport en 

(lokale) behandeling van het vrijkomend stedelijk afvalwater en het verwerken van overtollige 

hemelwater, uiteraard in overleg met de waterschappen en andere partijen. Hiernaast heeft de 

gemeente een regierol in de aanpak van structurele grondwateroverlast. 

 

De vrijheid voor de gemeente om invulling te geven aan haar taken schept echter ook de verplichting 

naar de bewoners en bedrijven om helder te communiceren wat van de gemeente verwacht kan 

worden. Het volgende schema toont op hoofdlijn de taken en verplichtingen van de betrokkenen (een 

detailoverzicht van de wet- en regelgeving is opgenomen in bijlage 2 van het Achtergronddocument). 
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Tabel 1: overzicht verplichtingen en taken 

Grondeigenaar 

(bewoners/ 

bedrijven) 

De grondeigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit 

betekent dat deze zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van 

maatregelen voor de inzameling van stedelijk afvalwater en afwatering van hemel- en 

grondwater. Zo is de eigenaar in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het hemelwater 

dat op zijn terrein valt. Pas als de particulier niet met redelijke inspanning hieraan kan 

voldoen ligt er een taak voor de gemeente. Ook de gevolgen van overtollig grondwater of 

een lage grondwaterstand vallen onder de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar. 
 

Daarnaast heeft de particulier een algemene zorgplicht. Hij/zij mag niets doen waarvan 

verwacht kan worden dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het 

(water)milieu. De voorschriften zijn in diverse besluiten wettelijk vastgelegd. Gemeente en 

waterschappen zien erop toe of de particulier zich hier ook aan houdt. 
 

Het ingezamelde huishoudelijk afvalwater dient de eigenaar van het perceel af te voeren 

naar de erfgrens. Hier gaat de verantwoordelijkheid over naar de gemeente. Vaak is op de 

erfgrens een zogenaamd ontstoppingsstuk aangebracht. Hier kan in geval van een 

verstopping worden nagegaan in welk deel van de riolering de verstopping aanwezig is 

(particulier of gemeente). 

  Gemeente 

Ouder-Amstel 

Vanaf de erfgrens verzorgt de gemeente via een stelsel van ondergrondse leidingen, putten 

en gemalen voor de verdere inzameling en het transport van het stedelijk afvalwater 

(rioleringsbeheer) tot het overnamepunt van het waterschap, of specifiek in Duivendrecht 

de gemeentegrens met Diemen en Amsterdam (over de lozingen zijn tussen de gemeenten 

onderling afspraken gemaakt). Vanaf dit overnamepunt is de ontvangende partij 

verantwoordelijk voor de verdere afvoer of verwerking het ingezamelde stedelijk 

afvalwater. 

 

Voor afvloeiend hemelwater is de gemeente alleen verantwoordelijk voor een doelmatige 

inzameling en verdere verwerking. Dit houdt in dat de gemeente zorgt voor de afvoer als dit 

niet redelijkerwijs van de eigenaar gevergd kan worden. De gemeente kan het afvloeiend 

hemelwater samen met het afvalwater afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie 

(RWZI); het hemelwater valt dan onder stedelijk afvalwater. Afvloeiend hemelwater kan 

ook separaat worden ingezameld, en is dan geen stedelijk afvalwater. In dat geval zorgt de 

gemeente voor de afvoer naar de bodem of het oppervlaktewater, onder de voorwaarden 

van de waterkwaliteitsbeheerder. 

 

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de ontwatering (de grondwaterstand) van 

openbaar gebied. Als onderdeel hiervan onderhoudt de gemeente een deel van de hiervoor 

noodzakelijke voorzieningen. De gemeente draagt daarnaast zorg voor inrichting en beheer 

van de openbare ruimte en de integratie met andere beleidsterreinen, zoals wegen en 

groen. 

  Waterschap 

Amstel, Gooi en 

Vecht  

(Waternet) 

Het waterschap zorgt voor schoon water, voldoende water en veiligheid tegen 

overstroming. Het waterschap draagt de zorg voor de waterkering, de aan- en afvoer van 

water, het (grond)waterpeilbeheer, het zuiveren van afvalwater en kwaliteits- en 

kwantiteitsbeheer van het merendeel van het oppervlaktewater. Waternet is de 

uitvoerende instantie van het waterschap. 

provincie  Provincie Noord-

Holland 

De Provincie formuleert het overall beleid voor de Omgeving (RO en Water) en is 

verantwoordelijk voor het diepe grondwaterbeheer, de zwemwaterkwaliteit en is 

vaarwegbeheerder van de belangrijke vaarroutes. In Ouder-Amstel betreft dat alleen de 

Amstel.  

provincie    
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Drinkwaterbedrijf 

Waternet 

Waternet is (naast de uitvoerende organisatie van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) 

in de gemeente verantwoordelijk voor de levering drinkwater. Het drinkwater wordt uit de 

grond gehaald vanuit de waterwingebieden. Het waterbedrijf zuivert dit grondwater en 

pompt het naar hun klanten. Binnen de gemeente Ouder-Amstel zijn geen grondwater-

beschermingsgebieden of waterwingebieden aanwezig. 

  Rijk Het Rijk bepaalt (o.a. op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water) in het Nationaal 

Waterplan de hoofdlijnen van het landelijke beleid voor het waterbeheer en stelt de 

wettelijke kaders. In de gemeente Ouder-Amstel heeft Rijkswaterstaat geen wateren in 

beheer. 

 

2.3 Belangrijke ontwikkelingen 

Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ 

Duo+ is sinds januari 2016 de bedrijfsvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en 

Uithoorn. De afdeling Buurt beheert de openbare ruimte van de gemeenten Uithoorn en de gemeente 

Ouder-Amstel. Tevens stelt Duo+, op verzoek vanuit één van de gemeenten, de plannen op voor het 

uitvoeringsbeleid. Delen van de ambtelijke organisaties zijn samengevoegd. In de 

Dienstverleningsovereenkomst Beheer Openbare Ruimte staan afspraken over de taak- en rolverdeling 

tussen Duo+ en de gemeentelijke organisatie en staan afspraken over de te leveren kwaliteit en 

kwantiteit van de aan Duo+ opgedragen taken. De in dit GRP vastgelegde beleids- en 

uitvoeringskeuzes zijn daarin een belangrijk onderwerp. 

 

Omgevingswet 

De regering wil een groot aantal wetten en regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en 

milieu bundelen in de Omgevingswet. Het omgevingsrecht bestaat momenteel uit tientallen wetten en 

honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En allemaal met 

hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden 

voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer voordat een project kan 

starten. De Omgevingswet brengt zo’n 26 wetten samen. Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 

2021 in werking. Actuele informatie is te vinden op  

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet. 

 

In relatie tot de rioleringszorg is een belangrijke wijziging dat de planverplichting voor het 

gemeentelijke rioleringsplan komt te vervallen. Gezien de grote invloed van de rioleringszorg en de 

gemeentelijke watertaken op de volksgezondheid, de veiligheid en de lokale lasten is het van belang 

de visie, het beleid en de maatregelen wel vast te blijven leggen. Hoe en waar dit past is op het 

moment van schrijven van dit GRP nog niet volledig duidelijk. Meest waarschijnlijk zal dit in de 

gemeentelijke omgevingsvisie en omgevingsplan zijn. 
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Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

Het Deltaprogramma voor 2018 is op Prinsjesdag 2017 verschenen en bevat voor het eerst een 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en 

het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen 

versnelt en intensiveert. Dit is vertaald in een 7-tal ambities, om de voornemens ook daadwerkelijk 

ingevuld te krijgen. 

 

 
 

Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar bijvoorbeeld een stresstest doen om 

knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Met het Deltaplan moet 

Nederland zo goed mogelijk worden voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Het streven is 

dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in 2020 al de normaalste zaak van de wereld is, zodat 

Nederland in 2050 inderdaad klimaatbestendig is ingericht. De gemeente Ouder-Amstel heeft eind 

2017 een eerste klimaatstresstest uitgevoerd (in het regionaal samenwerkingsverband) om 

knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. In 2018 volgt de vertaling 

van de stresstest naar specifieke knelpunten en vervolgens naar maatregelen. 

 

Naast de problemen die kunnen ontstaan door hevige regenval, gaat het overigens ook om de 

gevolgen van andere weersextremen, zoals uitzonderlijke droogte, hitte en overstromingen. Ook hier 

moeten alle gemeenten zich zo goed mogelijk op voorbereiden. Droogte en hitte vallen buiten de 

scope van het gemeentelijk rioleringsplan; voor overstromingen vanuit het oppervlaktewater is 

aandacht vanuit de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 

2.4 Visie gemeente Ouder-Amstel op de gemeentelijke watertaken 

De rol van de overheid verandert. Van de overheid die bepaalt, gaan de inwoners en de ondernemers 

meer verantwoordelijkheid nemen. De overheid luistert, ondersteunt en laat verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering over aan de maatschappij. De overheid faciliteert dat mensen elkaar kunnen 

ondersteunen en aanmoedigen. Bij een luisterende overheid past het niet om met pasklare 

antwoorden te komen.  
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Onderhavige paragraaf geeft de visie van de gemeente Ouder-Amstel op de invulling van haar 

zorgplichten voor de gemeentelijke watertaken weer. In deze toekomstvisie wordt circa 20 jaar 

vooruitgekeken, tot 2038. De thema´s komen voort uit de Deltaplannen van het Rijk en uit andere 

bestaande visiedocumenten en beleidsplannen van de gemeente en overeenkomsten in de regio. 

 

Bij de vaststelling van het GRP 2011-2015 heeft de gemeenteraad besloten de rioleringszorg uit te 

voeren op doelmatig (kostenefficiënt), duurzaam en adequaat niveau. Door voortschrijdende inzichten 

en beleidsveranderingen in de wet- en regelgeving en de samenwerking met de gemeente Uithoorn in 

de bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+, is het wenselijk de ambities en de invulling van de zorgplichten 

op accenten te wijzigen.  

 

Maatschappelijke hoofddoelen 

De gemeente Ouder-Amstel wil dat Ouder-Amstel een aantrekkelijke woongemeenschap is en blijft, 

nu en in de toekomst. Hiervoor zijn, op het vlak van de gemeentelijk watertaken, de volgende 

maatschappelijke doelen van belang: 

• het beschermen van de volksgezondheid tegen infectieziekten; 

• het schoon houden van de bodem en het oppervlaktewater; 

• het voorkomen van waterproblemen door hevige regenval; 

• het voorkomen en beperken van structureel nadelige gevolgen van grondwaterstanden. 

 

Het tweede punt heeft een duidelijke koppeling met de ambities en 

taken van het waterschap.  De gemeente en het waterschap bepalen 

gezamenlijk de ambities voor het stedelijk watersysteem. Voor de 

ambities voor het oppervlaktewater in de stad wordt meer gekeken naar 

aspecten als beleving, functie, omgeving en de vervuilingsbronnen. Denk 

bijvoorbeeld aan eenden, hondenuitlaatplaatsen, autowassen op straat 

en bladval als potentiële vervuilingsbronnen en tevens de 

riooloverstorten en hemelwateruitlaten.  

Deze scope gaat verder dan de invulling van de gemeentelijke 

watertaken en wordt gefinancierd vanuit andere middelen. De ambities 

voor het stedelijk watersysteem worden dan ook verkend in een andere 

planvorm dan onderhavig gemeentelijk rioleringsplan. 

 

Assetmanagement Riolering – effectgestuurd beheer 

Voor het bereiken van de maatschappelijke hoofddoelen streeft de gemeente naar een effectieve en 

doelmatige invulling van haar zorgplichten. Dit wordt ingevuld door te sturen op de effecten van het 

beheer. Het uitgangspunt hierbij is: nietsdoen, tenzij er een duidelijke aanleiding is om maatregelen te 

overwegen. Bij het bepalen van maatregelen worden de te verwachten effecten afgewogen tegen de 

kosten. De effecten kunnen bestaan uit het versterken c.q. in stand houden van de kwaliteit en/of het 

beperken van risico’s voor volksgezondheid en veiligheid. Voor effectgestuurd beheer moeten de 

bestaande kwaliteit en risico’s goed in beeld zijn, moet helder zijn welke kwaliteit wordt nagestreefd 

en wordt steeds afgewogen welke risico’s wel en niet acceptabel zijn. 
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Effectief wil dus zeggen dat de fysieke maatregelen en inspanningen bijdragen aan het behalen van de 

maatschappelijke doelen. Doelmatig wil zeggen dat (maatschappelijke) baten opwegen tegen de 

kosten van de fysieke maatregelen en inspanningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel en Veilig  

In de Programmabegroting 2017 is het programma Ruimte Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 

als een speerpunt benoemd. Bij de evaluatie van de IBOR is geconstateerd dat de afgesproken 

kwaliteit van de buitenruimte (“heel en veilig”) is gehaald. Toch werd bij de enquête, die onder de 

inwoners is gehouden, vaak aangegeven dat de inwoners de huidige kwaliteit te laag vinden. Het 

verhogen van de kwaliteit heeft echter grote financiële consequenties. Als de financiën van de 

gemeente het toelaten wordt bekeken waar de kwaliteit kan worden verhoogd ten opzichte van “heel 

en veilig”. 

 

Voortzetten samenwerking BOWA  

Door de komst van het Bestuursakkoord Water zijn de gemeenten, 

waterschappen en de een aantal drinkwaterbedrijven steeds meer gaan 

samenwerken. In onze regio vindt dit plaats via het BOWA: het 

Bestuurlijk Overleg Water in het Amstel, Gooi en Vecht-gebied (van Aalsmeer tot Hilversum en 

Amsterdam tot De Ronde Venen). Vanuit het BOWA is reeds concreet invulling gegeven aan de 

doelstellingen vanuit het Bestuursakkoord Water voor verhoging van het kennis- en kwaliteitsniveau 

van de organisatie en het verlagen van de kosten en kwetsbaarheid. De gemeente Ouder-Amstel 

streeft ernaar deze samenwerking voort te zetten.  

 

Regie voeren 

Hiernaast kent de gemeente Ouder-Amstel samen met de gemeenten Uithoorn en Diemen de 

ambtelijke bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+. De afdeling Buurt beheert de openbare ruimte van de 

gemeenten Uithoorn en de gemeente Ouder-Amstel. Duo+ werkt in opdracht van de gemeenten. 

De regierol van de gemeente wordt door deze organisatiewijziging verder versterkt. Door betere 

aansturing en marktwerking kan een betere prijs en kwaliteit van uitbestede (uitvoerende) taken 

worden bereikt. De kwetsbaarheid van de organisatie wordt verkleind. De gemeente streeft ernaar 

alle gegevens en informatie vast te leggen in de beheersystemen en het dagelijks beheer en 

rioolonderhoud, op basis hiervan, planmatig in te vullen.  

 

Participatie en helderheid in taken 

De gemeente Ouder-Amstel wil samen met haar inwoners optrekken om de woon- en leefomgeving te 

verbeteren, waarbij het uitgangspunt is dat de gemeente mee doet aan initiatieven van inwoners in de 

vorm van beleidsparticipatie/maatschappelijke initiatieven (overheidsparticipatie). Maatschappelijke 

participatie vormt daarbij een belangrijke onderliggende kracht voor de samenleving, gericht op het 

tot stand brengen van verbindingen en netwerken en het versterken daarvan. Bij projecten in de 

openbare ruimte, zoals weg- en rioolvervangingen, worden bewoners geïnformeerd tijdens 
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bewonersavonden en geraadpleegd om hun mening. Hierbij is de insteek van de gemeente richting het 

niveau ‘co-produceren’. 

 

De wettelijke zorgplichten maken duidelijk dat bewoners en bedrijven ook zelf een rol hebben in de 

verwerking van overtollig hemelwater en het beperken van grondwateroverlast en –onderlast. De 

gemeente faciliteert en stimuleert daarom de bewoners en bedrijven bij het 'zelf doen'. De gemeente 

geeft de verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen particulier en gemeente helder weer, 

en bewoners en bedrijven weten waar zij met hun vragen terecht kunnen. 

 

Klimaatadaptatie 

In het onlangs verschenen Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat 

dat Nederland zo goed mogelijk worden voorbereid op de 

gevolgen van klimaatverandering. Naast de problemen die kunnen 

ontstaan door hevige regenval, gaat het ook om de gevolgen van 

andere weersextremen, zoals uitzonderlijke droogte, hitte en 

overstromingen. De gemeente Ouder-Amstel onderkent deze 

problematiek en sluit aan bij het Deltaplan.  

De knelpunten zijn daarom in 2017, in regioverband, in kaart 

gebracht in een klimaatstresstest. De komende jaren brengt de 

gemeente in meer detail de knelpunten en aandachtspunten 

inzake wateroverlast, en eventuele maatregelen ter verbetering 

of voorkoming hiervan, in beeld. Vervolgens wordt bepaald hoe 

die uiterlijk in 2050 worden weggenomen. 

Bij elk werk wordt bekeken met welke maatregelen de openbare 

ruimte voldoende ‘waterrobuust’ en ‘klimaatbestendig’ wordt 

gemaakt. In 2022 is de standaard dat bij elk werk de mogelijkheden om de openbare ruimte 

‘waterrobuust’ en ‘klimaatbestendig’ te maken zijn benut. De gemeente is in 2050 volledig 

klimaatproof. 

 

Een duurzaam Ouder-Amstel   

Het streven is een energieneutrale regio in 2040. In de Programmabegroting 2017 is voor het 

programma Ruimte ‘Duurzaamheid’ als één van de negen speerpunten benoemd. De doelstelling van 

dit speerpunt is het verder ontwikkelen van en uitvoering geven aan een lokaal en regionaal 

duurzaamheidsbeleid, zoals verwoord in de Beleidsnotitie Duurzaamheid ´Energiek en Circulair 2017-

2021´. De focus van de gemeente Ouder-Amstel ligt de komende 4 jaar op de hoofdthema’s Energie en 

Circulaire Economie.  

 

Vanuit het BOWA zijn in 2017/2018 twee werkgroepen opgezet. De werkgroep Klimaatadaptatie richt 

zich op onderzoek naar hittestress en de vraag of de openbare ruimte voldoende is ingericht om 

extreme neerslag te verwerken. De werkgroep Duurzaamheid richt zich op de aspecten 

klimaatneutraal en circulaire economie in relatie tot water. 

 

De gemeente Ouder-Amstel onderschrijft de visie op de omgang met afvalwater, zoals verwoord in de 

‘Routekaart Afvalwaterketen tot 2030’ door de VNG en UvW. De verwachting is dat de komende 

decennia de behoefte aan een openbaar rioolstelsel blijft bestaan. Nieuwe sanitatie is geen doel op 

zich, naar verwachting worden de afvalwaterstromen meer en meer ontvlochten. In de transitie lift de 

gemeente, als het doelmatig kan, mee met andere grote verwachte transities als stadsverwarming en 

het gasvrij bouwen. 
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Vervangingsopgave en verbeteringsmaatregelen 

De riolen in de gemeente komen op leeftijd, waardoor de vervangingsopgave naar verwachting toe zal 

nemen. Essentieel voor het maken van keuzes en het nemen van adequate maatregelen is het hebben 

van voldoende inzicht in het functioneren van de systemen en de kwaliteitstoestand van de objecten. 

De gemeente zet de komende jaren in op een onderzoeksprogramma om het inzicht verder te 

vergroten en vast te leggen in het beheersysteem, teneinde een doelmatige verbeterings-, 

vervangings- en reparatiestrategie op te zetten. Daadwerkelijke maatregelen zijn altijd afgestemd met 

overige werkzaamheden in de openbare ruimte (werk-met-werk maken). 

 

Financieel gezond 

De gemeente heeft een stabiele, gezonde financiële situatie. Ook in de komende periode vindt zo min 

mogelijk lastenverzwaring plaats voor onze inwoners. Alleen als voorzieningen niet op een adequaat 

niveau kunnen blijven, kan het noodzakelijk zijn de lasten voor de inwoners te verhogen.  
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3 Wat vinden wij belangrijk?  

3.1 Invulling zorgplichten gemeente 

De zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater zijn voor 

de gemeente wettelijke plichten. De gemeente heeft echter bij de invulling van 

deze zorgplichten de beleidsvrijheid de aanpak te kiezen die zij, gelet op de 

lokale omstandigheden, het meest wenselijk vindt. De gemeenteraad maakt de 

keuze hierin en stelt het Gemeentelijk RioleringsPlan vast. 

Het GRP geeft aan welke kwaliteit de gemeente wil bieden aan de bewoners, bedrijven en bezoekers. 

Elke keuze heeft bijbehorende consequenties, niet alleen in kwaliteit, maar ook in risico’s en kosten. 

Met dit hoofdstuk is de visie uit hoofdstuk 2 uitgewerkt in ambities en zijn de beleidskeuzes 

beschreven voor de looptijd van dit GRP.  

 

Accenten vanuit de Commissie Ruimte 

Op 7 december 2017 zijn, in de Commissie Ruimte, de raadsleden gevraagd mee te denken in de 

ambities voor de planperiode 2018 tot en met 2022. De volgende punten zijn hieruit meegegeven: 

1. Innovatie inbrengen bij de omgang met afvalwater; op projectbasis en samen met 

projectontwikkelaars en Waternet. Denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van waterverbruik en 

decentrale verwerking van afvalwater. 

2. Positief stimuleren van de omgang met hemelwater. Uitbreiden van het concept RainProof ter 

bewustwording bij particulieren en informeren over de nut en noodzaak van het terugdringen 

van particulier verhard oppervlak. 

3. Duidelijk definiëren van wateroverlast en de relatie met de toename van heftige buien als gevolg 

van de klimaatverandering. Meer robuuste opvang realiseren in de openbare ruimte, bij voorkeur 

ondergronds. 

4. Duidelijk definiëren van grondwateroverlast. Het moet eenduidig zijn waar de gemeente de lat 

c.q. grens legt en wie waar verantwoordelijke voor is (gemeente, particulier of waterschap).  

5. Blijven monitoren van de grondwaterstanden. Maatregelen zijn per gebied/project maatwerk; de 

gemeente zorgt voor de juiste informatie. 

 

Niveau adequaat 

In de volgende paragrafen zijn de voornoemde accenten nader uitgewerkt, per zorgplicht. Voor alle 

zorgplichten is ingestoken op een invulling van een niveau waarin de woorden ‘doelmatig, duurzaam 

en kosteneffectief’ terugkomen. Samengevat wordt dit in dit GRP omschreven als niveau ‘adequaat’, 

zie kader.  

Deze insteek is vertaald naar een kwaliteitskader voor de drie verschillende zorgplichten. Het 

kwaliteitskader bestaat per zorgplicht uit een impressie op basis van sfeerbeelden, de ambities en 

speerpunten voor de komende planperiode. Deze drie onderdelen zijn uitgewerkt in de volgende 

paragrafen. De nadere kwaliteitsbeschrijvingen en (technische) kwaliteitsnormen zijn uitgewerkt en 

vastgelegd in het Achtergrondendocument, waardoor dat document ook een belangrijke plaats 

inneemt in het geheel. 

Niveau adequaat: het voortzetten van de huidige rioleringszorg, we doen wat we moeten. 

Dit houdt in dat in 2022 de voorzieningen functioneren op het basisniveau (voldoende 

onderhouden, hier en daar wel wat op aan te merken, af en toe hinder is mogelijk). 
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3.2 Beleidskeuzes stedelijk afvalwater 

De beleidskeuzes voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater sluiten aan bij de wettelijke 

resultaatsverplichting zoals opgenomen in Artikel 10.33 Wet Milieubeheer: 

 

Het item "inzameling van stedelijk afvalwater" heeft betrekking op de wettelijke verplichting om 

afvalwater in te zamelen, om te voorkomen dat dit in het leefmilieu terechtkomt, en zodoende 

bijdraagt aan een betere kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarnaast wordt bij dit item aandacht 

besteed aan (foutieve) aansluitingen die de inzameling (en zuivering) van afvalwater belemmeren. Om 

het afvalwater te kunnen inzamelen moeten de buizen, putten, etc. in goede staat zijn. 

 

Het item "transport van stedelijk afvalwater" heeft betrekking op het transport van het afvalwater 

naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Voor het transporteren van het afvalwater moeten de 

riolen groot genoeg zijn en moet het water door de riolen onder vrij verval naar het gemaal of uitlaat 

binnen een bepaalde tijd kunnen afstromen. De gemalen moeten voldoende capaciteit hebben om het 

afvalwater te kunnen verpompen en bedrijfszeker zijn. Daarnaast moeten de buizen, putten, etc. in 

goede staat zijn. 

 

Om "ongewenste lozingen van afvalwater naar oppervlaktewater, bodem en grondwater" te 

voorkomen worden onder andere door Rijk, provincie en waterschap eisen gesteld. Het betreft de 

eisen aan de lozing uit de riolering naar oppervlaktewater en lekkage naar bodem en grondwater. 

3.2.1 Ambitie 

De gemeente hanteert, in aansluiting op het vigerende landelijke beleid, de volgende 

voorkeursvolgorde voor het maken van keuzes in de verwerking van stedelijk afvalwater: 

1. Ontstaan van afvalwater voorkomen of beperken. 

2. Verontreiniging van afvalwater voorkomen of beperken. 

3. Afvalwaterstromen gescheiden houden, tenzij niet gescheiden geen nadelige gevolgen heeft. 

4. Huishoudelijk afvalwater en vergelijkbaar afvalwater gaat naar een zuiverende voorziening. 

5. Ander afvalwater na retentie en zuivering bij de bron hergebruiken. 

6. Ander afvalwater na retentie en zuivering lokaal in het milieu brengen. 

7. Ander afvalwater gaat naar rioolwaterzuiveringsinstallatie 

 

De technische staat van de riolen voldoet aan de landelijk gebruikelijke normering. Het operationele 

beheer (reiniging en inspectie van riolen, gemalen en straatkolken) vindt op een planmatige en 

transparante wijze plaats. Het aantal meldingen over verstopte kolken en riolen is beperkt. 

 

Het waterschap constateert dat in het gebied van Ouder-Amstel de waterkwaliteit achteruit is gegaan. 

Om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water te behalen is medewerking van alle partijen in het gebied 

noodzakelijk. Elke overheid heeft een eigen taak op het gebied van de waterkwaliteit van het 

Artikel 10.33 Wet milieubeheer: 

De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk 

afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een 

openbaar vuilwaterriool. In plaats van een openbaar vuilwaterriool kunnen afzonderlijke systemen of andere 

passende systemen worden toegepast, indien met die systemen eenzelfde graad van bescherming van het milieu 

wordt bereikt. Op verzoek van burgemeester en wethouders kunnen gedeputeerde staten in het belang van de 

bescherming van het milieu ontheffing verlenen van de zorgplicht De ontheffing kan, indien de ontwikkelingen in 

het gebied waarvoor de ontheffing is verleend daartoe aanleiding geven, door gedeputeerde staten worden 

ingetrokken. 
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oppervlaktewater. De gemeente zet in op het verdergaand verminderen van lozingen op 

oppervlaktewater door de verbeteringen aan de rioleringssystemen uit te voeren, zodra zich kansen 

voordoen (werk-met-werk maken) en het doelmatig en kosteneffectief is. De ambitie is dat de 

emissies vanuit de riolering niet de reden zijn voor een verdere achteruitgang van de waterkwaliteit of 

het behalen van de KRW-doelen belemmeren.  

3.2.2 Sfeerbeelden 

De volgende figuur geeft enkele sfeerbeelden weer bij de invulling van de zorgplicht stedelijk 

afvalwater. De bovenste rij geeft het beeld weer bij aan adequate invulling, de onderste rij geeft de 

mogelijke consequenties van een versobering aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Speerpunten voor de planperiode 2018-2022 

In grote lijnen volgt de gemeente de koers van de afgelopen jaren voor de invulling van haar 

gemeentelijke watertaken. Het navolgende beschrijft de concrete speerpunten en inspanningen 

binnen de planperiode van dit GRP om aan de hiervoor geschetste ambitie te (blijven) voldoen en op 

het adequate niveau te blijven of daar te komen. Het volledige overzicht van de 

kwaliteitsbeschrijvingen is opgenomen in het Achtergrondendocument. 

 

Inzameling van afvalwater – benutten kansen nieuwe sanitatie 

In Ouder-Amstel is 100% van de bestaande percelen voorzien van een aansluiting op de riolering. 

Indien innovatieve systemen kunnen bijdragen aan een duurzame inzet van middelen en 

(toekomstige) kostenbesparingen, worden deze verkend en eventueel toegepast. De uitbreiding De 

Nieuwe Kern biedt hiervoor wellicht mogelijkheden.  

 

Adequaat 

 

 
 

Vuiluitworp via overstorten komt 

voor, maar geeft geen stank of 

vervuiling. 

Slechte riolen worden op  

het juiste moment vervangen. 

Riolen verkeren in een goede 

technische staat, goed inzicht in 

rioolstelsel. 

Versobering 

 
  

Verhoogd risico op overstorten. 
Verhoogd risico op slecht 

functioneren riolering. 

Verhoogd risico op 

verstopte riolen.  
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Verkrijgen van inzicht – inspecteren, monitoren en toetsen 

De komende jaren wordt ingezet op het orde brengen van de gegevens, het vullen van het 

beheersysteem en het inspecteren van alle gemengde en vuilwaterriolen. Het inzicht in de 

kwaliteitstoestand van de riolen komt daarmee op peil. Dit GRP zet vervolgens in op het vergroten van 

het inzicht van het theoretisch (door modelanalyses) en praktisch functioneren (door monitoring van 

waterstanden en debieten) van de rioolsystemen en de betrouwbaarheid van data na te lopen in het 

veld. Indien de optie zich voordoet om een gezamenlijk meetnet vanuit de BOWA op te zetten, wordt 

deze aangegrepen. De intentie is om de verzamelde meetgegevens te delen met het waterschap. Over 

5 jaar is er inzicht in de toestand en het functioneren en de daaruit voortvloeiende maatregelen. 

Hierdoor ontstaat er beter inzicht in de oorzaak en het ontstaan van klachten, waardoor er sneller en 

(kosten)effectiever kan worden geacteerd. 

 

Assetmanagement - stappen zetten naar effectgestuurd rioolbeheer De 

gemeente zet in op assetmanagement. Het doel hiervan is maken van 

transparante keuzes en het efficiënt inzetten van de beschikbare middelen (het 

doen, of juist laten, van een reparatie of investering versus de effecten 

daarvan). De eerste stap die hierin gezet wordt is het inlopen van de 

achterstand en het ontsluiten van de gegevens via het beheersysteem. Rioolinspecties vormen immers 

een belangrijke bron van kennis over de kwaliteitstoestand van het vrijverval rioolstelsel. In 2020 is 

een Rioolbeheerplan opgesteld om het beheer planmatig uit te voeren met transparante, vastgelegde 

en doelmatige strategieën. Door vervolgens de ervaringen en constateringen uit de voorgaande 

inspectie- en reinigingsrondes mee te nemen en te evalueren (bepaalde riolen zijn bijvoorbeeld 

gevoeliger voor slibophoping dan andere) is het operationele beheer te differentiëren naar 

leidingfunctie, gebiedstype en jaar van aanleg. Hetzelfde principe geldt voor de inspectie en 

onderhoud van de gemalen en pompunits. 

 

Optimalisatie in de afvalwaterketen – benutten kansen verbetering waterkwaliteit 

De ambitie van de gemeente is de vuilemissie via riooloverstorten te beperken. De afgelopen jaren 

heeft de gemeente reeds investeringen gedaan, zoals het afkoppelen van verhard oppervlak en de 

aanleg van bergbezinkvoorzieningen. De komende jaren wordt doorlopend, samen met het 

waterschap AGV en Waternet, gekeken naar de relatie tussen het rioolstelsel, de rioolwaterzuivering 

en het oppervlaktewatersysteem. Het Stedelijk Handboek Oppervlaktewater dient hierbij als richtlijn. 

Hierbij worden optimalisatiekansen besproken en wordt bekeken of en hoe de waterkwaliteit verder 

verbeterd kan worden, met de nadruk op doelmatigheid en kostenefficiëntie. Andere invloedsfactoren 

dan riolering, zoals bladval, eenden en hondenpoep, krijgen hierin ook een plaats. 

3.3 Beleidskeuzes afvloeiend hemelwater 

De beleidskeuzes voor de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater sluiten aan bij de 

wettelijke resultaatsverplichting zoals opgenomen in Artikel 3.5 van de Waterwet: 

 

Onder de zorgplicht voor het overtollige hemelwater vallen de volgende items: 

 

Bij gemengde rioolstelsels wordt de neerslag die valt op daken en wegen vermengd met afvalwater 

van huishoudens en bedrijven getransporteerd naar de RWZI’s. Het transporteren en zuiveren van 

Artikel 3.5 Waterwet: 

De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzameling en 

verwerking van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te 

ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de 

bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 
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relatief 'schoon' hemelwater is geen duurzame oplossing. De afvalwaterketen wordt onnodig belast en 

er wordt onnodig energie verbruikt. Bewuste keuzes in het omgaan met hemelwater zijn dus 

noodzakelijk. 

 

Dit item heeft betrekking op wateroverlast tijdens heftige en extreme regen. Om dit zoveel mogelijk 

te voorkomen, moet de riolering voldoende afvoercapaciteit hebben. Hiervoor dienen de buizen, 

putten, etc. in goede staat te zijn. Regulier onderhoud en tijdige vervanging is daarbij noodzaak. Bij 

extreme buien heeft de gehele buitenruimte een rol bij de opvang, afvoer en verwerking van 

regenwater. 

3.3.1 Ambitie  

De gemeente laat zich niet verrassen door de klimaatverandering en is op de toekomst voorbereid met 

een klimaatrobuust systeem. Door een slimmere inrichting van de buitenruimte is de kans op hinder 

en overlast door regenwater verkleind. De buitenruimte is klimaatbewust ontworpen. Water wordt 

niet langer per definitie ondergronds opgevangen en afgevoerd, maar tijdelijke buffering op het 

maaiveld (in het groen, in de parkeervakken, op straat) is voor de gemeente een goed alternatief, mits 

dit niet tot overlast leidt.  

 

De definitie voor ‘(regen)wateroverlastlocatie’ wordt herzien. Deze herdefiniëring houdt in dat bij 

‘water op straat’ onderscheid gemaakt wordt in 3 verschillende gradaties: 

• Hinder: kortdurend beperkte hoeveelheden ‘water op straat’, met een duur in de orde van  

0 –30 minuten; 

• Ernstige hinder: forse hoeveelheden ‘water op straat’, ondergelopen tunnels, opdrijvende 

putdeksel, met een duur in de orde van 30 – 120 minuten.; 

• Overlast: langduriger en op grotere schaal ‘water op straat’, water in winkels en woningen (boven 

het vloerpeil van de begane grond) met materiele schade en mogelijk ook ernstige belemmering 

van en gevaar voor het (economische) verkeer.  

 

De ambities voor bestaand gebied hierbij zijn dat: 

• De afvoercapaciteit van de riolering voldoende dient te zijn om een korte en heftige bui die 1 

keer per 2 jaar valt te verwerken (een theoretische bui van 20 mm in één uur), zonder dat er 

hinder op treedt. 

• Uiterlijk in 2050 de verwerkingscapaciteit van de openbare ruimte voldoende dient te zijn om 

een korte heftige bui die 1 keer per 100 jaar valt te verwerken (theoretische buien van 75 mm 

in één uur en 90 mm in twee uur*), zonder dat er overlast op treedt. Bij ernstige hinder heeft 

de gemeente een onderzoeksinspanning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overlast 

ernstige hinder 

T=100 

hinder 

geen hinder 

T=2 

De gemeente stelt dit als eis 

voor de afvoercapaciteit van 
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*      Op basis van historische meetgegevens is in opdracht van STOWA een statistiek voor de neerslag  

        opgesteld (februari 2018). Op basis van deze statistiek valt er 1 keer per 100 jaar een theoretische bui  

        van 58 mm of meer in één uur en 68 mm of meer in twee uur. Rekening houdend met  

        klimaatverandering en onzekerheden in deze statistiek gaat de gemeente voor de lange termijn uit  

        van 25% zwaardere extreme buien (KNMI-scenario’s 2014). Op basis hiervan zijn de  

        waarden van 75 mm in één uur en 90 mm in twee uur bepaald. Deze inschatting kan worden  

       aangepast op nieuwe inzichten (bijvoorbeeld vanuit het KNMI of het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). 

**   Hierbij maakt de gemeente onderscheid in de classificatie van de wegen (doorgaande routes, belangrijke  

       ontsluitingen), in samenspraak met de assetmanager wegen, om de ernst van de belemmering nader te  

        specificeren.  
*** Rioolwater is niet schoon, maar met huishoudelijk afvalwater vermengd met regenwater. Deze eis geldt  

       met name voor de gemengde stelsels. Bij andere stelseltypes gaat de gemeente met deze eis coulant  

       om.  

 

Bij nieuwe aanleg en reconstructies van de openbare ruimte wordt deze zodanig ingericht dat bij 

extreme neerslag (eens per 100 jaar, zie bovenstaande noot *) de gradatie ‘ernstige hinder’ nu en in 

de toekomst niet wordt overschreden. Deze maatstaf geldt ook voor de particuliere terreinen en voor 

de in- of uitbreiding als geheel. 

 

De voornoemde definiëring voor regenwateroverlast geldt niet voor gebieden die als 

calamiteitenberging aangewezen zijn. De hemelwaterzorgplicht heeft een raakvlak met het beperken 

van de overstromingsrisico’s vanuit oppervlaktewater door bijvoorbeeld het extra bergen van water in 

stedelijk gebied. De borging van overstromingsrisico’s vanuit de grote primaire wateren vindt echter 

plaats in de veiligheidsregio. 

 

De gemeente wil het hemel- en grondwater zo weinig mogelijk vermengen met afvalwater. De huidige 

praktijk van afkoppelen wordt doorgezet in de planperiode van het GRP 2018-2022. Dit betekent dat 

per project de keuze voor wel of niet afkoppelen op doelmatigheid wordt getoetst en verhard 

oppervlak bij een positief toetsresultaat wordt afgekoppeld. Het afkoppelen wordt gecombineerd met 

de vervanging van de vrijvervalriolering, de herinrichting van de openbare ruimte of werkzaamheden 

van derden. Voor het afkoppelen van verhard oppervlak van woningen wordt de samenwerking 

gezocht met grotere vastgoedeigenaren, zoals Woningstichting Eigen Haard.  

 

De gemeente neemt alleen maatregelen tegen regenwateroverlast en het scheiden van waterstromen 

(afkoppelen) indien zij dit voldoende doelmatig acht. De afwegingen en eventuele maatregelen zijn 

altijd locatieafhankelijk en maatwerk. Om de doelmatigheid van de maatregelen te beoordelen, stelt 

de gemeente een advies op vanuit de volgende beleidsregels: 

A. Er is een probleem: op basis van een gemeentelijke analyse wordt verwacht dat er op één of 

meerdere locaties niet wordt voldaan aan bovenstaande ambities met betrekking tot ‘geen hinder’, 

‘hinder’, ‘ernstige hinder’ en/of ‘overlast’. 

B. De maatregel heeft nut: de maatregel heeft naar verwachting een gunstig effect op het behalen van 

bovenstaande ambities zonder nieuwe hinder of overlast te veroorzaken op andere locaties en zonder 

de kwetsbaarheid van het watersysteem te vergroten. 

C. De maatregel is kosteneffectief: de investerings- en exploitatiekosten van maatregelen door de 

gemeente staan in verhouding met (eventueel toekomstige) kosten van maatregelen door 

perceeleigenaren of eventueel te verwachten (individuele) kosten voor schades. 

D. De maatregel is inpasbaar: de maatregel leidt niet tot onevenredig grote belemmeringen voor het 

behalen van andere gemeentelijke ambities, waaronder de (voor het gebied of locatie) gewenste 

uitstraling, verkeersveiligheid of energieverbruik. 
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Vanwege de specifieke geohydrologische situatie is er op voorhand geen getalsmatige invulling aan 

bovenstaande beleidsregels te geven. 

 

De gemeente streeft een adequaat preventief beheer en onderhoud van de hemel-

watervoorzieningen na. De gemeente wil een duidelijk aanspreekpunt zijn voor inwoners en bedrijven 

voor klachten en vragen die zijn gerelateerd aan de inzameling en afvoer van hemelwater. Ten aanzien 

van inzameling en transport van hemelwater heeft de gemeente enerzijds een regiefunctie anderzijds 

afhankelijk van de situatie een uitvoerende functie. 

 

De gemeente wil de verantwoordelijkheden en verplichtingen van particulieren en ontwikkelaars 

vastleggen. De wetgever biedt hierin de mogelijkheid. De gemeente streeft ernaar dit duidelijk te 

hebben vastgelegd in een Taakopvatting Hemelwater of Hemelwaterverordening en de handhaving 

hierop hoger op de agenda zetten.  

 

De gemeente zet in op bewustwording bij particulieren over hun rol in het beperken van de gevolgen 

van extreme regenval en het voorkomen van wateroverlast. Dit betekent onder andere het informeren 

van particulieren over de nut en noodzaak van het terugdringen van particulier verhard oppervlak.  

 

De gemeente zorgt voor het inzamelen en verwerken van afvloeiend hemelwater voor zover dit 

duurzaam en doelmatig is en redelijkerwijs niet van particulieren kan worden verwacht dat zij al het 

hemelwater op eigen terrein verwerken. Dit is afhankelijk van: 

- het soort gebied (stedelijk versus landelijk); 

- de bestaande situatie (bestaande wijken versus in-/uitbreidingen en herinrichtingen) 

- de mogelijkheden voor het reduceren van verhard oppervlak bij bewoners (door 

vermindering van betegelde en bestrate tuinen); 

- de grootte van de percelen; 

- de mogelijkheden voor infiltratie (bodemgesteldheid en grondwaterstand); 

- de mogelijkheden voor afvoer naar oppervlaktewater; 

- het stelseltype van de bestaande riolering (vuilwater-, gemengde of gescheiden riolering); 

- de termijn waarbinnen de afvoersituatie kan worden aangepast; 

- de kwaliteit van het afvloeiende hemelwater (is het schoon?). 
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3.3.2 Sfeerbeelden 

De volgende figuur geeft enkele sfeerbeelden weer bij de invulling van de zorgplicht stedelijk 

afvalwater. De bovenste rij geeft het beeld weer bij aan adequate invulling, de onderste rij geeft de 

mogelijke consequenties van een versobering aan. 

 

Adequaat 

   
Bij piekbuien wordt hemelwater 

geborgen in de openbare ruimte, de 

gemeente geeft het goede 

voorbeeld. 

Voor hemelwater geldt de trits 

vasthouden - bergen – afvoeren. 

Bij 'water-op-straat' situaties is 

geen sprake van overlast. 

Versobering 

 

 

 

Bij rioolvervanging wordt het 

scheiden van schoon hemelwater 

niet afgewogen. 

Particuliere tuinen 

blijven verhard. 

Wegen zijn tijdelijk niet toegankelijk. 

 

3.3.3 Speerpunten voor de planperiode 2018-2022 

In grote lijnen volgt de gemeente de koers van de afgelopen jaren voor de invulling van haar 

gemeentelijke watertaken. Belangrijke aanscherpingen zijn de aandacht voor het klimaatbestendig en 

waterrobuust inrichten en het nadrukkelijker vastleggen van taken en (technische) kaders. Het 

navolgende beschrijft de concrete speerpunten en inspanningen binnen de planperiode van dit GRP 

om aan de hiervoor geschetste ambities te (blijven) voldoen en op het adequate niveau te blijven of 

daar te komen. Het volledige overzicht van de kwaliteitsbeschrijvingen en - normen is opgenomen in 

het Achtergrondendocument. 

 

Assetmanagement - stappen zetten naar effectgestuurd rioolbeheer 

De gemeente zorgt voor het inzamelen en verwerken van afvloeiend hemelwater voor zover dit 

duurzaam en doelmatig is en redelijkerwijs niet van particulieren kan worden verwacht. Voor de 

voorzieningen voor de verwerking van het hemelwater is hetzelfde van toepassing zoals omschreven 

in paragraaf 3.2.3. 

 

Wateroverlast bij heftige buien - inzicht in de gevoelige locaties 

Door het structureel en planmatig reinigen van riolen, kolken en wegen, zorgt de gemeente ervoor dat 

de afstroming naar de riolen en in de riolen gewaarborgd wordt. Er wordt ingezet op het voorkomen 

van wateroverlast. Een relatief korte periode van ‘water op straat’ of percelen tijdens hevige regenval 
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wordt gezien als hinder, niet als wateroverlast. Met dit GRP is de definitie voor wateroverlast herzien, 

zie het schema in §3.3.1. Inzicht in de gevoelige locaties is verkregen door parallel aan de 

totstandkoming van dit GRP de toetsing van de rioleringssystemen te actualiseren met de herziene 

definiëring van hinder, ernstige hinder en overlast.  

 

Wateroverlast bij extreme neerslag - klimaatbestendig en waterrobuust inrichten 

Door een slimmere inrichting en gebruik van de buitenruimte is de kans op wateroverlast en schade te 

verkleinen. Niet alleen de riolering, maar de openbare ruimte als geheel wordt klimaatbewust 

ontworpen, met aandacht voor waterberging in het plangebied in het straatprofiel, in het groen en/of 

op daken. In 2018 voert de gemeente de klimaatstresstest voor de openbare ruimte uit zoals 

afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. In 2020 is het klimaatbestendig en waterrobuust 

inrichten de standaard. De komende jaren is dan ook inzet nodig om dit bij de andere assets (wegen, 

groen) en ander afdelingen (ruimtelijke ordening) te standaardiseren.  

De gemeente heeft met name invloed op de wateroverlast in het stedelijk gebied. De 

calamiteitenberging Ronde Hoep wordt in een groter geheel getrokken door de provincie Noord-

Holland in overleg met het Waterschap AGV; hiervoor zijn andere kaders van toepassing dan de 

gemeentelijke watertaken. 

 

Omgaan met hemelwater – vastleggen taakopvatting hemelwater  

Door de toename van heftige en extreme buien kan ook de particulier en ontwikkelaar een grote rol 

spelen in de afdoende opvang en verwerking van hemelwater. De gemeente wil de 

verantwoordelijkheden en verplichtingen van particulieren en ontwikkelaars duidelijk vastleggen, en 

de handhaving hierop hoger op de agenda zetten. De wetgever biedt hierin de mogelijkheid. Nadat de 

gemeente voldoende inzicht heeft verkregen in het functioneren van de stelsels, stelt de gemeente de 

komende planperiode de Taakopvatting Hemelwater op en legt dit al dan niet vast in een 

Hemelwaterverordening.  

 

Omgaan met hemelwater – bewustwording bij particulieren  

Na het verkrijgen van inzicht in de gevoelige locaties voor wateroverlast en het vastleggen van de 

verantwoordelijkheden en verplichtingen in een taakopvatting hemelwater, zet de gemeente in op 

bewustwording bij particulieren en ontwikkelaars over hun rol. De wijze waarop wordt binnen de 

planperiode verder uitgewerkt. Hierbij wordt aangehaakt bij beschikbare kennis en middelen vanuit 

andere initiatieven en platforms, waaronder het initiatief RainProof, operatie Steenbreek en Stichting 

RIONED. 

 

Uitwerken kaders - opstellen technische ontwerprichtlijnen  

Het ontwerp en de aanleg van de nieuwe voorzieningen moet plaatsvinden binnen de (technische) 

kaders van de gemeente. Voor een juist ontwerp en toetsing van nieuw aan te leggen riolen en 

ontwateringmiddelen stelt de gemeente in de planperiode van het GRP 2018-2022 ‘Technische 

ontwerprichtlijnen’ op. De gemeente doet dit niet alleen voor de zorgplicht hemelwater, maar ook 

voor de zorgplichten stedelijk afvalwater en grondwater. In de Technische ontwerprichtlijnen wordt 

onder andere ingegaan op de gewenste capaciteit, de wijze van aansluiten en materiaalkeuzen. De 

richtlijnen worden zo opgesteld dat klimaatbestendige en waterrobuuste systemen worden 

gerealiseerd.  

In aanvulling hierop stelt de gemeente een waterbergingsbalans op. Een uitwisseling van gerealiseerde 

waterberging tussen projecten wordt hiermee mogelijk, zodat de meest doelmatige maatregelen 

genomen worden en eventueel afkoop van watercompensatie door een ontwikkelaar ook mogelijk 

wordt. 
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3.4 Beleidskeuzes grondwater 

De beleidskeuzes voor het zorgdragen voor de grondwaterstand sluiten aan bij de wettelijke 

inspanningsverplichting zoals opgenomen in Artikel 3.6 van de Waterwet: 

 

3.4.1 Ambitie  

Grondwater is een natuurlijk verschijnsel. In het stedelijk gebied komen situaties voor waarbij de aan 

de grond gegeven bestemming en de aanwezigheid van grondwater elkaar hinderen. Door de ligging in 

een polder en de bodemdaling is het in de gemeente Ouder-Amstel niet ongebruikelijk dat zich in 

kruipruimtes structureel grondwater bevindt. Water in de kruipruimte is niet per definitie overlast. 

Water mag aanwezig zijn als dit geen gevolgen heeft voor het woongenot of de bouwtechnische staat.  

 

Naast hoge grondwaterstanden kunnen ook lage grondwaterstanden leiden tot overlast. Lage 

grondwaterstanden kunnen bijvoorbeeld leiden tot paalrot van houten paalfunderingen (met name bij 

oudere woningen), extra (ongelijke) zetting van veen- en kleibodems en verdorring van vegetatie in 

openbaar of particulier groen. Passende maatregelen komen veelal overeen met de 

voorkeursstrategie uit het omgaan met neerslagafvoer: vasthouden, bergen en pas als het niet anders 

kan afvoeren. Voorbeelden van maatregelen die hieraan bijdragen zijn: verminderen van gesloten 

verhard oppervlak, gebruik van infiltratie voorzieningen en vasthouden van extra grondwater door 

beperken van drainage. 

 

In grote lijnen volgt de gemeente de koers van de afgelopen jaren voor de invulling van haar 

gemeentelijke watertaken. Met de ervaringen vanuit recente projecten zijn de processen en 

bewoordingen herschreven. De insteek van de gemeente is onveranderd: de gemeentelijke 

grondwaterzorgplicht wordt sober en doelmatig ingevuld. De insteek van de gemeente is erop gericht 

om op doelmatige wijze bestaande hinder weg te nemen en bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

nieuwe hinder te voorkomen met als resultaat een duurzaam functionerend grondwatersysteem én 

een duurzaam gebruik.  

 

De gevolgen van overtollig grondwater of een lage grondwaterstand vallen onder de verantwoor-

delijkheid van de grondeigenaar. De gemeente wil waar mogelijk meewerken aan oplossingen 

(onderzoekend en regisserend) en wil daartoe een duidelijk aanspreekpunt zijn voor burgers en 

bedrijven betreffende grondwaterproblematiek en vragen over grondwater. In situaties waar 

grondwateroverlast (of -onderlast) wordt gemeld, treedt de gemeente op als regisseur bij het zoeken 

naar oplossingen. De gemeente neemt alleen zelf maatregelen tegen grondwateroverlast of -onderlast 

indien zij dit doelmatig acht. De gemeente neemt alleen maatregelen in de openbare ruimte. De 

afwegingen en eventuele maatregelen zijn altijd locatieafhankelijk en maatwerk. Om de doelmatigheid 

van grondwatermaatregelen te beoordelen, stelt de gemeente een advies op vanuit de volgende 

beleidsregels: 

A. Er is een probleem: structureel nadelige gevolgen door een te hoge of te lage grondwaterstand 

(nadelige gevolgen zijn afhankelijk van de bouwwijze van de woning én ter beoordeling van de 

gemeente. Optrekkend vocht in muren hoeft bouwtechnisch geen probleem te zijn, maar kan wel tot 

een afname van het woongenot leiden als gevolg van vochtig binnenklimaat). 

Artikel 3.6 Waterwet: 

De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar 

gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 

voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen 

van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 
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B. De maatregel heeft nut: vanuit de openbare ruimte wordt een gunstig effect voor de (particuliere) 

percelen met overlast bereikt zonder nieuwe structurele schade of overlast te veroorzaken. 

C. De maatregel is kosteneffectief: de investerings- en exploitatiekosten van maatregelen door de 

gemeente staan in verhouding met (eventueel toekomstige) kosten van maatregelen door 

perceeleigenaren of eventueel te verwachten kosten voor schades. 

D. De maatregel is inpasbaar: de maatregel leidt niet tot onevenredig grote belemmeringen voor het 

behalen van andere gemeentelijke ambities, waaronder de (voor het gebied of locatie) gewenste 

uitstraling, verkeersveiligheid of energieverbruik. 

Vanwege de specifieke geohydrologische situatie is er op voorhand geen getalsmatige invulling aan 

bovenstaande beleidsregels te geven. 

3.4.2 Sfeerbeelden 

De volgende figuur geeft enkele sfeerbeelden weer bij de invulling van de zorgplicht stedelijk 

afvalwater. De bovenste rij geeft het beeld weer bij aan adequate invulling, de onderste rij geeft de 

mogelijke consequenties van een versobering aan. 

 

Adequaat 

  

 

Ontwatering in openbaar gebied 

wordt verbeterd als dit doelmatig is 

Bewoners worden goed voorgelicht 

en kennen hun eigen rol. 
De gemeente regisseert. 

 
 

 Versobering  

 

 

 
Natte plantsoenen. Kruipruimte staat vol water. Beschimmelde muren in de woning. 

 

3.4.3 Speerpunten voor de planperiode 2018-2022 

Het navolgende beschrijft de concrete speerpunten en inspanningen binnen de planperiode van dit 

GRP om aan de hierboven geschetste ambities te (blijven) voldoen en op het adequate niveau te 

blijven of daar te komen. Het volledige overzicht van de kwaliteitsbeschrijvingen en – normen is 

opgenomen in het Achtergrondendocument. 
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Invullen regierol – onderzoeken effecten op de grondwaterstand bij rioolvervanging  

Per vervangings- of onderhoudsproject in de openbare ruimte onderzoekt de gemeente de mogelijke 

effecten op de grondwaterstand (zoals bijvoorbeeld de stijging als gevolg van het vervangen van oude, 

lekke riolen). Ervaringen en adviezen vanuit lopende projecten worden meegenomen in de afweging 

bij nieuwe projecten. Bij meldingen over grondwateroverlast past de gemeente de beleidsregels uit 

§3.4.1 toe. Passende en doelmatige maatregelen in de openbare ruimte worden verkend en 

uitgevoerd.  

 

Communicatie – informeren op projectbasis 

De rol die de gemeente op zich neemt wordt, op projectbasis, actief gecommuniceerd. Bewoners en 

bedrijven weten bij werken in uitvoering vooraf waar zij aan toe zijn, wat de rol van de gemeente is en 

waar hun eigen verantwoordelijkheid, ook in het nemen van maatregelen, begint. 

 

Omgaan met grondwater – klimaatbestendig en waterrobuust inrichten 

Door klimaatverandering neemt naar verwachting de frequentie en intensiteit van zowel droge en 

natte perioden toe. De kennis over de mate waarin dit gebeurt en de effecten hiervan op de 

leefomgeving wordt de komende planperiode verder vergroot. Hierbij maakt de gemeente gebruik van 

kennis die in de regio en door landelijke partners zoals STOWA, Stichting RIONED en Deltares wordt 

ontwikkeld. 

 

Verkrijgen van inzicht – voortzetten monitoring grondwaterstanden 

Er zijn weinig meldingen over grondwateroverlast bij de gemeente bekend. De gemeente Ouder-

Amstel beschikt sinds 2016 over een grondwatermeetnet, waardoor er actuele grondwaterstanden 

beschikbaar zijn. De komende jaren worden deze gegevens vertaald naar inzichten voor wat betreft de 

grondwaterstanden. In 2022 heeft de gemeente de aandachtsgebieden in beeld. 

 

Verkrijgen van inzicht – inventariseren en inspecteren  

De komende jaren wordt ingezet op het orde brengen van de gegevens, zoals het vullen van het 

beheersysteem met alle drainagevoorzieningen. Het gaat om voorzieningen die bekend zijn of 

waarvan een concreet vermoeden bestaat van de aanwezigheid bestaat. Waar mogelijk en doelmatig 

zijn de voorzieningen geïnspecteerd. Over 5 jaar is er inzicht in de toestand en het functioneren en de 

daaruit voortvloeiende maatregelen.  
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4 Een blik op de huidige situatie 

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige stand van zaken (peildatum eind 2017). De eerste 

paragraaf gaat in op het areaal; wat beheert de gemeente Ouder-Amstel (omvang, 

toestand en functioneren). De tweede paragraaf betreft de evaluatie van het GRP 

2011-2015. Dit hoofdstuk is afgesloten met een overzicht van de resultaten vanuit de 

toetsing van de huidige situatie aan de kwaliteitskaders (de nulmeting). Uitgebreide 

beschrijvingen en overzichten zijn opgenomen in het Achtergrondendocument. 

4.1 Het areaal 

In beheerpakketten houdt de gemeente alle gegevens omtrent de riolering bij. Het gehele rioolstelsel 

met alle objecten en voorzieningen in de gemeente Ouder-Amstel is een enorm kapitaalgoed. De 

totale vervangingswaarde is ruim €46 mln. In de volgende figuur is een overzicht gegeven van het 

vrijverval areaal, verdeeld naar stelseltype. De linkerzijde toont de verdeling naar de lengte in meters, 

de rechterzijde naar vervangingswaarde in €. 

 

  
Figuur 4-1: Lengte en vervangingswaarde riolering per stelseltype [m en €] 

 

Op basis van die gegevens is tevens figuur 4-2 gegeneerd om een beeld te geven van het jaar van 

aanleg van de areaal vrijvervalriolen en druk-/persriolen binnen de gemeente. 
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Figuur 4-2: Lengte riolering per stelseltype [m] 

 

Bekend is dat de data in het rioolbeheersysteem niet geheel up-to-date zijn. Voor circa 5% ontbreekt 

bijvoorbeeld het aanlegjaar in de brondata. Wel is te zien dat vanaf de jaren ’90 begonnen is met het 

aanleggen van gescheiden rioolstelsels en het afkoppelen van verhard oppervlak door het aanleggen 

van hemelwaterriolen. Aanleg van nieuw gemengd riool komt niet voor. Circa 60% van de riolen zijn 

onderheid. De overige 40% is ‘zwevend’ riool. Dit is een aandachtspunt voor enerzijds de te hanteren 

eenheidsprijzen voor rioolvervanging en anderzijds de verwachte technische levensduur. In het 

Achtergrondendocument is dit nader uitgewerkt. 

 

Voor wat betreft de kwalitatieve toestand van de riolen is de constatering dat het overall-beeld 

ontbreekt. Circa 24% van de riolen is geïnspecteerd en de schades zijn aangepakt, maar de informatie 

is niet voorhanden in de beheersystemen. Voor een onderbouwde doorkijk naar de maatregelen voor 

de komende jaren ontbreekt het inzicht. Hetzelfde is van toepassing op het inzicht in het functioneren 

van de rioolsystemen als geheel (afvoercapaciteit, vuiluitworp). De laatste toetsing dateert van 2004. 

4.2 Evaluatie 

Het GRP 2011-2015 is door de gemeente als leidraad gebruikt bij het uitvoeren van de 

beheeractiviteiten binnen de planperiode. In het GRP staan de voorgenomen maatregelen en 

activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van die zorgplichten. De maatregelen en activiteiten zijn 

vertaald naar financiële en personele middelen. Omdat de planperiode van het huidige GRP reeds 

verstreken is en de gemeente Ouder-Amstel uiterlijk eind 2018 een nieuw GRP 2018-2022 wil hebben, 

is in 2017 gestart met het opstellen van een nieuw GRP. De evaluatie heeft betrekking op de periode 

1-1-2011 tot 1-9-2017. 

 

De evaluatie heeft tot doel om inzicht te geven in de voortgang van de ambities (prestaties) en om 

eventuele afwijkingen te verklaren en toe te lichten. In hoofdstuk 4 van het Achtergronden-document 

is de Evaluatie uitgebreid beschreven. Het navolgende geeft de hoofdlijnen hieruit weer. 
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Inleiding 

Het GRP 2011-2015 is destijds in een samenspraak met een adviesbureau tot stand gekomen.  Het 

wordt gekenmerkt als een pragmatisch opgezet plan met een duidelijk beeld van de voorgenomen 

activiteiten voor de betreffende planperiode.  

Het accent van het vGRP Ouder-Amstel lag op het op orde brengen (en houden) van de basisgegevens 

in het beheersysteem, zodat vervolgens een aantal onderzoeken kon worden uitgevoerd voor het 

verkrijgen van meer inzicht in het functioneren van de verschillende rioleringssystemen. De 

belangrijkste constatering is dat de personele omvang de afgelopen jaren niet is bijgesteld. Dit houdt 

mede verband met een ingevoerde personeelsstop in het kader van de oprichting van Duo+. De 

uitvoering van een groot aantal voornemens (met name de onderzoeksvraagstukken) is achterwege 

gebleven. 

 

Positieve aspecten 

• Het GRP 2011-2015 is in goed overleg met Waternet tot stand gekomen. Waternet herkent zich in 

de koers van de gemeente Ouder-Amstel voor de gemeentelijke watertaken. 

• Het voornemen om de gegevens op orde te brengen, het beheersysteem te vullen en de 

betrouwbaarheid na te lopen in het veld is ten dele uitgevoerd. Het beheersysteem is aangevuld 

met drukriool en de XYZ-waarden van de inspectieputten en leidinghoogtes zijn (deels) naverkend. 

• Het noodzakelijke onderhoud (reiniging, kleine reparaties) en rioolvervangingen zijn uitgevoerd. 

 

Aandachtspunten 

• Doordat het beheersysteem ten dele is aangevuld heeft er nog geen opvolging kunnen 

plaatsvinden richting de actualisatie van de toetsing, het meten van het werkelijk gedrag en de 

optimalisatiestudie afvalwaterketen. 

• Inspectie-, reinigings- en beheerplannen zijn niet opgesteld. Het dagelijks beheer en onderhoud 

door de gemeente Ouder-Amstel vindt reactief en op cyclische basis plaats. De expertise is 

aanwezig in de hoofden van de medewerkers, maar staat beperkt op papier of in het 

beheersysteem.  

• Reparaties en renovaties van gemalen, pompunits, riolen en huisaansluitingen vindt ad hoc plaats, 

reactief op storingen en meldingen. Dit maakt de budgettering lastig. 

• De afgelopen planperiode is er nagenoeg geen riolering vervangen. Het inzicht in de kwaliteit van 

de riolen is te beperkt om goed onderbouwde meerjareninvesteringsplannen voor de komende 

periode te maken. 

• De kleine omvang van de organisatie in de planperiode (0,5 fte binnendienst en 1,0 fte 

buitendienst, feitelijk twee personen) en het feit dat er weinig tot geen informatie in planvormen 

of beheersystemen is vastgelegd, maakt de organisatie erg kwetsbaar. 

• Opvallend in de jaarrekeningen en de begrotingen is de grote jaarlijkse dotatie aan de voorziening. 

De oorzaak hiervan is vierledig: 

1. Het verloop van de rioolheffing heeft de koers uit het GRP 2011-2015 gevolgd en is niet 

jaarlijks bijgesteld op basis van de jaarrekeningen, omdat ervan is uitgegaan dat de 

uitgestelde investeringen op korte termijn wel uitgevoerd zouden worden. 

2. De onderzoeks- en investeringsinspanning is lager dan voorzien.  

3. Bovendien is, als gevolg van wijzigingen in de notitie BBV en de financiering uit eigen 

middelden, vanaf 2017 de rekenrente op investeringen 0% gezet in plaats van de 5%, zoals de 

aanname van destijds in het GRP 2011-2015. 

4. De personele inzet was lager dan voorzien. De beoogde uitbreiding is achterwege gebleven, 

met lagere personeelslasten over de gehele planperiode. 
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4.3 Resumé van de toetsing 

Om de huidige situatie in de gemeente Ouder-Amstel te kunnen beoordelen heeft een toetsing aan de 

kwaliteitskaders plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn samengevat in de onderstaande tabel. Een 

uitgebreide weergave is te vinden in hoofdstuk 6 van het Achtergrondendocument. 

 

 
 

Het beeld dat uit deze toetsing ontstaat is dat een aantal gebieden het inzicht onvoldoende is om een 

goed oordeel voor de betreffende kwaliteitsnorm te kunnen vormen. De beheerdata is niet volledig op 

orde. De reden hiervoor is helder en is reeds geconstateerd in de evaluatie. Doordat het 

beheersysteem ten dele is aangevuld heeft er nog geen opvolging kunnen plaatsvinden richting de 

actualisatie van de toetsing, het meten van het werkelijk gedrag en de optimalisatiestudie 

afvalwaterketen.  

Hieraan wordt de komende planperiode de nodige aandacht gegeven, zodat invulling kan worden 

gegeven aan het adequate niveau voor de gemeentelijke watertaken. 

 

  

  

beschrijving overkoepeld kader beschrijving hemelwater

norm oordeel norm oordeel

aanpak ingri jpmaatstaven ok inzameling ok

aanpak maatregelen ok foutieve aansluitingen ok

de beheerdata is op orde xx diffuse bronnen ok

scheiden waterstromen ok

uitval  van gemalen ok stimulering particulier xx

afvoer via gemalen ??

afstroming kolken ok

nieuwe aanleg Technische Richtli jnen xx kalchtenafhandeling ok

afvoercapaciteit riool ??

afvoercap. buitenruimte ??

beschrijving stedelijk afvalwater

norm oordeel

aansluitgraad en stank ok

foutieve aansluitingen ?? beschrijving grondwater

bronneringswater ok norm oordeel

regierol ok

vullingsgraad ?? afhandeling beleidsregels ??

verbli jfti jd ??

klachtenafhandeling ok inzicht grondwaterstand ok

lozingspunten inprikkers ok inzicht in overlast ??

vuiluitworp ok aansluiten drainage ok

ok = voldoet

?? = onvoldoende inzicht

xx = voldoet niet

Verwerking en 

afvoer

aansluiting en 

inzameling

Verwerking en 

afvoer

technische staat 

objecten

bedrijfszekerheid 

gemalen

aansluiting en 

inzameling

Verwerking en 

afvoer

aansluiting en 

inzameling
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5 Financiën en organisatie 

Voor de invulling van de zorgplichten beheert en onderhoudt de gemeente Ouder-

Amstel circa 43 kilometer rioolbuis en 36 kilometer aan druk- en persriolen in de 

grond. De totale vervangingswaarde is ingeschat op circa € 46 mln. Om deze 

voorzieningen op het gewenste niveau te houden moeten kosten gemaakt worden. Dit 

zijn niet alleen kosten voor het vervangen en verbeteren van voorzieningen, maar ook 

(personeels-)kosten voor zaken als de reiniging en inspectie, het schoonmaken van de kolken, het 

uitvoeren van onderzoeken en opstellen van plannen e.d. en de dotatie aan de financiële voorziening 

riolering.  

 

In de visie is benoemd dat de gemeenten een stabiele, gezonde financiële situatie heeft en wil 

behouden. Eén van de belangrijkste voorwaarden hierbij is het hebben van voldoende financiële 

middelen en personele capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) om de totale gemeentelijk watertaken 

op een adequaat niveau in te kunnen vullen. Dit hoofdstuk beschrijft de consequenties van de 

beleidskeuzes (zoals geschetst in hoofdstuk 3 voor de lastenontwikkeling) voor de hoogte van de 

rioolheffing en de omvang van de personele organisatie. 

5.1 Ontwikkeling lasten  

In het Achtergronddocument is de ambitie in detail vertaald naar een strategie met onderzoeken, 

activiteiten en investeringen met de bijbehorende budgetten. Onderstaande tabel geeft een 

samenvatting per onderdeel, als jaarschijf voor de komende planperiode. 

 

Tabel 2: overzicht lasten 

 
 

Voor de periode 2018 tot en met 2022 betekent dit een totale investering van € 7,3 miljoen, 

gemiddeld € 1,5 mln. per jaar. Het beeld voor de langere termijn is opgenomen in H7 van het 

Achtergrondendocument. De komende investeringen zijn gebaseerd op huidige inzichten, vooralsnog 

gebaseerd op het aanlegjaar en de verwachte technische levensduur. Het daadwerkelijk inzicht in de 

investeringen wordt de komende jaren verkregen en vergroot door het uitvoeren van rioolinspecties 

en onderzoeken naar het functioneren. Indien blijkt dat het sterk afwijkt, is het zinvol de koers van dit 

GRP te herijken.  

 

Varianten lastenontwikkeling lange termijn 

Met het beeld van de riolering van nu en de voorgestelde investeringen, is een doorkijk gemaakt voor 

de komende jaren. De volgende grafiek geeft een totaalbeeld van de componenten waaruit de lasten 

zijn gevormd, voor de lange termijn (2018-2078). Dit betreft op hoofdlijn de personeelslasten, 

exploitatielasten, de factor compensabele b.t.w. en de kapitaallasten van investeringen. Onderscheid 
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is gemaakt in de kapitaallasten van investeringen uit het verleden (tot en met 2017) en de nieuwe 

kapitaallasten van investeringen daarna.   

 

Voor de bekostiging hiervan zijn de volgende varianten zijn beschouwd: 

1. Voortzetten huidige wijze van financiering: 

- de lasten zijn weergegeven door de vlakken in de grafiek; 

- investeringen worden over een lange termijn afgeschreven; alleen de afschrijvingslasten  

  komen ten laste van de exploitatie; 

- activering van de investeringen vindt plaats over de technische levensduur;  

2. Directe afschrijving: 

- nieuwe investeringen worden in het jaar na aanleg direct en volledig ten laste van de  

  voorziening riool gebracht; 

- investeringen vanuit het verleden worden niet versneld afgeschreven; 

- afschrijvingslasten over een lange termijn zijn niet aan de orde; 

- de totale lasten zijn in de grafiek weergegeven door de rode stippellijn. 

3. Risicoparagraaf: 

- als variant 1, waarbij de consequenties van een mogelijke rentetoerekening van 4% in  

  beeld zijn gebracht. 

- de totale lasten zijn in de grafiek weergegeven door de zwarte stippellijn. 

 

 
Figuur 5-1: overzicht lasten lange termijn 
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5.2 Consequenties voor de rioolheffing en -voorziening 

De rioolheffing wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld in de ‘Verordening rioolheffing’. De 

rioolheffing kent een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Het gebruikersdeel is alleen van 

toepassing op grootverbruikers.  

 

In de evaluatie van het GRP 2011-2015 komt naar voren dat de voorgestelde koers voor de 

ontwikkeling vanuit het GRP 2011-2015 is gevolgd (incl. inflatie). De hoogte van de rioolheffing is niet 

jaarlijks bijgesteld op basis van de jaarrekeningen, omdat ervan uit is gegaan dat de uitgestelde 

investeringen op korte termijn wel uitgevoerd zouden worden. Doordat de onderzoeks- en 

investerings-inspanning lager is geweest, de personele inzet lager was en de rekenrente nu op 0% is 

gesteld, is de voorziening egalisatie riolering gegroeid.  

 

Verkenningen  

Belangrijk is dat voor de voorziening egalisatie riolering eind 2017 een fors bedrag begroot is van € 5,4 

mln. die ingezet kan worden; hierin zijn keuzes te maken. In het Achtergrondendocument is de 

bekostiging van de varianten uit de voorgaande paragraaf verkend, waarbij de effecten op de 

rioolheffing en op de stand van de voorziening egalisatie riolering zijn beschouwd. Hierbij is in beeld 

gebracht wat het betekent als de rioolheffing op het huidige niveau blijft, en wat er mogelijk is bij 

benutting van de voorziening.  

Variant 1: Handhaven huidige wijze van financiering 

Variant 2: Directe afschrijving van investeringen 

Variant 3: Risicovariant: als 1, maar met 4% rente i.p.v. 0% 

 

Een invloedsfactor is de grote uitbreidingen die op stapel staan (De Nieuwe Kern, Entrada, 

AmstelBusinessPark). Zodra de woningen gereed en verkocht zijn, worden deze aangeslagen voor de 

rioolheffing. Gezien de omvang van de uitbreidingen nemen de opbrengsten dan aanzienlijk toe, 

terwijl de beheerkosten pas later volgen. In welk tempo is echter nog onduidelijk. 

 

Op 6 maart 2018 is de ‘Overeenkomst inzake het beheer en onderhoud van het rioolstelsel van 

Amsterdam, te Ouder-Amstel’ ondertekend. Samenvattend is hierin afgesproken dat de gemeente 

Amsterdam het onderzoek, beheer, onderhoud en vervanging voor eigen rekening uitvoert en dat 

financiële compensatie plaatsvindt door het invoeren van rioolheffing voor het gebied door de 

gemeente Ouder-Amstel per 1 januari 2019. De opbrengsten vanuit de rioolheffing vanuit het gebied 

worden, na aftrek van heffings- en inningskosten, doorgezet naar de gemeente Amsterdam. Het 

komende jaar wordt onderzocht over welk bedrag het gaat, op basis van de huidige heffingsgrondslag 

en de in dit GRP 2018-2022 voorgestelde hoogte van de rioolheffing.  

 

Advies ontwikkeling rioolheffing 2018-2022 

Vanuit een goed strategisch financieel beleid en de verkenningen van de voornoemde varianten is het 

advies de volgende koers in te zetten: 

• Het handhaven van de rioolheffing (eigenarendeel) voor de komende jaren op het huidige niveau 

van €277,80, met verrekening van de inflatie. De Voorziening egalisatie riolering is voldoende groot 

om het tarief de komende jaren gelijk te houden aan het huidige niveau. Hierbij wordt uitgegaan 

van het tevens handhaven van het tarief van het gebruikersdeel op €128,20, met verrekening van 

de inflatie. 

 

Hier horen de volgende overwegingen bij: 

• De voorziening blijft ingezet worden ter egalisatie van baten en lasten, zoals dat ook nu gebeurt 

(variant 1). Het overgaan op direct afboeken van de investeringen (variant 2) ten laste van de 

voorziening geeft een risico van onvoldoende saldo op korte termijn, omdat de investeringen de 
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komende jaren een stijgende lijn laten zien. Het wel direct afboeken vanaf dit moment zou een 

jaarlijkse stijging van het tarief met +7% tot gevolg hebben. 

• Aan het einde van de planperiode van onderhavig GRP (2018-2022) is er beter zicht op de 

(werkelijke) ontwikkeling van de woningbouw in De Nieuwe Kern, AmstelBusinessPark en Entrada. 

De inkomsten als gevolg van de uitbreiding van het woningareaal zijn dan naar verwachting fors 

hoger, terwijl daar op korte termijn geen investeringen of grote toename van het exploitatiebudget 

tegenover staan.  

 

Kostendekking lange termijn 

Variant 3 laat de toename als gevolg van een rentecomponent zien. Deze rentelast is voor de 

gemeente Ouder-Amstel een reëel risico; momenteel financiert de gemeente de investeringen nog 

vanuit de eigen middelen, maar een rentelast komt aan de orde op het moment dat Ouder-Amstel 

leningen moet aantrekken ter financiering van investeringen (ook buiten de gemeentelijke 

watertaken), zoals bijvoorbeeld voor de bouw van scholen in de uitbreidingen. 

 

Aan het einde van de planperiode van onderhavig GRP (2018-2022) is de verwachting dat de overstap 

kan worden gemaakt naar het direct bekostigen van de investeringen vanuit de voorziening. Dit heeft 

als groot voordeel dat daarmee rentelasten voor de lange termijn voorkomen worden en de 

rioolheffing op middellange termijn structureel lager uitvalt. 

5.3  Personele consequenties 

De rol van de gemeentelijke overheidsorganisatie zal de komende tijd 

veranderen. Om de gestelde doelen te bereiken en invulling te geven aan de 

ambities wordt ook wat van de inwoners verwacht. Ingezet wordt op 

burgerparticipatie, samenwerking en ‘verbinden’, zowel de interne afdelingen, met 

andere instanties (buurgemeenten, het waterschap, LTO) én met burgers. 

Voorbeelden zijn er al, zoals samenwerking in BOWA-verband. 

Om de strategie voor de komende planperiode ten uitvoer te brengen is de belangrijkste voorwaarde 

dat de personele organisatie Duo+ staat, zowel kwantitatief als kwalitatief. De taken en 

verantwoordelijkheden van eenieder moeten helder zijn. Dit krijgt de komende jaren steeds meer en 

meer zijn beslag. Uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt; 

communicatie speelt hierin een prominente rol. 

De volgende tabel geeft het beeld van de benodigde personele middelen, op basis van aannames voor 

de personele inzet per activiteit. De uitgebreide toelichting en de uitgangspunten hierbij zijn 

opgenomen in het Achtergronddocument. De insteek hierbij is dat de gemeente veel werkzaamheden 

door externe partijen laat uitvoeren. Daarnaast wordt verwacht 

dat het werken in de bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ en de samenwerking via het platform BOWA 

leidt tot een vermindering van de personele kwetsbaarheid en een verdere versterking van de 

kwaliteit. 
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Tabel 7-2: calculatie benodigde personele inzet. 

 Onderdeel Koers GRP 2018-2022 

  Budget Fte 

Inrichting en beheer (binnen) – planvorming, onderzoek  €      82.000 0,6 

Dagelijks Beheer (buiten)  €      148.000       1,5 

Uren tractie  €       31.000 0,2 

Uren Amstelland  €       16. 000 0,1 

Totalen  €      278.000  2,5 

Inrichting en beheer (binnen) – vervanging en verbetering In projecten 0,8 

Totalen  €      278.000  3,3 

1) uitgaande van: uurtarief €85 (binnen) €65 (buiten) en 1.500 productieve uren per jaar 

   inclusief overhead. 
2) conform de kentallen en het hulpmodel uit de Leidraad Riolering, module D2000 
3) dit is plus 0,25 fte voor de intensivering van de onderzoeksinspanning. 
4) uren tractie en Amstelland zijn doorgezet conform jaarrekening 2016 

 

De totale benodigde omvang van de gemeentelijke organisatie voor de rioleringszorg neemt hierdoor 

toe met 0,5 fte ten opzichte van de jaarrekening 2016. De wijze van invulling van deze toename wordt 

nog nader bepaald, in relatie met de dienstverleningsovereenkomsten vanuit Duo+. Het jaarlijkse 

budget voor het gemeentelijke personeel, inclusief overhead, exclusief de voorbereiding van 

projecten, is voor de komende jaren begroot op €278.000,-. 

 

Grote uitbreidingen 

De lasten voor de benodigde personele inzet voor de nieuwe, eerste aanleg van riolering (zoals bij 

uitbreidingswijken) komen niet ten laste van de rioolheffing. De kosten worden verhaald op de 

ontwikkeling zelf. Naar verwachting gaat dit met name bij de ontwikkelingen van De Nieuwe Kern, 

Entrada en Amstel Business Park een rol spelen. De gemeente heeft hierbij een meer toetsende rol. 

Uitgangspunt is maximale uitbesteding, waarbij de gemeente de regierol heeft.  

 

Een andere personele consequentie is dat de rol van de gemeentelijke overheidsorganisatie de 

komende tijd zal veranderen. Om de gestelde doelen te bereiken en invulling te geven aan de ambities 

wordt ook wat van de inwoners verwacht. Ingezet wordt op burgerparticipatie, samenwerking en 

‘verbinden’, zowel de interne afdelingen, met andere instanties (buurgemeenten, het waterschap, 

LTO) én met burgers. Voorbeelden zijn er al, zoals samenwerking in BOWA-verband. 
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6 Advies en besluitvorming 

6.1 Ambtelijk advies 

Het voorliggende gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2018-2022 geeft inzicht in de 

omvang, het functioneren en de kwaliteitstoestand van de voorzieningen waarmee de 

gemeente Ouder-Amstel invulling geeft aan de wettelijke zorgplichten voor het 

stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Het GRP beschrijft de 

maatschappelijke doelen, de visie en beleidskaders, en van hieruit de speerpunten, 

activiteiten en financieringsstrategie voor de komende jaren. 

 

Ambitie en speerpunten 

Het GRP schetst het proces van de totstandkoming en geeft de taken en verplichtingen weer. 

Belangrijke ontwikkelingen zijn de Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+, de Omgevingswet en het 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Van hieruit is, in samenspraak met de raadsleden, een visie op de 

invulling van de gemeentelijke watertaken opgesteld en zijn de ambities, speerpunten en 

kwaliteitskaders per zorgplicht verwoord. Samengevat steekt de gemeente Ouder-Amstel de 

gemeentelijke watertaken als volgt in: 

 

“Niveau adequaat: het voortzetten van de huidige rioleringszorg, we doen wat we moeten. Dit houdt 

in dat in 2022 de voorzieningen functioneren op het basisniveau (voldoende onderhouden, hier en daar 

wel wat op aan te merken, af en toe hinder is mogelijk).” 

 

De komende jaren ligt de focus op: 

• Inzameling van afvalwater – benutten kansen nieuwe sanitatie 

• Verkrijgen van inzicht – inventariseren inspecteren, monitoren en toetsen 

• Assetmanagement – stappen zetten naar effectgestuurd rioolbeheer 

• Optimalisatie in de afvalwaterketen – benutten kansen verbetering waterkwaliteit 

• Wateroverlast bij heftige buien – inzicht in de gevoelige locaties 

• Wateroverlast bij extreme neerslag – klimaatbestendig en waterrobuust inrichten  

• Omgaan met hemelwater (particulieren)- vastleggen Taakopvatting hemelwater 

• Uitwerking kaders – opstellen technische ontwerprichtlijnen 

• Invulling regierol – onderzoeken effecten op de grondwaterstand bij rioolvervanging 

• Communicatie – informeren betrokken op projectbasis 

• Verkrijgen van inzicht – voortzetten monitoring grondwaterstanden 

 

Om de strategie voor de komende planperiode ten uitvoer te brengen is de belangrijkste voorwaarde 

dat de personele organisatie Duo+ staat, zowel kwantitatief als kwalitatief. De taken en 

verantwoordelijkheden van eenieder moeten helder zijn. Dit krijgt de komende jaren steeds meer en 

meer zijn beslag. 

 

Ontwikkeling lasten en koers rioolheffing 

Om de rioleringsvoorzieningen op het gewenste niveau te houden moeten kosten gemaakt worden. 

De benodigde activiteiten en bijhorende budgetten voor de planperiode 2018-2022 zijn met dit GRP 

benoemd. 

 

De rioolheffing wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Voor 2018 is de hoogte van de 

heffing reeds vastgesteld op € 277,80.  
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Met het beeld van de riolering van nu en de voorgestelde activiteiten en investeringen is een doorkijk 

en risicoafweging voor de ontwikkeling van de rioolheffing gemaakt voor de komende jaren. Gezien de 

verwachte stand van de Voorziening egalisatie riolering” (begroot op €5,4 mln. eind 2017) is het 

ambtelijk voorstel het huidige tarief de komende planperiode te handhaven op €277,80, met jaarlijkse 

verrekening van de inflatie. 

 

Aan het einde van de planperiode van onderhavig GRP (2018-2022) is de verwachting dat de overstap 

kan worden gemaakt naar het direct bekostigen van de investeringen vanuit de voorziening. Dit heeft 

als groot voordeel dat daarmee rentelasten voor de lange termijn voorkomen worden en de 

rioolheffing op middellange termijn structureel lager uitvalt. 

 

Advies 

De ambtelijke voorbereiding en uitwerking is verzorgd door een projectgroep, bestaande uit 

medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel, Duo+ en Waternet. Op 7 december 2017 zijn, in de 

Commissie Ruimte, de raadsleden gevraagd mee te denken in de ambities voor de planperiode 2018 

tot en met 2022. De meegegeven punten zijn verwerkt in de visie, ambities en speerpunten. Het 

ambtelijk advies is: 

• De Raad het Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2022 vast te laten stellen; 

• De Raad jaarlijks te informeren over de voortgang van beheeractiviteiten en projecten middels een 

voortgangsverslag; 

• Voor de financiering van invulling van de zorgplichten uit te gaan van het handhaven van de 

rioolheffing op het huidige niveau van €277,80 voor de periode 2018-2022; 

• In 2022 de huidige financieringsstrategie met activering van investeringen voor de gemeentelijke 

watertaken te heroverwegen; 

• Burger en bedrijven van de gemeente te informeren over de vaststelling van GRP 2018-2022. 

6.2 Bestuurlijke besluiten 

De bestuurlijke besluiten worden te zijner tijd bijgevoegd. 

6.3 Bekendmaking en reacties externen 

Conform de Wet milieubeheer (art. 4.23) is het GRP opgesteld in samenspraak met Waternet, als 

uitvoeringsorganisatie van de het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ook de provincie Noord-Holland 

is in het proces uitgenodigd. Het waterschap heeft op ambtelijk niveau aangegeven geen bezwaren te 

hebben tegen de inhoud van dit GRP en de goede samenwerking de komende periode graag voort te 

willen zetten. Wel heeft AGV/Waternet per brief van 7 mei 2018 aangegeven graag nog een 

aanscherping te zien voor het verder beperken van ongezuiverde lozingen (riooloverstorten) en meer 

toezicht en handhaving. 

 

Waterschap AGV is schriftelijk op de hoogte gesteld van de vaststelling van het ontwerp-GRP 

[…datum…]. Het ontwerp GRP heeft met ingang van […datum…] tot […datum…] ter inzage gelegen bij 

de receptie van het gemeentehuis te Ouder-Amstel. Dit is bekend gemaakt in […naam…], op de 

website van de gemeente en er is een persbericht uitgegaan.  

 

Gedurende deze termijn zijn wel/geen reacties ingediend van burgers, bedrijven of andere 

stakeholders. De reacties worden te zijner tijd bijgevoegd, inclusief de eventuele reactienota. 
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1 Inleiding 

Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) geeft inzicht in de omvang, het 

functioneren en de kwaliteitstoestand van de voorzieningen waarmee de 

gemeente invulling geeft aan de wettelijke zorgtaken. De huidige wetgeving 

heeft de watertaken van de gemeente verbreed naar de zorgplichten voor 

stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. Het vGRP beschrijft 

de beleidskaders en de activiteiten en geeft de visie op de gemeentelijke watertaken voor de 

lange termijn. Onder de gemeentelijke watertaken wordt ook verstaan het zorgdragen voor het 

oppervlaktewater. 

 

Door voortschrijdende inzichten, beleidsveranderingen in de wet- en regelgeving en de 

samenwerking met de gemeente Uithoorn in de bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ is het nodig de 

ambities en de invulling van de zorgplichten op accenten te wijzigen. Dit GRP houdt daarmee 

rekening. Het gemeentebestuur van Ouder-Amstel kiest voor een looptijd van 5 jaar en stelt het 

GRP vast voor de periode 2018 tot en met 2022. 

 

 Het GRP is opgebouwd uit een tweetal delen: 

• Een kort en bondig Hoofddocument voor de verantwoordelijke bestuurders, politici en 

vaktechnisch personeel. Dit document bevat de hoofdlijnen en beschrijft o.a. de visie op de 

rioleringszorg, de beleidskeuzes in de vorm van ambities, sfeerbeelden en speerpunten, de 

benodigde middelen en de consequenties voor de rioolheffing en -voorziening. 

• Een Achtergrondendocument met meer detailinformatie, waaronder o.a. een uitgebreide 

evaluatie van de afgelopen jaren, een uitgebreid overzicht van de vertaling van de 

beleidskeuzes naar specifiekere kwaliteitsbeschrijvingen en kwaliteitsnormen, een 

nulmeting, de uitvoeringsstrategie om binnen de planperiode te gaan (en blijven) voldoen 

aan de gestelde beleidskeuzes en een uitgebreidere analyse van de benodigde middelen en 

ontwikkeling van de rioolheffing en -voorziening. Ook het Achtergrondendocument neemt 

derhalve een belangrijke plaats in en is integraal onderdeel van het GRP, met name voor de 

kaderstelling en vaststelling van de (meer technische) kwaliteitsnormen. 

 

In opbouw is het achtergronddocument geschreven als een bijlagenrapport bij het hoofdrapport 

en geeft achtereenvolgens inzage in: 

Het proces • Een overzicht van de betrokkenen en de processtappen (hoofdstuk 2) 

  

Wat vinden wij 

belangrijk? 

• Het wettelijk kader, taken en plichten van de gemeente (hoofdstuk 3) 

• Een evaluatie van het GRP 2011-2015 (hoofdstuk 4) 

• De visie, het kwaliteitskader en de kwaliteitsnormen (hoofdstuk 5) 
  

Waar staan wij? 
• Een overzicht van het areaal (hoofdstuk 6) 

• De nulmeting en de uitwerking van de activiteiten (hoofdstuk 6) 

  
Wat betekent dit? 

• De uitwerking van de opgave en kostendekking (hoofdstuk 7) 

• Onderzoeksvragen (hoofdstuk 8) 

  Een aantal algemene zaken is opgenomen in de bijlagen van dit rapport: 

Ter toelichting • Het begrippenkader (bijlage 1) 
  

Wat moeten wij? 
• Wettelijke kaders, bestaande afspraken en relevante beleidsstukken 

(bijlage 2) 
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2 Procedure opstellen vGRP 2018 t/m 2022 

Kernteam 

Het vGRP voor de gemeente Ouder-Amstel is opgesteld vanuit het kernteam, bestaande uit: 

Duo+: Ronald van Buuren projectleider (beleidsmedewerker beheer openbare ruimte) 

Duo+: Marc Streefkerk assetbeheerder riolering  

Antea Group: Benno Steentjes Adviseur riolering en stedelijk water 

 

 

 

Projectgroep 

Het vGRP moet een breed gedragen beleidsstuk zijn, zowel in de gemeentelijke organisatie als bij 

de externe partijen (waterschap, provincie, bewoners en bedrijven) die een belang hebben bij 

een adequate invulling van de watertaken. Basisgedachte achter het vGRP is dat een gedegen en 

integrale beleidsafweging plaatsvindt op het terrein van de verbrede watertaken, met 

raakvlakken naar de openbare ruimte, financiën en personeel. Dit is van toepassing voor zowel 

de gemeentelijke organisatie als bij externe partijen die hierbij belang hebben. De ambtelijke 

voorbereiding en uitwerking is verzorgd door het kernteam. Hiernaast zijn onderwerpen en 

onderzoeksvragen nader verkend en uitgediept in samenspraak met de leden van projectgroep. 

Duo+: Maroef Slamat projectleider groot onderhoud riolering 

Duo+:  Joery Bakker toezichthouder riolering 

Duo+: Marco Steen senior financieel adviseur 

gemeente: Izak van Blijderveen senior financieel adviseur 

Waternet: Haike Schulz  planadviseur   

 

Stuurgroep 

Naast het kernteam en een projectgroep is een stuurgroep in het leven geroepen om op 

hoofdlijnen de voortgang en tussentijdse resultaten te toetsen. De stuurgroep bestaat naast de 

leden van het kernteam uit: 

Duo+: Peter Louwerse teamleider I&B 

Gemeente: Mark Broekhuis adv. ruimtelijke ordening Ouder-Amstel 

  

 

 

Proces 

De ambtelijke voorbereiding en uitwerking is verzorgd door een kernteam vanuit Duo+. 

Tussentijdse resultaten zijn besproken met de stuurgroep. De bestuurders zijn betrokken door, 

na afstemming met de portefeuillehouder, wethouder Jacqueline de Maa, in een 

Commissievergadering Ruimte (7 december 2017) de raadsleden een richting te vragen voor de 

ambities voor de planperiode 2018 tot en met 2022. Deze is verder uitgewerkt, inclusief de 

financiële consequenties. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het GRP 2018-2022 vast. 

 

Status 

Onderhavige versie van het GRP betreft het ontwerp-GRP 2018-2022, ter voorlegging aan het 

college.  

 

Begrippenkader 

Het vakgebied van de gemeentelijke watertaken kent een eigen begrippenkader. De belangrijkste 

begrippen zijn in bijlage 1 in algemene bewoordingen toegelicht.  
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3 Wat moeten wij? De verplichtingen 

3.1  Gemeentelijke watertaken in Nederland 

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water in de gemeente Ouder-Amstel ligt, naast de 

gemeente, in handen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (met als bedrijfsvoerings-

organisatie Waternet), de provincie Noord-Holland, drinkwaterbedrijf Waternet en de 

particulieren (bewoners/bedrijven). 

 

 

 

Figuur 3-1: waterkringloop en verantwoordelijkheden 

 

De betrokkenen hebben verschillende taakstellingen en verplichtingen. Figuur 2.1 geeft een 

indicatie van de verdeling van de verantwoordelijkheden. Sommige verplichtingen zijn wettelijk 

vastgelegd. Een aantal verplichtingen is vastgesteld in Europees, landelijk, provinciaal of 

regionaal beleid. Andere verplichtingen komen voort uit ambtelijke afspraken (al dan niet 

bestuurlijk vastgesteld). Soms gaat het om resultaatsverplichtingen, soms zijn enkel werknormen 

bepaald. Bijlage 2 geeft een uitgebreid overzicht.  

3.2  Afspraken, taken en verplichtingen gemeente Ouder-Amstel 

Vanuit de wetgever is gesteld dat elke gemeente over een Gemeentelijk RioleringsPlan dient te 

beschikken waarin invulling aan de zorgplichten wordt gegeven. De gemeente mag in principe 

zelf bepalen welke voorzieningen ze gebruikt en hoe ze deze beheert voor inzameling, transport 

en (lokale) behandeling van het vrijkomend stedelijk afvalwater en het verwerken van overtollige 

hemelwater, uiteraard in overleg met de waterschappen en andere partijen. Hiernaast heeft de 

gemeente een regierol in de aanpak van structurele grondwateroverlast. 

 

De vrijheid voor de gemeente om invulling te geven aan haar taken schept echter ook de 

verplichting naar de bewoners en bedrijven om helder te communiceren wat van de gemeente 

verwacht kan worden. Het schema in hoofdstuk 2 van het Hoofddocument toont op hoofdlijn de 

taken en verplichtingen van de betrokkenen en de belangrijke ontwikkelingen. 
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Het Bouwbesluit 2012 geeft een extra verduidelijking op de reikwijdte van de gemeente met 

betrekking tot grondeigenaren (zie de volgende figuren). Uit deze verduidelijking blijkt de relatie 

tussen de perceelsgrens en de openbare riolering, waar de gemeente verantwoordelijk voor is.  

  
Figuur 2: Overzicht reikwijdte en definities bij woning met verwerking op eigen terrein. 

 

 
Figuur 3: Overzicht reikwijdte en definities bij woning op de perceelgrens en aansluiting op riolering 

 

 

  



Gemeentelijk Rioleringsplan Ouder-Amstel – Achtergronden 

Duo+  

projectnummer 0408091 

ontwerpversie 1 mei 2018  

 

 

Blad 5 van 87 

 

4 Evaluatie GRP 2011-2015 – een terugblik  

In het GRP 2011-2015 staan de doelen die de gemeente heeft gesteld ter voldoening aan de 

wettelijke zorgplichten omtrent het grond-, afval- en hemelwater. In het GRP staan ook de 

voorgenomen maatregelen en activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van die zorgplichten. 

De maatregelen en activiteiten zijn vertaald naar financiële en personele middelen.  

 

Het GRP 2011-2015 is door de gemeente als leidraad gebruikt bij het uitvoeren van de 

beheeractiviteiten binnen de planperiode. In dat plan is een drietal hoofddoelen benoemd: 

1. Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater; 

2. Doelmatig inzamelen en verwerken van hemelwater; 

3. Voorkomen dat grondwater de bestemming van een gebied structureel nadelig 

beïnvloedt. 

 

Omdat de planperiode van het huidige GRP reeds verstreken is en de gemeente Ouder-Amstel 

uiterlijk eind 2018 een nieuw GRP 2018-2022 wil hebben, is in 2017 gestart met het opstellen van 

een nieuw GRP. De evaluatie heeft betrekking op de periode 1-1-2011 tot 1-9-2017. 

 

Doel van de evaluatie 

De evaluatie heeft tot doel om inzicht te geven in de voortgang van de ambities (prestaties) en 

om eventuele afwijkingen te verklaren en toe te lichten. 

 

Hiervoor zijn interviews afgenomen met diverse medewerker binnen de organisatie en de zijn de 

jaarstukken en begrotingen doorgelicht. De evaluatie is in detail uitgewerkt in de volgende 

paragrafen: 

§4.1: De rol van GRP binnen de gemeente  

§4.2: Uitvoering van de beheer- en onderhoudstaken (zorgplichten afval-, hemel- en grondwater) 

§4.3: Benchmark en meldingen burgers 

§4.4: De personele middelen en financiering  

4.1  Resumé  

Inleiding 

Het accent van het vGRP Ouder-Amstel lag op het orde brengen (en houden) van de 

basisgegevens in het beheersysteem, zodat vervolgens een aantal onderzoeken kon worden 

uitgevoerd voor het verkrijgen van meer inzicht in het functioneren van de verschillende 

rioleringssystemen. 

 

Positieve aspecten 

• Het GRP 2011-2015 is in goed overleg met Waternet tot stand gekomen. Waternet herkende 

zich in de koers van de gemeente Ouder-Amstel voor de gemeentelijke watertaken. 

• Het voornemen om de gegevens op orde te brengen, het beheersysteem te vullen en de 

betrouwbaarheid na te lopen in het veld is ten dele uitgevoerd. Het beheersysteem is 

aangevuld met drukriool, de XYZ-waarden van de inspectieputten en leidinghoogtes (deels) 

zijn naverkend. 

• Het noodzakelijke onderhoud (reiniging, kleine reparaties) en rioolvervangingen zijn 

uitgevoerd. 
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Aandachtspunten voor de komende planperiode 

• Doordat het beheersysteem ten dele is aangevuld heeft er nog geen opvolging kunnen 

plaatsvinden richting de actualisatie van de toetsing, het meten van het werkelijk gedrag en 

de optimalisatiestudie afvalwaterketen. 

• Inspectie-, reinigings- en beheerplannen zijn niet opgesteld. Het dagelijks beheer en 

onderhoud door de gemeente Ouder-Amstel vindt reactief en op cyclische basis plaats. De 

expertise is aanwezig in de hoofden van de medewerkers, maar staat beperkt op papier of in 

het beheersysteem.  

• Reparaties en renovaties van gemalen, pompunits, riolen en huisaansluitingen vindt ad hoc 

plaats, reactief op storingen en meldingen. Dit maakt de budgettering lastig. 

• De afgelopen planperiode is er nagenoeg geen riolering vervangen. Het inzicht in de kwaliteit 

van de riolen is te beperkt om onderbouwde meerjareninvesteringsplannen voor de komende 

periode te maken. 

• De kleine omvang van de organisatie in de planperiode (0,5 fte binnendienst en 1,0 fte 

buitendienst, feitelijk twee personen) en het feit dat er weinig tot geen informatie in 

planvormen of beheersystemen is vastgelegd, maakt de organisatie erg kwetsbaar 

• Opvallend in de jaarrekeningen en de begrotingen is de grote jaarlijkse dotatie aan de 

voorziening. De oorzaak hiervan is drieledig: 

1. Het verloop van de rioolheffing heeft de koers uit het GRP 2011-2015 gevolgd en is niet 

jaarlijks bijgesteld op basis van de jaarrekeningen, omdat ervan is uitgegaan dat de 

uitgestelde investeringen op korte termijn wel uitgevoerd zouden worden. 

2. De onderzoeks- en investeringsinspanning is lager dan voorzien. Bovendien is vanaf 2017 

de rekenrente op investeringen 0% (als gevolg van wijzigingen in de notitie BBV en de 

financiering uit eigen middelden) in plaats van 5%, zoals de aanname van destijds in het 

GRP 2011-2015. 

De personele inzet was lager dan voorzien. De beoogde uitbreiding is achterwege 

gebleven, met lagere personeelslasten over de gehele planperiode. 

4.2 Uitvoering van de beheer- en onderhoudstaken  

In hoofdstuk 6 van het GRP 2011-2015 is zijn de doelen en visie vertaald naar een strategie en 

activiteiten, verdeeld naar de diverse zorgplichten en overkoepelende activiteiten. In de volgende 

tabellen is per activiteit weergegeven wat de voorgenomen prestatie was, wat de daadwerkelijk 

prestaties is (een indicatie in %), voorzien van een toelichting. 

 

Afvalwater (§6.2, vGRP 2011-2015) 

Activiteit Resultaat 

in % 

Toelichting 

Gegevens op orde brengen 

(beheersysteem vullen en op 

betrouwbaarheid nalopen in het veld) 

40% De geometrie staat in het beheersysteem. Alle 

inspectieputten zijn XYZ ingemeten. Momenteel 

wordt dit overgezet naar het softwarepakket van 

Groenestein. De validiteit van de overige gegevens 

(diameters, b.o.b.’s deels) is niet nagelopen in het 

veld. Hierover kunnen op dit moment geen 

uitspraken gedaan worden.  

Circa 40% van de gemengde en DWA-riolering is 

geïnspecteerd. Deze inspectiegegevens zijn niet 

opgenomen in het beheersysteem.  

Actualisatie van hydraulische en 

milieutechnische toetsing (actualiseren 

van het BasisRioleringsPlan (BRP) waarin 

0% De meest actuele toetsing dateert van 1999. 

Nieuwe inzicht blijft wenselijk, maar zal pas 

plaatsvinden nadat de gegevens in het 

beheersysteem op orde zijn. 
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ook klimaatscenario’s worden 

vormgegeven) 

Meten (werkelijk gedrag in beeld brengen 

en model valideren) 

0% Volgend op de theoretische inzichten vanuit het 

BRP, zie voorgaande punt. 

Opstellen van inspectie-, reinigings- en 

gemalenbeheerplan. Deze kunnen 

integraal worden opgenomen in het te 

actualiseren Rioolbeheerplan. Hieruit 

volgen de jaarplannen waarmee de 

buitendienst op planmatige wijze kan 

worden aangestuurd 

0% Een plan is niet opgesteld. Zoals reeds 

geconstateerd in het GRP 2011-2015 wordt het 

rioolstelsel sinds jaren op basis van de expertise van 

de medewerkers onderhouden en beheerd. 

Inspecties worden cyclisch uitgevoerd en direct 

beoordeeld. Reparaties worden ad hoc uitgevoerd, 

omvangrijke maatregelen komen op de 

Meerjarenplanning. 

Bijhouden en verwerken van 

inspectieresultaten 

25% Gegevens over de kwaliteit van de riolen staan niet 

in het beheersysteem. Inspecties worden cyclisch 

uitgevoerd, direct beoordeeld en niet toegevoegd 

aan het beheersysteem. 

Verder aanscherpen/opstellen van de 

(lange termijn) vervangingsplanning 

0% Door gebrek aan juiste gegevens in het 

beheersysteem is een goede vervangingsplanning 

voor de riolering niet te maken. 

Optimalisatie in de keten 50% Een uitgebreide studie tussen de maatregelen aan 

en het beheer van de gemeentelijke voorzieningen 

met de voorzieningen van Waternet heeft niet 

plaatsgevonden, bij het achterwege blijven van het 

gewenste inzicht. Echter, zijn geen knelpunten 

bekend. Periodiek overleg tussen gemeente en 

Waternet vindt plaats waarbij optimalisatiekansen 

worden besproken en afgestemd. 

Opstellen volgend Gemeentelijk 

Rioleringsplan 

100% 

 

Dit is onderhavig document. Het opstellen hiervan is 

doorgeschoven vanaf 2015 naar 2017. 
   

Onderhoud: 

- Reinigen onderheid afvalwaterriool 

- Inspectie onderheid afvalwaterriool 

- Klein onderhoud afvalwaterriool 

- Reinigen kolken (gemengd stelsel) 

- Afvoer slib 

- Onderhoud gemalen 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Onderhoud vindt niet planmatig plaats, maar op 

cyclische basis vanuit de lokale kennis en expertise 

van de gemeentelijke medewerkers. Het beheer is 

hierdoor in principe goed op orde. 

De zwevende riolering wordt jaarlijks gereinigd in 

eigen beheer, met eigen (klein) materieel.  Slib 

wordt naar de buiten gesleept en eventueel 

opgezogen. De overige riolen daar waar nodig, op 

basis van eigen inzicht. Kwetsbare locaties (zinkers, 

duikers) worden tot 4x per jaar gereinigd. 

Onderhoud van gemalen is beperkt tot reiniging en 

correctief onderhoud (2x per jaar). Veel storingen 

en meldingen zijn niet aanwezig. 

Uitvoering maatregelen (reparaties) 100% Reparaties worden ad hoc uitgevoerd, omvangrijke 

maatregelen komen op de Meerjarenplanning. 
   

Vervangingen bestaande riolering 

(beperkt) 

100% Het aantal uitgevoerde vervangingen is zeer beperkt 

en op strengniveau. Inspecties en klachten worden 

direct doorvertaald naar maatregelen. 

De afgelopen periode is de vervanging beperkt 

(200m is gerelined). 

Vervangingen drukriolering (beperkt) 

-  

100% Er is geen drukriool vervangen binnen de 

planperiode. 
   

Opstellen beheerstrategie speciale 

constructies 

0% Een goede beheerstrategie voor de bijzondere 

constructies niet gemaakt. Reiniging en correctief 

onderhoud (1x per 2 jaar) wordt door de 

buitendienst uitgevoerd. 
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Hemelwater (§6.3, vGRP 2011-2015) 

Omschrijving Resultaat 

in % 

Toelichting 

Opstellen hemelwaterverwerkingskaart 0% Deze is niet opgesteld en heeft bij de gemeente 

geen prioriteit gehad. 

Onderzoeken inzet verordeningen als 

instrumentarium 

0% Het handhaven op aspecten in relatie tot de 

gemeentelijke watertaken heeft bij de gemeente 

geen prioriteit. Onderzoek naar het opzetten van 

verordeningen heeft niet plaatsgevonden. 

Ontwikkelen programma van eisen en 

stroomlijnen proces Watertoets (incl. 

grondwateraspecten) 

75% Hieraan is een eerste invulling gegeven de 

Handboeken Hemelwater en Stedelijk Afvalwater 

zoals opgesteld in het BOWA en Isariz-verband. 

Opstellen verbreed BRP 0% De meest actuele toetsing dateert van 1999. 

Nieuwe inzicht blijft wenselijk, maar zal echter pas 

plaatsvinden nadat de gegevens in het 

beheersysteem op orde zijn. 

In beeld brengen klimaateffecten i.r.t. 

wateroverlast 

0% Deze vraag was beoogd om onderdeel uit te maken 

van het vBRP. Het vBRP is niet geactualiseerd 
   

Ontwikkelen voor ontwerp, uitvoering en 

beheer van hemelwatervoorzieningen en 

deze in te bedden in de werkmethodes 

75% De gemeente Ouder-Amstel heeft eind 2017 geen 

hemelwatervoorzieningen zoals wadi´s of 

infiltratieriolen in haar areaal en derhalve nog niet 

nagedacht over dit punt. 

Onderzoek doen naar de eventuele 

aanwezigheid van foutieve aansluitingen 

drukriolen en gescheiden stelsels 

50% Een veldonderzoek is niet uitgevoerd. Wel is er 

gekeken naar doelmatigheid kosten t.o.v. overlast 

en de winst in draaiuren/functioneren voor het 

stelsel. Een beperkte analyse van de draaiuren te 

Duivendrecht heeft plaats gevonden en aan de hand 

van de resultaten wordt er met rookdetectie gericht 

naar foutaansluitingen gezocht. 

Afstemming beleid gladheids- en 

onkruidbestrijding  

0% Deze is niet opgesteld en heeft bij de gemeente 

geen prioriteit gehad. 

Stimuleren toepassen groene daken door 

vermelding op website gemeente 

100% De zoekterm ‘groene daken’ verwijst naar de pagina 

met allerlei regelingen inzake duurzaamheid. 
   

Onderhoud: 

- Uitvoeren reguliere reiniging kolken 

- Uitvoeren straatvegen 

 

100% 

100% 

Reiniging van kolken en straatvegen vindt planmatig 

plaats op cyclische basis vanuit de lokale kennis en 

expertise van de gemeentelijke medewerkers. Het 

beheer is hierdoor in principe goed op orde. 

Onderhoud: 

- Klein onderhoud hwa-riool 

- Reinigen kolken (hwa-riool) 

- Afvoer slib 

 

100% 

100% 

100% 

Reiniging van kolken en straatvegen vindt planmatig 

plaats op cyclische basis vanuit de lokale kennis en 

expertise van de gemeentelijke medewerkers. Het 

beheer is hierdoor in principe goed op orde. 
   

Het schoonhouden van de watergangen en 

het verwerken van het vrijgekomen slib 

100% Er wordt meegelift met de baggerwerkzaamheden 

van het waterschap. De gemeente is 

verantwoordelijk voor de kosten van het onderhoud 

van de gemeentelijke watergangen; deze worden 

verrekend vanuit het waterschap. 

 

Grondwater (§6.4, vGRP 2011-2015) 

Omschrijving Resultaat 

in % 

Toelichting 

Opstellen van een grondwaterplan 

- Inrichten en het gebruik van een basis 

grondwatermeetnet 

50% Beoogd is om het functioneren van de 

grondwatervoorzieningen onderdeel te laten zijn 

van het vBRP.  In 2016 is er basis grondwaterneet 
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- Verwerken van meetgegevens vanuit 

het meetnet en het doen van 

onderzoek naar eventuele structurele 

klachten; 

- Maken van een inventarisatie van alle 

grondwaterbeheervoorzieningen 

ingericht in Ouderkerk aan de Amstel en 

Duivendrecht. Eventuele uitbreiding hiervan zal pas 

plaatsvinden nadat de gegevens zijn geanalyseerd. 

Voldoende aandacht geven aan analyse 

van grondwaterstanden mede in het kader 

van de watertoets 

75% Hieraan is een eerste invulling gegeven vanuit de 

Handreiking Stedelijk Grondwater zoals opgesteld in 

het BOWA en Isariz-verband. 

Invullen loketfunctie (waterloket en 

communicatie) 

100% In principe fungeert de gemeentelijke website als 

waterloket. Er zijn niet zo veel vragen dat het 

inrichten van een apart loket zinvol is. 

Onderzoeken inzet verordeningen als 

instrumentarium 

0% Het handhaven op aspecten in relatie tot de 

gemeentelijke watertaken heeft bij de gemeente 

geen prioriteit. Onderzoek naar het opzetten van 

verordeningen heeft niet plaatsgevonden. 

 

Overkoepelende activiteiten (§6.5, vGRP 2011-2015) 

Omschrijving Resultaat 

in % 

Toelichting 

Vanuit de toenmalige Wvo afspraken: 

- inventarisatie van hemelwaterlozingen 

- opstellen van een gemalenbeheerplan 

- opstellen van een meetplan 

- opstellen van jaarrapportages 

 

0% 

0% 

0% 

100% 

Wordt opgepakt nadat de gegevens in het 

beheersysteem op orde zijn. Zie ook onder 

‘Afvalwater’. Waternet is van de jaarrapportages 

afgestapt. Afstemming vindt plaats in periodiek 

overleg. 

Interne afstemming werkzaamheden die 

met water en riolering te maken hebben 

100% De communicatielijnen tussen de asset beheerders 

in de organisatie Duo+ zijn kort, doordat de 

gemeente relatief beperkt van omvang is. Hierdoor 

vindt afstemming tussen de disciplines eenvoudig 

plaats. 

Overleg bedrijventerrein Amstel Business 

Park over het beheer, onderhoud, en 

rioolheffing betreffende dit stelsel 

(bedrijventerrein) 

90% Overleg heeft plaatsgevonden en er is overgestapt 

van een gebruikersheffing naar een eigenaren-

heffing. De overeenkomst is vooralsnog 

aangehouden omdat er aanvullende vragen zijn 

gesteld vanuit de gemeente Amsterdam. Hierdoor 

kan er (waarschijnlijk) vanaf 2019 in het Amstel 

Business Park rioolbelasting worden geheven.  

Inrichten van een gecombineerd loket 

waar alle meldingen over grondwater, 

hemelwater, afvalwater en 

oppervlaktewater terecht komen en 

vastgelegd worden 

50% Meldingen kunnen als zodanig worden opgenomen 

in het registratiesysteem. Vanwege de korte lijnen 

binnen de gemeente worden de meldingen vaak 

direct doorgezet naar de buitendienst en opgelost.  

Registratie vindt dan niet altijd plaats. 

Inzet communicatie naar burgers 

(afkoppelfolder, bewonersavonden bij 

grootschalige projecten, Informatie op de 

gemeentelijke website, voor particulieren 

en bedrijven die zelf initiatieven 

ontplooien, publicatie vGRP 

75% Bij werkzaamheden in de buitenruimte worden 

bewoners geïnformeerd middels inloopavonden. 

Rioleringen afwatering wordt daarin meegenomen, 

dus op projectbasis. 

Begin november 2017 geven Waternet en de 

gemeente, op initiatief van de werkgroep Openbare 

Ruimte, voorlichting aan particulieren over de 

mogelijkheden ‘hoe om te gaan met regenwater op 

eigen terrein’. Landelijke campagnes van Stichting 

RIONED zijn niet gevolgd. 
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Samenwerking 

Duo+ is sinds januari 2016 de bedrijfsvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en 

Uithoorn. De afdeling Buurt beheert de openbare ruimte van de gemeenten Uithoorn en de 

gemeente Ouder-Amstel. Tevens stelt Duo+, op verzoek vanuit één van de gemeenten, de 

plannen op voor het uitvoeringsbeleid. In de Dienstverleningsovereenkomst Beheer Openbare 

Ruimte staan afspraken over de taak- en rolverdeling tussen Duo+ en de gemeentelijke 

organisatie en staan afspraken over de te leveren kwaliteit en kwantiteit van de aan Duo+ 

opgedragen taken. De in dit GRP vastgelegde beleids- en uitvoeringskeuzes zijn daarin een 

belangrijk onderwerp. 

 

Hiernaast werkt de gemeente ook nauw samen met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (met 

Waternet als uitvoeringsorganisatie) en de inliggende gemeenten via het Bestuurlijk Overleg 

Water AGV-gebied (BOWA). Isariz is het ambtelijk overlegorgaan ‘Intergemeentelijke 

Samenwerking Rioleringszorgtaak’.  

In de BOWA-Mantelovereenkomst ‘Samenwerken in de afvalwaterketen’ uit 2013 hebben deze 

partijen zich, in aansluiting op het Bestuursakkoord Water, gecommitteerd om tot 2020 intensief 

samen te gaan werken met als doel de kwaliteit te vergroten, kosten te besparen en de 

kwetsbaarheid van de afvalwaterketen te verminderen. Vanuit het BOWA is een reeds concreet 

invulling gegeven aan de doelstellingen vanuit het Bestuursakkoord Water en de Europese kader 

Richtlijn Water door het opstellen van gezamenlijke handboeken en factsheets.  

4.3 Benchmark en meldingen burgers 

Monitor Bestuursakkoord Water 2015 

De gemeente Ouder-Amstel heeft meegedaan aan de BAW Monitor 2015.  Hieruit komt het 

beeld naar voren dat de gemeente relatief hoge kosten en opbrengsten per strekkende meter 

rioolbuis heeft. Vertaald naar kosten en opbrengsten per inwoner is dit beeld minder prominent. 

Wel valt de hoge stand van de voorziening op.   

 

Op alle vlakken is in de Benchmark geconstateerd dat de score voor de gemeente Ouder-Amstel 

(doorgetrokken groen en rode streep) lager is dan de doelstelling (blauwe stippellijn). De 

volgende beelden zijn daarbij gepresenteerd in de Monitor 2015 (een gedetailleerde 

onderbouwing hiervan ontbreekt).  
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Meldingen 

Vanuit de Meldingregistratie is het beeld beschikbaar voor 2016, over de maanden januari tot en 

met september. Echter, niet alle meldingen worden als zodanig opgenomen in het 

registratiesysteem. Vanwege de korte lijnen binnen de gemeente worden de meldingen direct 

opgelost en niet gelogd. Deze klachten worden direct opgepakt en binnen een werkdag 

afgehandeld. Het ontbreekt aan nadere informatie voor een verdere detailanalyse. Gezien het 

beperkte aantal klachten is hier ook geen noodzaak toe. 

 

Typering klacht Ouder-Amstel 

Ratten 7 

Riool 10 

Stank 3 

Eindtotaal 20 

 

4.4 Organisatie en financiën 

Personele middelen 

Voor het verantwoord uitvoeren van de taken, zoals beschreven in het vGRP 2011-2015 is de 

wenselijke bezetting van de regisserende binnendienst met kentallen uit de Leidraad Riolering 

bepaald op 1,4 fte. Vanuit de jaarrekening 2016 is te herleiden dat er circa 0,5 ten laste is 

gekomen van de rioolheffing, aanzienlijk minder dan beoogd. 

Door de geringe omvang van de gemeentelijke organisatie is dit beeld voor de buitendienst 

waarschijnlijk vertroebeld, doordat de medewerkers meer onderdelen van de openbare ruimte 

beheren (wegen, groen). Vanuit de jaarrekening 2016 volgt dat er circa 1,9 fte ten laste is 

gekomen van de rioolheffing. 

 

De personele omvang is de afgelopen jaren niet bijgesteld, waardoor een groot aantal 

voornemens achterwege is gebleven. Het noodzakelijke onderhoud (reiniging, kleine reparaties) 

en vervangingen zijn uitgevoerd, maar met name het orde brengen en houden van de 

beheergegevens is blijven liggen. Met als gevolg dat ook de voorgenomen onderzoeken voor het 

verkrijgen van meer inzicht in het functioneren niet zijn opgepakt. 

 

Ontwikkeling tarief rioolheffing 

De koers voor de rioolheffing vanuit het GRP 2010 -2015 was €256 in 2017, komende van de 

€215 in 2015. Hierbij was niet gerekend met een correctie voor inflatie. De gemeente heeft 

hiervoor jaarlijks wel gecorrigeerd (gemiddelde jaarlijkse correctie van 1,2%). 

De huidige rioolheffing bedraagt €277,80 voor het eigenarendeel (Verordening Rioolheffing 

2017). Gesteld wordt dat de koers vanuit het GRP 2011-2015 is gevolgd.  

 

In 2016 heeft de raad besloten dat voor het jaar 2017 de aanslag wordt opgelegd aan de eigenaar 

van een onroerende zaak. Tot 31 december 2016 was dat nog de gebruiker van een onroerende 

zaak. 

 

Begroting en jaarrekening 

Op basis van de jaarrekening 2016 en de programmabegroting 2017 is een beeld gevormd van de 

huidige budgetten voor de rioleringszorg, in relatie tot het GRP 2011-2015. Onderstaande tabel 

geeft de totale baten en lasten weer: 
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Tabel 1: Totale lasten en baten rioleringszorg 

 Rekening 2015 Rekening 2016 Begroting 2017 Koers GRP 2011-

2015 voor 2017 

Lasten * € 1.611.000 € 1.612.000 € 1.775.000 € 1.520.000 

Baten € 1.686.000 € 1.703.000 € 1.775.000 € 1.520.000 

Resultaat + €75.000 + €91.000 € 0  € 0 

Dotatie ** 

voorziening 

+ € 778.000 + € 1.036.000 + € 1.130.000 + € 184.000 

*    de totale lasten zoals opgenomen de begroting is inclusief de post ‘storting voorziening riool’. 

**  het resultaat wordt toegevoegd of onttrokken aan de dotatie aan de voorzieningen. 

 

Opvallend is de grote jaarlijkse dotatie aan de voorziening. De oorzaak hiervan is drieledig: 

1. Het verloop van de rioolheffing heeft de koers uit het GRP 2011-2015 gevolgd en is niet 

jaarlijks bijgesteld op basis van de jaarrekeningen, omdat ervan uit is gegaan dat de 

uitgestelde investeringen op korte termijn wel uitgevoerd zouden worden. 

2. De onderzoeks- en investeringsinspanning is lager dan voorzien. Bovendien is vanaf 2017 

de rekenrente op investeringen 0% in plaats van de 5%, zoals de aanname van destijds in 

het GRP 2011-2015. 

3. De personele inzet was lager dan voorzien. De uitbreiding vanuit het GRP 2011-2015 is 

achterwege gebleven, met lagere personeelslasten over de gehele planperiode. 

  

Ontwikkeling stand Voorziening 

De gemeente kent een Voorziening vervanging riolering. Achterliggend is de ‘Nota Reserves en 

Voorzieningen 2017’. Dit is een voorziening conform artikel 44, lid 2 van de BBV. De afgelopen 

jaren heeft deze zich sterk gevuld, zie tabel 2. In de Programmabegroting 2017 zet deze stijging 

zich door. De volgende grafiek geeft dit beeld weer ten opzichte van de beoogde koers uit het 

GRP 2011-2015.  

 
Figuur 4: koers Voorziening vervanging riolering 
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Realisatie en financiering van projecten 

Beschikbare financiële middelen 

De gemeente kent een overzicht van de geactiveerde kapitaaluitgaven, de zogenaamde ‘staat C’. 

Hierin staat een overzicht van investeringen, met de boekwaarde, mutaties hierin, de jaarlijkse 

afschrijving van de boekwaarde en de (eventuele) rente. 

Voor de komende jaren zijn regels opgenomen per jaarschijf als krediet volgens het vigerende 

GRP. Aandachtspunt hierbij is de verdeling van deze jaarschijf naar de diverse 

afschrijvingstermijnen, conform de ‘Nota Activabeleid 2017’. Deze afstemming moet nog plaats 

vinden. 

 

Afstemming met overige budgetten 

In principe worden de kosten voor de riolering uit de GRP-budgetten gefinancierd. Hierin is in 

principe het deel van het vervangen van de bovenliggende verharding, boven de sleuf, 

opgenomen. In de werkelijke investeringen en toerekening van de uitgaven is de basis van de 

verdeling van budgetten tussen de verschillende assets (wegen, groen, riolering) minder 

transparant. 
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5 Kwaliteitskaders zorgplichten gemeentelijke 

watertaken 

De zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater zijn voor de gemeente 

wettelijke plichten. De gemeente heeft echter bij de invulling van deze zorgplichten de 

beleidsvrijheid de aanpak te kiezen wat zij, gelet op de lokale omstandigheden, het meest 

wenselijk vindt. Voor een groot aantal zaken voor de rioleringszorg staat het (technisch) 

normenkader vast, hierover hoeft geen discussie te worden gevoerd. Voor een aantal andere 

zaken is het ambitieniveau wel te overwegen. Er is dus ruimte voor keuzes. De ambitie stelt een 

doel en geeft aan welke kwaliteit de gemeente wil bieden aan de bewoners, bedrijven en 

bezoekers. Elke keuze heeft bijbehorende consequenties, en kosten. Met andere woorden, het 

gekozen kwaliteitsniveau heeft zijn prijskaartje. Met dit hoofdstuk wordt de visie uitgewerkt in 

ambities en beleidskeuzes voor de looptijd van het GRP 2018-2022. 

5.1 Toelichting totstandkoming beleidskeuzes 

In de Programmabegroting 2017 is het programma Ruimte Integraal Beheer Openbare Ruimte 

(IBOR) als een speerpunt benoemd. Bij de evaluatie van de IBOR is geconstateerd dat de 

afgesproken kwaliteit van de buitenruimte (“heel en veilig”) is gehaald. Het verhogen van de 

kwaliteit heeft echter grote financiële consequenties. Als de financiën van de gemeente het 

toelaten, kan worden bekeken waar de kwaliteit kan worden verhoogd ten opzichte van “heel en 

veilig”. Voor de gemeente Ouder-Amstel blijft de taakinvulling zich richten op de kenmerken 

veilig, functioneel, heel en schoon. Vertaald naar de gemeentelijke watertaken houden deze 

kenmerken het volgende in: 

 

Veilig • Is er gevaar voor omgeving en gebruiker? 

  
Functioneel • Doen de voorzieningen wat ze moeten doen? 

  
Heel • Verkeren de voorzieningen in een goede staat? 

  
Schoon • Is er sprake van stank en milieuoverlast? 

 

In het proces van het opstellen van het GRP 2018-2022 is aan het college en de 

gemeenteraad gevraagd aan te geven wat zij belangrijk vinden. Voor een groot 

aantal zaken voor de rioleringszorg staat het (technisch) normenkader vast, 

hierover hoeft geen discussie te worden gevoerd. Voor een aantal andere 

zaken is het ambitieniveau wel te overwegen. Volstaat het huidige 

kwaliteitsniveau? Moet het beter, of kan het wellicht wat minder?  

Het college en de raad is daarom eind 2017 gevraagd aan om mee te denken in  

wat het gewenste ambitieniveau is en wat de speerpunten voor de komende jaren zijn.  

 

Voor alle zorgplichten is bij de vaststelling van het vorige GRP ingestoken op een invulling van 

een niveau waarin de woorden ‘doelmatig, duurzaam en kosteneffectief’ terugkomen. 

Samengevat wordt dit in dit GRP omschreven als niveau ‘adequaat’, zie kader.  
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In het hoofddocument is de ambitie beschreven en voorzien van sfeerbeelden. De speerpunten 

voor de komende planperiode 2018-2022 zijn benoemd. In de navolgende paragrafen is dit 

vertaald naar een kwaliteitskader voor de drie verschillende zorgplichten. Dit kader is de 

kwaliteitsbeschrijving met bijbehorende kwaliteitsnormen. De kwaliteitsnormen geven expliciet 

aan wat wel en wat niet kan worden verwacht van de gemeente.  

 

Hoofdstuk 6 van dit Achtergrondendocument beschrijft per kwaliteitsnorm in hoeverre wij er op 

dit moment aan voldoen (dit is de nulmeting) en hoe wij eraan blijven voldoen of aan gaan 

voldoen (met welke strategie). Voor het overgrote deel van de normen geldt dat we er op dit 

moment al aan voldoen en/of hier binnen de planperiode aan gaan voldoen. Voor enkele normen 

kan echter pas worden beoordeeld in hoeverre we eraan voldoen, wanneer eerst het inzicht en 

de kennis is vergroot. Hier wordt binnen de planperiode op ingezet. Dit geldt met name voor het 

voldoen aan de kwaliteitsnormen voor (hevige) regenval in relatie tot klimaatverandering, het 

bestrijden van structurele grondwateroverlast in relatie tot droogte en klimaatverandering, de 

vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels en de aanwezigheid van foutaansluitingen. Uit het 

verkregen inzicht kan mogelijk blijken dat er aanvullende maatregelen moeten worden bepaald. 

Sommige daarvan zullen vervolgens pas na de planperiode worden uitgevoerd, waardoor er pas 

na de planperiode volledig aan een kwaliteitsnorm zal worden voldaan.  

 

Het kwaliteitskader geeft zodoende een volledig overzicht van de invulling van de gemeentelijke 

watertaken door gemeente Ouder-Amstel. De volgende figuur geeft de opbouw van het 

kwaliteitskader schematisch weer:  

 

  

Zorgplicht 

Toelichting in 

Hoofddocument 

Toelichting in 

Achtergrondendocument 

    

K
W

A
LI
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IT
S

K
A
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E

R
 

stedelijk afvalwater 

ambitie 

sfeerbeelden 

speerpunten 

kwaliteitsbeschrijving 

kwaliteitsnormen 

   

hemelwater 

ambitie 

sfeerbeelden 

speerpunten 

kwaliteitsbeschrijving 

kwaliteitsnormen 

   

grondwater 

ambitie 

sfeerbeelden 

speerpunten 

 

kwaliteitsbeschrijving 

kwaliteitsnormen 

 

NB: oppervlaktewatersysteem 

De ambities voor het stedelijk watersysteem worden verkend in een andere planvorm dan 

onderhavig gemeentelijk rioleringsplan. Dit punt heeft een duidelijke koppeling met de ambities 

en taken van het waterschap; de gemeente en het waterschap bepalen gezamenlijk de ambities 

voor het stedelijk watersysteem. Voor de ambities voor het oppervlaktewater in de stad wordt 

Niveau adequaat: het voortzetten van de huidige rioleringszorg, we doen wat we 

moeten. Dit houdt in dat in 2022 de voorzieningen functioneren op het basisniveau 

(voldoende onderhouden, hier en daar wel wat op aan te merken, af en toe hinder is 

mogelijk). 
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meer gekeken naar aspecten als beleving, functie, omgeving en de vervuilingsbronnen. Denk 

bijvoorbeeld aan eenden, hondenuitlaatplaatsen, autowassen op straat en bladval als potentiële 

vervuilingsbronnen, naast de riooloverstorten en hemelwateruitlaten. Deze scope gaat verder dan 

de invulling van de gemeentelijke watertaken en wordt gefinancierd vanuit andere middelen. De 

ambities voor het stedelijk watersysteem worden dan ook verkend in een andere planvorm dan 

onderhavig gemeentelijk rioleringsplan. 

5.2 Overkoepelende kwaliteitsbeschrijving en kwaliteitsnormen 

Voor een aantal items zijn de kwaliteitsbeschrijvingen en normenkaders overkoepelend voor de 

drie zorgplichten. Het betreft de technische staat, de bedrijfszekerheid en de kaders voor nieuwe 

aanleg. Om herhaling in dit hoofdstuk te voorkoen zijn in onderhavige paragraaf zijn deze 

overkoepelende items benoemd. 

 

Aspect Kwaliteitsbeschrijving Kwaliteitsnorm 

Technische 

staat 

De voorzieningen voor 

inzameling en transport van 

stedelijk afvalwater, 

overtollige hemelwater en 

grondwaterregulering 

verkeren in een goede 

technische staat.  

• Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit, waterdichtheid of afstroming 

worden binnen twee maanden beoordeeld (maatregeltoets). 

• Noodzakelijke maatregelen worden uiterlijk binnen 3 jaar 

uitgevoerd. 

� De beheerdata is op orde; de gemeente heeft een goed beeld van 

de omvang en kwaliteit van het areaal. De gegevens van de 

objecten worden centraal binnen de gemeente vastgelegd en 

bijgehouden in het beheerpakket, voor het verkrijgen van inzicht. 

Bedrijfszeker-

heid gemalen 

De bedrijfszekerheid van 

rioolgemalen is gewaarborgd. 

De kans op calamiteiten is 

hiermee beperkt.  

 

• De uitval van een individueel rioolgemaal is minder dan 5 keer per 

jaar.  

• Reservepompen kunnen binnen 24 uur worden geplaatst.  

• Storingen van hoofdrioolgemalen en pompunits in het 

afvalwatersysteem worden binnen één werkdag na signalering 

verholpen. 

• Storingen van hoofdrioolgemalen in het hemel- en 

grondwatersysteem worden binnen één week na signalering 

verholpen. 

• Alle hoofdrioolgemalen zijn voorzien van een dubbele pomp. 

• Alle hoofdrioolgemalen zijn aangesloten op een 

telemetriesysteem. 

De afvoer via de rioolgemalen 

is gewaarborgd. De kans op 

calamiteiten is hiermee 

beperkt. 

• De in- en uitslagpeilen van gemalen zijn bij voorkeur gelijk of lager 

ingesteld dan de binnen onderkant van het aanvoerriool, 

• De pendelberging is voldoende om de pomp maximaal 7x per uur 

te laten schakelen. 

Nieuwe 

aanleg 

De voorzieningen zijn in staat 

de hoeveelheid te verwerken. 

• Het ontwerp en de aanleg van nieuwe voorzieningen vindt plaats 

volgens de Technische Richtlijnen van de gemeente Ouder-

Amstel. 

• Nieuwe voorzieningen worden aangelegd conform de 

kleurstelling uit de Technische Richtlijnen van de gemeente 

Ouder-Amstel. 
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 Bij ruimtelijke ontwikkelingen 

worden waterproblemen 

voorkomen. 

• Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt per project bekeken 

in welke mate kan worden voldaan aan de richtlijnen van de 

gemeente; dit is altijd maatwerk, in afstemming met het 

waterschap en/of de ontwikkelaar. 

• De gemeente heeft minimaal een toetsende rol. 

 

5.3 Kwaliteitsbeschrijving en kwaliteitsnormen stedelijk afvalwater 

 

Aspect Kwaliteitsbeschrijving Kwaliteitsnorm 

Aansluitingen 

en wijze van 

inzameling 

Het afvalwater wordt 

ingezameld en gezuiverd. Dit 

afvalwater kan dus niet 

ongezuiverd in sloten of 

bodem lopen. Er zijn daarom 

geen stankklachten en/of 

verontreinigingen van sloten 

en bodem door het riool. 

� Percelen waar afvalwater vrijkomt en die zijn voorzien van een 

water- en elektra-aansluiting, zijn aangesloten op de riolering of 

een lokale zuiveringsvoorziening (IBA). Innovatie oplossingen 

(‘Afvalwater als energiebron en grondstof”) zijn verkend.  

• Alle percelen binnen de stedelijke bebouwing zijn aangesloten op 

de riolering. 

• Wanneer stankoverlast in openbaar gebied wordt geconstateerd, 

wordt binnen een week actie ondernomen 

 

Op de voorzieningen zitten 

geen (foutieve) aansluitingen 

die de inzameling en transport 

(en zuivering) van afvalwater 

belemmeren. 

• Er zijn geen foutieve aansluitingen op de vuilwater riolering of 

drukriolering; daar waar deze zijn geconstateerd wordt 

gehandhaafd. 

• Er kan in normale situaties geen oppervlaktewater of grondwater 

via overstorten en nooduitlaten in gemengde of vuilwater 

riolering intreden.  

• De lozingen van afvalwater en de afvoer van huishoudelijk 

afvalwater en hemelwater op de riolering voldoen aan de 

voorschriften van het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’ 

(Blah), het Activiteitenbesluit, het Bouwbesluit en de 

omgevingsvergunning; daar waar overtredingen bekend zijn 

wordt gehandhaafd. 

Inzameling van 

bronneringswater 

• Aanvragen voor lozingen van bronneringswater op de gemengde 

riolen zijn beoordeeld op samenstelling, duur en hoeveelheid. 

Advisering is maatwerk, afhankelijk van het ontvangende stelsel. 

Artikel 10.33 Wet milieubeheer: 

De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport van 

stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, 

door middel van een openbaar vuilwaterriool. In plaats van een openbaar vuilwaterriool kunnen 

afzonderlijke systemen of andere passende systemen worden toegepast, indien met die systemen 

eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt. Op verzoek van burgemeester en 

wethouders kunnen gedeputeerde staten in het belang van de bescherming van het milieu ontheffing 

verlenen van de zorgplicht De ontheffing kan, indien de ontwikkelingen in het gebied waarvoor de 

ontheffing is verleend daartoe aanleiding geven, door gedeputeerde staten worden ingetrokken. 
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Verwerking 

en afvoer-

capaciteit 

Stedelijk afvalwater kan 

ongehinderd en binnen 

voldoende tijd afstromen, 

aanrotting van afvalwater 

wordt hiermee voorkomen. 

Aantasting van het riool is 

beperkt en er zijn geen risico’s 

door beschadigde riolen. 

• De maximale vervuilingsgraad in de vuilwater- en gemengde 

riolen bedraagt gemiddeld maximaal 30%, op stelselniveau. 

• De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is 

maximaal 24 uur.  

• De maximale vullingsgraad bedraagt bij droogweer maximaal 50% 

(bij 12 l/h per inwoner + bedrijfslozingen). 

• Persleidingen moeten bij voorkeur in of zo dicht mogelijk bij 

ontvangende gemalen uitmonden. 

• Alle putten zijn voorzien van een stroomprofiel. 

• Bij klachten van burgers over afstroming wordt uiterlijk binnen 

twee dagen actie ondernomen. 

Vuiluitworp Bij hoosbuien wordt het 

rioolwater afdoende 

opgevangen in de riolen (en 

eventuele bergings-

voorzieningen). De vuiluitworp 

via de overstorten in sloten en 

vijvers is beperkt. Slechts af en 

toe is er sprake van stank en 

vervuiling. De vuiluitworp via 

de overstorten in sloten en 

vijvers leidt niet tot risico's 

voor mens en omgeving. 

• De vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels en de verbeterd 

gescheiden stelsels mag de doelstellingen voor het 

oppervlaktewater, zoals bepaald in overleg met de 

waterkwaliteitsbeheerder, niet in gevaar brengen. 

• Overstorten van gemengde stelsels zijn voorzien van 

meetregistratie. 

 

5.4  Kwaliteitsbeschrijving en kwaliteitsnormen afvloeiend hemelwater 

 

De gemeente Ouder-Amstel heeft de door haar gewenste kwaliteit en bijbehorende 

kwaliteitsnormen opgesteld. De gemeente geeft hiermee expliciet aan wat gedurende de looptijd 

van het GRP 2018 - 2022 van haar kan worden verwacht. 

 

Afvloeiend hemelwater 

Aspect Kwaliteitsbeschrijving Kwaliteitsnorm 

Aansluitingen 

en wijze van 

inzameling 

Overtollig hemelwater dat de 

particulier niet op eigen terrein kan 

verwerken wordt ingezameld. 

• In bestaand stedelijk gebied wordt de particulier niet 

verplicht het hemelwater op eigen terrein te verwerken. 

• Bij nieuwbouw en renovatie wordt waar mogelijk, en in 

samenspraak met de waterbeheerder, van de particulier 

geëist het hemelwater op eigen terrein te verwerken, in 

het geval het perceel direct grenst aan 

oppervlaktewater. 

Artikel 3.5 Waterwet: 

De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzameling en 

verwerking van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te 

ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de 

bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 
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 Op de voorzieningen zitten geen 

(foutieve) aansluitingen die de 

inzameling (en verwerking) van 

overtollig hemelwater 

belemmeren. 

• Er zijn geen foutieve aansluitingen op de hemelwater 

riolering; daar waar deze zijn geconstateerd, wordt 

gehandhaafd. 

• Verharde oppervlakken met grote risico's op vervuiling 

lozen via het vuilwaterstelsel naar de RWZI of op het 

oppervlaktewater via een zuiverende voorziening. 

� Het gebruik maken van duurzame, milieuvriendelijke en 

niet uitlogende materialen om risico's op vervuiling van 

afgekoppelde oppervlakken te voorkomen wordt 

aanbevolen. 

• De onkruidbestrijding vindt plaats volgens de wettelijke 

voorschriften. 

 

Er wordt geprobeerd zoveel 

mogelijk schoon hemelwater te 

scheiden van het stedelijk 

afvalwater, voor zover dit 

doelmatig is. 

 

• Bestaand gebied: afkoppelen van verhard oppervlak 

indien technisch uitvoerbaar, toelaatbaar voor het milieu 

en kosteneffectief.  

• Nieuwbouw: het gescheiden aanbieden van afval- en 

hemelwater in woningen, bedrijven en overige 

gebouwen is verplicht. 

• De gemeente stimuleert particulieren verhard oppervlak 

van het gemengde stelsel af te koppelen (duurzaam, 

doelmatig en correct) en, waar mogelijk en zinvol, 

regenwater (voor een deel) op eigen terrein te 

verwerken. 

Verwerking 

en afvoer-

capaciteit 

De bebouwing, wegen en openbare 

ruimte zijn zo ingericht dat het 

water bij regenbuien redelijk goed 

kan afvoeren naar de straatkolken 

en/of riolering. Hinderlijke plassen 

op straat komen beperkt voor. De 

afstroming dient gewaarborgd te 

zijn. 

• Straatkolken worden jaarlijks gereinigd. 

• Plasvorming mag bij maximaal 5% van de kolken 

voorkomen. Incidenteel verstopte straatkolken zijn 

binnen een week verholpen. 

• Alle putten zijn voorzien van een stroomprofiel. 

• Bij klachten van burgers over afstroming wordt uiterlijk 

binnen twee dagen actie ondernomen. 

Bij normale regenval wordt het 

rioolwater afdoende opgevangen in 

de riolen (en eventuele bergings-

voorzieningen), zonder dat dit leidt 

tot hinder. Bij extreme situatie 

mogen 'water op straat' situaties 

ontstaan.  

• De afvoercapaciteit van de riolering is voldoende om een 

korte en heftige bui die 1 keer per 2 jaar valt te 

verwerken (een theoretische bui van 20 mm in één uur), 

zonder dat er ‘hinder’ (zie hoofddocument) op treedt. 

• Bij buitengewone omstandigheden vindt waterberging 

plaats buiten de riolering op daarvoor ingerichte locaties 

zoals watergangen en (eventuele) groenvoorzieningen. 

De openbare ruimte is zodanig ingericht dat bij 

buitengewone omstandigheden (eens per 100 jaar) geen 

‘overlast’ (zie hoofddocument) ontstaat. 
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5.5 Kwaliteitsbeschrijving en kwaliteitsnormen grondwater 

 

De gemeente Ouder-Amstel heeft de door haar gewenste kwaliteit en bijbehorende 

kwaliteitsnormen opgesteld. De gemeente geeft hiermee expliciet aan wat gedurende de looptijd 

van het GRP 2018 - 2012 van haar kan worden verwacht. 

 

Grondwater 

Aspect Kwaliteitsbeschrijving Kwaliteitsnorm 

Aansluitingen 

en wijze van 

inzameling 

De gemeente wil een duidelijk 

aanspreekpunt zijn voor 

burgers en bedrijven 

betreffende 

grondwaterproblematiek en 

vragen over het grondwater. 

• Er is een (grondwater)loket ingericht. Bij vragen verstrekt de 

gemeente informatie aan de perceeleigenaar. 

• Meldingen worden afgehandeld op basis van de beleidsregels. 

Aanpak 

structurele 

overlast 

De gemeente treft, mits 

doelmatig, maatregelen op 

openbaar terrein ter beperking 

van structurele 

grondwateroverlast. 

 

• Er bestaat inzicht in de optredende grondwaterstanden. 

• Ontwateringsmiddelen worden niet aangesloten op riolen die naar 

de RWZI afvoeren. 

• De gemeente stelt vast wanneer er sprake is van structurele 

grondwateroverlast en welke maatregelen doelmatig zijn. Zij 

gebruikt hierbij de overwegingen uit de ‘Taakopvatting Grondwater’ 

(zie §8.1); dit is altijd maatwerk.  

• In gebieden met structurele overlast neemt de gemeente het 

initiatief om de overlast te bestrijden. 

• De plantsoenen van de gemeente zijn na een periode van regen een 

paar dagen drassig, maar blijven redelijk begaanbaar.  

• Schade als gevolg van gemeentelijk ingrijpen in de 

grondwaterstanden komt niet voor. 

 

  

Artikel 3.6 Waterwet: 

De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar 

gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 

voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen 

van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 
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6 De nulmeting en strategie 

Om de huidige situatie (2017) in de gemeente Ouder-Amstel te kunnen beoordelen heeft een 

toetsing van de huidige situatie (een nulmeting) aan de kwaliteitskaders uit hoofdstuk 5 

plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn breeduit geanalyseerd en beschreven in dit 

hoofdstuk. 

 

De basis voor de nulmeting 

 Het werkveld van de gemeentelijke watertaken is complex. Om juiste keuzes te kunnen maken is 

inzicht en begrip in de toestand en het functioneren van de riolering en voorzieningen nodig. Dit 

vraagt enerzijds om actuele en betrouwbare gegevens en informatie. Bij een deel hiervan, de 

vaste gegevens, is in de voorgaande paragraaf stilgestaan. Anderzijds is ook specialistische kennis 

nodig om de informatie op de juiste wijze te interpreteren en op die wijze de juiste afwegingen te 

kunnen maken.  

 

 Voor de toetsing is naast het huidig GRP gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

• Gegevens rioolbeheersysteem 2017 

• Programmabegroting 2017 

• Verordening rioolheffing 2017 

• Benchmark Rioleringszorg 2015 

• Monitor gemeentelijke watertaken 2016 

• Basisrioleringsplan 2004 

• Programmabegroting 2017 

• Meldingenregistratie MOR 2016 januari t/m september 

 

 

6.1 Het areaal (omvang, toestand en functioneren) 

De wetgever vraagt in Artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer in artikel 2a: 

…een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het 

transport van stedelijk afvalwater, alsmede de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend 

hemelwater en maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 

voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken… 

 

Onderstaande tabel geeft het aantal aansluitingen in de gemeente Ouder-Amstel weer (bron: 

Monitor Gemeentelijke Watertaken 2016 en CBS). 

 

Type Aantallen 

Inwoners 

 

Rioolaansluitingen: 

- Woningen en bedrijven op vrijverval 

waarvan >500 m3 

- Woningen en bedrijven op drukriool 

- IBA’s 

13.465 

 

 

5.263 

(38) 

400 

0 

 

Straat- en trottoirkollen 3.625 
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Uitbreidingen volgens uitgangspunten januari 2018 

Aantal 

woningen Periode 

 

- Ouderkerk Zuid Tuindorp (vrije kavels) 

- Ouderkerk Zuid  

- Burgemeester Stramanweg 

 

- De Nieuwe Kern 

- Entrada 

- Amstel Business Park 

 

6  

3 

34 

 

3.500 

800 

1.500 

 

 

2018 - 2020 

2019 

2018 

 

2020 - 2032  

2021 - 2025 

2021 - 2026 

  

Deze paragraaf beschrijft de huidige stand van zaken (peildatum eind 2017) en gaat in op het 

areaal; wat beheert de gemeente Ouder-Amstel (omvang, toestand en functioneren).  

Een actueel beeld is te genereren vanuit het beheersysteem van de gemeente. Bekend is dat de 

data in het rioolbeheersysteem niet geheel up-to-date is.  Voor circa 5% ontbreekt bijvoorbeeld 

het aanlegjaar in de brondata. Wel is te zien dat vanaf de jaren ’90 begonnen is met het 

aanleggen van gescheiden rioolstelsels en het afkoppelen van verhard oppervlak door het 

aanleggen van hemelwaterriolen. Aanleg van nieuw gemengd riool komt niet voor. 

Vermeldenswaardig voor de gemeente Ouder-Amstel is dat ca. 60% van de riolen onderheide 

riolen zijn. De overige 40% is ‘zwevend’ riool. De volgende pagina geeft een totaalbeeld van de 

riolen in de gemeente Ouder-Amstel. 

 

De voornoemde getallen zijn exclusief het areaal in het gebied zoals opgenomen in de 

‘Overeenkomst inzake het beheer en onderhoud van het rioolstelsel van Amsterdam, te Ouder-

Amstel’ dd. 6 maart 2018. Privaatrechtelijk is het dat gebied eigendom van de gemeente 

Amsterdam, publiekrechtelijk is het onderdeel van het grondgebied van de gemeente Ouder-

Amstel. Samenvattend is in deze overeenkomst afgesproken dat de gemeente Amsterdam het 

onderzoek, beheer, onderhoud en vervanging voor eigen rekening uitvoert en dat financiële 

compensatie plaatsvindt door het invoeren van rioolheffing voor het gebied door de gemeente 

Ouder-Amstel per 1 januari 2019. De opbrengsten vanuit de rioolheffing vanuit het gebied 

worden, na aftrek van heffings- en inningskosten, doorgezet naar de gemeente Amsterdam. Het 

areaal blijft in onderhavig GRP verder buiten beschouwing.  
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Riolering 

bedrijvenpark 

 in overeenkomst 

met gemeente 

Amsterdam  
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Overzicht riolering kern Ouderkerk aan de Amstel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht riolering kern Duivendrecht 

 

 

 

  

Riolering 

bedrijvenpark 

 in overeenkomst 

met gemeente 

Amsterdam 
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De volgende tabellen geven een samenvatting weer van de aantallen en meters op de peildatum.  

 

STELSELTYPE Totale lengte 

Drukriool 36.422 

Gemengd stelsel 11.228 

Hemelwaterafvoer * 8.338 

Onbekend ** 1.193 

Vuilwaterafvoer 22.932 

Huisaansluiting * 22.669 

Eindtotaal 102.782 

* Hemelwaterstelsel handmatig gesplitst: diameter > 200mm = hemelwaterafvoer 

                     diameter < 200mm = huisaansluiting 

** stelseltype onbekend: aanname is dat huisaansluitingen op het drukriool buitengebied betreft. 

 

AANLEGPERIODE Stelseltype – totale lengte     

 Gemengd riool Hemelwaterriool Vuilwaterriool Drukriool 

onbekend 1199 143 1722 3745 

1950-1959 1260     

1960-1969 2510  2392   

1970-1979 1858 453 2985   

1980-1989 794  5251 3654 

1990-1999 1774 4526 5999 9574 

2000-2009 1833 2577 4583 19450 

2010 - heden 639     

Eindtotaal 11228 8338 22932 36422 

 

PUTTEN Totaal aantal 

BBB (bergbezinkbassin) 9 

BIP (blinde inspectieput) 106 

Controleren 21 

Drainput 20 

Fictieve put 824 

Gemaal 36 

Huisaansluiting 164 

Inspectieput 1560 

Inspectieput niet gemeten 110 

Inspectieput particulier 17 

Onbekend 89 

Pompput drukriool 158 

T-stuk 256 

Uitstroombak 115 

Verwijderen 12 

Eindtotaal 3497 
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Voor wat betreft de kwalitatieve toestand van de riolen is de constatering dat het overall-beeld 

ontbreekt. Circa 24% van de riolen is geïnspecteerd en de schades zijn aangepakt, maar de 

informatie is niet voorhanden in de beheersystemen. Voor een onderbouwde doorkijk naar de 

maatregelen voor de komende jaren ontbreekt het inzicht.  

Hetzelfde is van toepassing op het inzicht in het functioneren van de rioolsystemen als geheel 

(afvoercapaciteit, vuiluitworp). De laatste toetsing dateert van 2004. Grote knelpunten in de 

afvoercapaciteit of de vuilemissie van de diverse rioolstelsels zijn niet aanwezig.  

6.2 Samenvatting nulmeting 

In de volgende vier paragrafen is voor het overkoepelende kader en per zorgplicht ingezoomd op 

de kwaliteitsnorm, de hanteren meetmethode, de toetsing van de norm en de benodigde 

activiteiten of maatregelen voor de planperiode 2018-2022. In hoofdstuk 7 van dit 

Achtergrondendocument is vervolgens een overzicht van de activiteiten opgenomen, gekoppeld 

aan een budget en een planning. 

 

De volgende tabellen geeft een resumé. 

 
 

Het beeld dat uit deze toetsing ontstaat is dat een aantal gebieden het inzicht onvoldoende is om 

een goed oordeel voor de betreffende kwaliteitsnorm te kunnen vormen. De beheerdata is niet 

volledig op orde. De reden hiervoor is helder en is reeds geconstateerd in de evaluatie. Doordat 

het beheersysteem ten dele is aangevuld heeft er nog geen opvolging kunnen plaatsvinden 

richting de actualisatie van de toetsing, het meten van het werkelijk gedrag en de 

optimalisatiestudie afvalwaterketen.  

beschrijving overkoepeld kader beschrijving hemelwater

norm oordeel norm oordeel

aanpak ingri jpmaatstaven ok inzameling ok

aanpak maatregelen ok foutieve aansluitingen ok

de beheerdata is op orde xx diffuse bronnen ok

scheiden waterstromen ok

uitval  van gemalen ok stimulering particulier xx

afvoer via gemalen ??

afstroming kolken ok

nieuwe aanleg Technische Richtli jnen xx kalchtenafhandeling ok

afvoercapaciteit riool ??

afvoercap. buitenruimte ??

beschrijving stedelijk afvalwater

norm oordeel

aansluitgraad en stank ok

foutieve aansluitingen ?? beschrijving grondwater

bronneringswater ok norm oordeel

regierol ok

vullingsgraad ?? afhandeling beleidsregels ??

verbli jfti jd ??

klachtenafhandeling ok inzicht grondwaterstand ok

lozingspunten inprikkers ok inzicht in overlast ??

vuiluitworp ok aansluiten drainage ok

ok = voldoet

?? = onvoldoende inzicht

xx = voldoet niet

Verwerking en 

afvoer

aansluiting en 

inzameling

Verwerking en 

afvoer

technische staat 

objecten

bedrijfszekerheid 

gemalen

aansluiting en 

inzameling

Verwerking en 

afvoer

aansluiting en 

inzameling
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Hieraan wordt de komende planperiode de nodige aandacht gegeven, zodat invulling kan worden 

gegeven aan het adequate niveau voor de gemeentelijke watertaken. 

6.3 Overkoepelende kaders 

6.3.1 Technische staat objecten 

De voorzieningen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater verkeren in een goede 

technische staat. 

Een rioolbuis zal na verloop van tijd slijten. Naast slijtage als gevolg van het dagelijks gebruik 

wordt de werking van de riolering ook beperkt door lekkende buisverbindingen, zettingen in de 

bodem of aantasting door in het riool aanwezige gassen. Zodra de stabiliteit, waterdichtheid of 

afstroming van het riool in gevaar is en hiermee de werking van het rioolstelsel wordt bedreigd 

moet ingegrepen worden.  

De gemeente inspecteert de riolen met camera's vanuit de leidingen. Vervolgens worden de 

toestandsaspecten bepaald op basis van de actuele NEN 3399-systematiek. De ernst van de 

schades wordt volgens de NEN 3398 geclassificeerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

waarschuwingsmaatstaven en ingrijpmaatstaven. Het betreft grenstoestanden waarbij nadere 

onderzoeken respectievelijk ingrepen moeten worden uitgevoerd. Een ingrijp- of 

waarschuwingsmaatstaf betekent echter niet dat altijd direct maatregelen genomen moeten 

worden. Visuele inspectie alleen is onvoldoende om tot maatregelen te kunnen besluiten 

 

Kwaliteitsnorm 

• Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit, waterdichtheid of afstroming worden binnen twee maanden 

beoordeeld (maatregeltoets). 

• Noodzakelijke maatregelen worden uiterlijk binnen 3 jaar uitgevoerd. 

• De beheerdata is op orde; de gemeente heeft een goed beeld van de omvang en de kwaliteit van het 

areaal. De gegevens van de objecten worden centraal binnen de gemeente vastgelegd en bijgehouden 

in het beheerpakket, voor het verkrijgen van inzicht. 

 

Meetmethode 

• Inspecties  

• Meldingen  
 

Toetsing en strategie 

Binnenkomende inspecties worden direct beoordeeld op ingrijp- en waarschuwingsmaatstaven 

conform de landelijk gebruikelijke maatstaven. Deze maatstaven zijn afgeleid uit de 

beoordelingssystematiek van rioolinspecties zoals weergegeven in de NEN-EN 13508-2 en NEN 

3399. Noodzakelijke maatregelen worden direct uitgevoerd of op korte termijn ingepland. 

Grotere en omvangrijke maatregelen komen op de meerjarenplanning, na afstemming met de 

overige werkzaamheden in de openbare ruimte. Deze maatstaven heeft de gemeente Ouder-

Amstel echter niet vastgelegd. 

 

Gegevens over de kwaliteit van de riolen staan niet in het beheersysteem.  Er is onvoldoende 

inzicht om een oordeel te geven over de ouderdom van de inspecties of welke riolen al dan niet 

zijn geïnspecteerd (naar bijvoorbeeld leeftijd, stelseltype of strengfunctie). De komende jaren 

worden de gegevensachterstanden weggewerkt en zijn ten minste alle gemengde en 

vuilwaterriolen geïnspecteerd. Het inzicht in de kwaliteitstoestand van de riolen komt daarmee 

op peil. Tevens wordt een Rioolbeheerplan opgesteld om onder meer de afwegingsmethodiek 

eenduidig vast te leggen. 
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Belangrijke parameter in een zettingsgevoelig gebied als de gemeente Ouder-Amstel is de 

‘verloren berging’. Dit zijn locaties in de riolen die als gevolg van verzakkingen niet meer onder 

vrij-verval kunnen afstromen naar de riolering. Een separaat onderzoek naar de hoeveelheid 

verloren berging is niet uitgevoerd. Langsmetingen van de riolen zijn wel standaard bij 

rioolinspecties en worden bij oplevering beoordeeld; indien nodig worden maatregelen 

voorgesteld. 

Bij de buitendienst zijn locaties die gevoelig zijn voor vuilophoping wel bekend (zoals 

bijvoorbeeld de zinkers). Deze worden frequenter (tot 4x per jaar) gereinigd dan de overige delen 

van de riolen. Deze aanpak vindt in de regel cyclisch plaats, op basis van het historisch inzicht bij 

de buitendienst. De komende periode wordt de aanpak opgenomen in een Rioolbeheerplan en 

hiermee meer planmatig van aard. Bevindingen worden toegevoegd aan het beheersysteem voor 

meer inzicht en nadere analyses. 

 

 

Benodigde maatregelen 

- het inlopen van de achterstand en het ontsluiten van de gegevens  

- gericht inspecteren van de DWA- en gemengde riolen 

- opstellen Rioolbeheerplan en operationele jaarplannen 

6.3.2 Bedrijfszekerheid gemalen 

De bedrijfszekerheid van rioolgemalen voor stedelijk afvalwater is gewaarborgd. De kans op 

calamiteiten is hiermee beperkt.  

De rioolgemalen zijn een kritisch onderdeel binnen het rioleringsstelsel. Uitval van een 

rioolgemaal kan al snel leiden tot overlast en schade. Daarom is het noodzakelijk tijdig en 

adequaat te handelen in geval van de uitval van een gemaal.  

Om de overlast en schade door uitval van een rioolgemaal te beperken verdient het voorkeur de 

grotere rioolgemalen aan te sluiten op een telemetriesysteem. Mocht een pomp om wat voor 

reden dan ook uitvallen dan kan tijdig actie worden ondernomen. Om dezelfde reden verdient het 

voorkeur de gemalen te voorzien van een reservepomp. 

Stappen zetten naar planmatig en gedifferentieerd rioolbeheer 

Rioolinspecties vormen een belangrijke bron van kennis over de kwaliteitstoestand van het 

vrijverval rioolstelsel.  De eerste stap die hierin gezet wordt is het inlopen van de achterstand 

en het ontsluiten van de gegevens via het beheersysteem. Daarna wordt een 

Rioolbeheerplan opgesteld om het planmatige beheer vast te leggen. Door vervolgens de 

ervaringen en constateringen uit de voorgaande inspectie- en reinigingsrondes mee te 

nemen en te evalueren (bepaalde riolen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor slibophoping dan 

andere) is het doelmatiger te differentiëren naar leidingfunctie, gebiedstype en jaar van 

aanleg. Hetzelfde principe geldt voor de inspectie en onderhoud van de gemalen en 

pompunits. Ook hiervoor wordt een plan opgesteld en is wellicht een efficiencyslag te 

maken. In de planperiode van het GRP 2018-2022 wordt hier vanuit DUO+ onderzoek naar 

gedaan en worden verkenningen uitgevoerd. 

 

De resultaten van deze inspecties worden verwerkt in het rioolbeheersysteem, waardoor de 

informatie bereikbaar en bewerkbaar is.  In de planperiode stellen we het rioolbeheerplan op 

voor het gehele areaal (vrijvervalriolen, drukriolen, gemalen en pompunits en kolken). Het 

rioolbeheerplan bevat de beheervisie en een concretere planning van de maatregelen voor 

het onderhouden, inspecteren en vervangen van de riolering.  
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Kwaliteitsnorm 

• De uitval van een individueel rioolgemaal is minder dan 5 keer per jaar.  

• Reservepompen kunnen binnen 24 uur worden geplaatst.  

• Storingen van hoofdrioolgemalen en pompunits in het afvalwatersysteem worden binnen één werkdag 

na signalering verholpen. 

• Storingen van hoofdrioolgemalen in het hemel- en grondwatersysteem worden binnen één week na 

signalering verholpen. 

• Alle hoofdrioolgemalen zijn voorzien van een dubbele pomp. 

• Alle hoofdrioolgemalen zijn aangesloten op een telemetriesysteem. 

 

Meetmethode 

• Meldingen 
 

Toetsing en strategie 

Het functioneren en de onderhoudstoestand van de gemalen, de persleidingen en de 

drukrioleringsunits, is sinds 2017 vastgelegd in het gemalenbeheersysteem SAM maar wordt wel 

vastgelegd in een logboek en storingslijsten. Het aantal storingen en meldingen is beperkt 

Het onderhoud (reinigingen en correctief, 2x per jaar) aan de rioolgemalen en drukrioleringsunits 

vindt in eigen beheer door de buitendienst plaats. Door de korte lijnen en de relatief kleine 

gemeente is de reactietijd kort (in de praktijk is dat tot maximaal 2 uur bij urgente storingen). Het 

reinigen van de gemalen en pompunit gaat vanaf 2018 uitbesteed worden. Voor de levering van 

reservepompen is de gemeente afhankelijk van de voorraad bij de leverancier. 

 

Alle hoofdrioolgemalen zijn voorzien van een dubbele pompopstelling en welke zijn aangesloten 

op het telemetriesysteem. 

 

Benodigde maatregelen 

- voortzetten huidige strategie (bijhouden logboek en storingslijsten). 

 

De afvoer via de rioolgemalen is gewaarborgd. De kans op calamiteiten is hierdoor beperkt. 

De verwerking van afvalwater door de riolering is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de 

rioolbuis, maar ook afhankelijk van andere items zoals het aan- en uitslaan van het gemaal.  

 

Kwaliteitsnorm 

• De in- en uitslagpeilen van gemalen zijn bij voorkeur gelijk of lager ingesteld dan de binnen onderkant 

van het aanvoerriool. 

• De pendelberging is voldoende om de pomp maximaal 4x per uur te laten schakelen. 

 

Meetmethode 

• Inspecties  

• Meldingen  
 

Toetsing en strategie 

De inslagpeilen voor de rioolgemalen liggen onder de laagst binnenkomende buis. Een toetsing 

op de pendelberging is niet uitgevoerd. Uit het gemalen besturingssysteem kunnen grafieken 

worden gegenereerd van de draaiuren, stroom verbruik en schakelingen. De komende 

planperiode wordt dit onderzocht, 

 

Benodigde maatregelen 

- voortzetten huidige strategie en deze vastleggen in het beheersysteem. 

- eenmalig onderzoek naar de pendelberging van de gemalen. 
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6.3.3 Nieuwe aanleg 

De voorzieningen zijn in staat de hoeveelheid te verwerken.  

Het ontwerp en de aanleg van nieuwe riolering en bijhorende voorzieningen vindt plaats volgens 

de Technische Richtlijnen van de gemeente. Hiermee voldoet elk ontwerp aan de voorwaarden 

van de gemeente en wordt het systeem naar behoren opgeleverd. 

 

Kwaliteitsnorm 

• Het ontwerp en de aanleg van nieuwe voorzieningen vindt plaats volgens de Technische Richtlijnen van 

de gemeente Ouder-Amstel. 

• Nieuwe voorzieningen worden aangelegd conform de kleurstelling uit de Technische Richtlijnen van de 

gemeente Ouder-Amstel. 

 

Meetmethode 

• Handhaving 
 

Toetsing en strategie 

Anno 2017 heeft de gemeente niet de beschikking over een document met ‘Technische 

ontwerprichtlijnen’. Tot dusver worden rioolstelsel ontworpen volgens de ontwerpgrondslagen 

van de Leidraad Riolering. De behoefte is er wel vanuit Duo+, in samenhang met de andere assets 

in de openbare ruimte. De bedrijfsvoeringsorganisatie wil dan ook een Leidraad Inrichting 

Openbare Ruimte (LIOR) opstellen. 

Voor een juist ontwerp en toetsing van nieuw aan te leggen riolen en ontwateringmiddelen stelt 

de gemeente in de planperiode van het GRP 2018-2022 ‘Technische ontwerprichtlijnen’ op (voor 

alle drie de zorgplichten). Hierin wordt onder andere ingegaan op de gewenste capaciteit, de 

wijze van aansluiten en materiaalkeuzen. 

De Technische ontwerprichtlijnen worden zo opgesteld dat klimaatbestendige en waterrobuuste 

systemen worden gerealiseerd en er ruimte is voor nieuwe sanitatie. Implementatie van het 

klimaatadaptief ontwerpen van de totale openbare ruimte is een belangrijk item voor de 

komende jaren. Tevens wordt in de afweging van de lozingspunten van hemelwater stilgestaan 

bij het effect op de waterkwaliteit en de ecologie. 

 

In het Watergebiedsplan Bijlmerring (uit 2011) is gestreefd naar een efficiënte inrichting van de 

waterhuishouding. Belangrijk streefpunt is een robuust watersysteem te creëren. De gemeente 

maakt de komende jaren afspraken met het waterschap over eventuele maatregelen en zet een 

waterbergingsbalans op. Een uitwisseling van gerealiseerde waterberging tussen projecten wordt 

hiermee mogelijk, zodat de meest doelmatige maatregelen genomen worden en eventueel 

afkoop van watercompensatie door een ontwikkelaar ook mogelijk wordt. 

 

Er mogen geen foutieve aansluitingen ontstaan. Wanneer er concrete vermoedens zijn op basis 

van concrete klachten of zichtbare verontreinigingen wordt de oorzaak opgezocht en opgelost. 

Particulieren worden zo nodig gesommeerd om foutieve aansluitingen te herstellen.  

 

Benodigde maatregelen: 

- opstellen en implementatie van het technisch normenkader in de organisatie. 

- implementatie van het ‘anders omgaan met afvalwater’ in de organisatie. 

- implementatie van het klimaatadaptief denken en handelen in de organisatie. 

- opzetten van een waterbergingsbalans. 
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6.4 Zorgplicht stedelijk afvalwater 

6.4.1 Aansluitingen en wijze van inzameling 

Het afvalwater wordt ingezameld en gezuiverd. Dit afvalwater kan dus niet ongezuiverd in 

sloten of bodem lopen. Er zijn daarom geen stankklachten en/of verontreinigingen van sloten 

en bodem door het riool. 

Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor inzameling en transport van 

al het huishoudelijk afvalwater dat binnen het grondgebied van de gemeente vrijkomt. Hiertoe 

worden de percelen veelal aangesloten op de riolering. In plaats van riolering kan ook gebruik 

gemaakt worden van lokale systemen voor individuele behandeling van afvalwater (IBA-

systemen).  

 

Kwaliteitsnorm 

• Percelen waar huishoudelijk en bedrijfsafvalwater vrijkomt en die zijn voorzien van een water- en 

elektra-aansluiting, zijn aangesloten op de riolering of op een lokale zuiveringsvoorziening (IBA). 

Innovatieve oplossingen (‘afvalwater als energiebron en grondstof’) zijn verkend. 

• Alle percelen binnen de stedelijke bebouwing zijn aangesloten op de riolering. 

• Wanneer stankoverlast in openbaar gebied wordt geconstateerd, wordt binnen één week actie 

ondernomen. 

 

Meetmethode 

• Waarnemingen 

 

Toetsing en strategie 

De gemeente mag zelf kiezen met welke voorzieningen ze haar zorgplicht invult, zowel voor de 

bebouwde kom als voor het buitengebied. In plaats van een openbaar vuilwaterriool, zijn 

andere systemen toegestaan, mits eenzelfde graad van milieubescherming wordt bereikt. Alle 

percelen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, zijn voorzien van een aansluiting op de 

riolering. IBA-systemen heeft de gemeente Ouder-Amstel niet gerealiseerd. In het buitengebied 

resteren er geen lozingsobjecten waarvan het onbekend is of en hoe ze afvalwater lozen. Het 

aansluitpercentage van percelen op de riolering is nu gesteld op 100%. 

 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwbouw) binnen de stedelijke bebouwing legt de 

gemeente altijd riolering aan. In het buitengebied neemt de gemeente alleen de zorg voor 

verwijdering van huishoudelijk afvalwater op zich wanneer zij de aanleg van riolering doelmatig 

acht. Voor het resterende deel kan de gemeente ontheffing van deze zorgplicht bij de provincie 

krijgen. Na het verlenen van ontheffing is de lozer is dan op grond van het ‘Besluit lozen 

afvalwater huishoudens’ (Blah) zelf verantwoordelijk voor zijn eigen lozing en dient daarom zelf 

het initiatief te nemen tot het plaatsen van een zuiveringstechnische voorziening. De lozer dient 

zijn lozing te melden bij het waterschap; deze zal vervolgens bepalen aan welke 

randvoorwaarden de zuiveringstechnische voorziening moet voldoen. Bij een besluit tot niet 

aansluiten door de gemeente informeert de gemeente het waterschap bijtijds. 

 

Indien innovatieve systemen kunnen worden deze verkend en eventueel toegepast. Bij de 

komende grote uitbreidingen zijn de mogelijkheden voor nieuwe sanitatie (het kunnen 

bijdragen aan een duurzame inzet van middelen en (toekomstige) kostenbesparingen) verkend. 

 

Het aantal storingen en meldingen met betrekking tot stankoverlast is beperkt. Door de korte 

lijnen en de relatief kleine gemeente is de reactietijd kort en blijft deze binnen één week. De 

gemeente pakt klachten en verstoppingen in de huisaansluitingen in eigen beheer op. 
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Benodigde maatregelen: 

- voortzetten huidige strategie 

- structureel aandacht in de waterparagraaf voor nieuwe sanitatie  

  

Op de voorzieningen zitten geen (foutieve) aansluitingen die de inzameling (en zuivering) van 

afvalwater belemmeren. 

Naast afvalwater en regenwater wordt ook ander water met de riolering afgevoerd naar de 

RWZI’s. Dit water wordt veelal rioolvreemd water genoemd. Belangrijke bronnen van 

rioolvreemd water zijn: drainages, bodemsaneringen, negatieve overstorten (oppervlaktewater), 

koelwater, bronneringen bij bouwwerkzaamheden, lekkende riolen. Aangezien het rioolvreemde 

water meestal schoon water is, is de afvoer naar een RWZI ongewenst. Voorkomen moet 

worden dat drainage of hemelwater afvoert via gescheiden vuilwaterriolen. 

Eveneens moet voorkomen worden dat oppervlaktewater via overstorten in kan stromen in het 

riool (de zogeheten negatieve overstorten). Hiervoor is het noodzakelijk overstorten met een 

geringe waking te voorzien van terugslagkleppen. Om te voorkomen dat stoffen het riool in 

komen die verstoppingen veroorzaken, de riolering aantasten of de zuivering verstoren zijn er in 

het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’ (Blah), het Activiteitenbesluit, het Bouwbesluit en de 

omgevingsvergunning voorschriften opgenomen. De gemeente heeft hierin een handhavende 

rol. Het voorkómen van nadelige gevolgen, die bedrijven of instellingen kunnen veroorzaken aan 

de gemeentelijke riolering, is een gemeentelijke taak.  

 

Kwaliteitsnorm 

• Er zijn geen foutieve aansluitingen op de vuilwater riolering of de drukriolering; daar waar deze zijn 

geconstateerd wordt gehandhaafd. 

• Er kan in normale situaties geen oppervlaktewater of grondwater via overstorten en nooduitlaten in 

gemengde of vuilwater riolering intreden.  

• De lozingen van afvalwater en de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater op de riolering 

voldoen aan de voorschriften van het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah), het 

Activiteitenbesluit, het Bouwbesluit en de omgevingsvergunning; daar waar overtredingen bekend zijn 

wordt gehandhaafd. 

 

Meetmethode 

• Waarnemingen  

• Handhaving en toezicht  

 

Toetsing en strategie 

Het inzicht in foutieve aansluitingen is aanwezig. Een doelmatigheidsonderzoek is uitgevoerd 

naar kosten versus te winst in draaiuren. Voor Duivendrecht heeft een eerste analyse van de 

draaiuren plaatsgevonden, waarna met rookdetectie gericht naar foutaansluitingen is gezocht. Bij 

gerichte vermoedens van foutieve aansluitingen, wordt verder onderzoek uitgevoerd naar de 

aard en omvang hiervan. 

Wanneer er concrete vermoedens zijn op basis van concrete klachten of zichtbare 

verontreinigingen wordt de oorzaak opgezocht en opgelost. Particulieren worden zo nodig 

gesommeerd om foutieve aansluitingen te herstellen.  

 

Er is geen paraat inzicht in de verhouding tussen de buitenwaterstanden, de peilen van de 

overstortdrempels en de aan/ of afwezigheid van overstortdrempels. In het volgende 

Basisrioleringsplan wordt deze toetsing uitgevoerd. De gemeente is, vanuit de hydraulisch 

beperkende werking en de kans op vervuiling, geen voorstander van het aanbrengen van 

terugslagkleppen. 
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In de gemeente is een aantal inrichtingen aanwezig, waarop toezicht moet worden uitgeoefend 

in het kader van de Wet milieubeheer. De regelgeving omtrent lozingen is de laatste jaren 

gewijzigd en overgegaan in diverse besluiten en de omgevingsvergunning.  Een actuele lijst van 

alle bedrijven die vanuit het verleden een lozingsvergunning hadden in het kader van de Wvo 

voor het lozen op oppervlaktewater, dan wel of zij een kennisgeving hebben gedaan voor het 

lozen van afvalwater op riolering, is niet voorhanden. De handhaving moet worden uitgevoerd 

door de afdeling Vergunningen en Handhaving. De komende jaren wordt het handhaven op 

aspecten in relatie tot de gemeentelijke watertaken hoger op de agenda gezet. De meerwaarde 

van samenwerking en afstemming tussen de handhavers van de gemeente, het waterschap en de 

provincie wordt de komende planperiode onderzocht. 

 

Benodigde maatregelen: 

- bij gerichte vermoedens van foutieve aansluitingen situatie nader onderzoeken  

- prioritering van handhaving lozingen op de gemeentelijke riolering 

- onderzoeken meerwaarde samenwerking handhavende overheidsdiensten 

 

Inzameling van bronneringswater 

Het komt voor dat bronneringswater op het gemeentelijk riool geloosd moet worden. Veelal 

betreft dit een tijdelijke situatie tijdens graaf- of bouwwerkzaamheden.  

 

Kwaliteitsnorm 

• Aanvragen voor lozingen van bronneringswater op de gemengde riolen zijn beoordeeld op duur en 

hoeveelheid. Advisering is maatwerk, afhankelijk van het ontvangende stelsel. 

 

Meetmethode 

• Waarnemingen  

• Handhaving en toezicht  

 

Toetsing en strategie 

Zoals gesteld advisering hierin is maatwerk en locatie specifiek. Voorwaarde voor een goede 

afweging is dat de gemeente inzicht heeft in het functionerende van de ontvangende stelsel. 

Deze kennis is aanwezig bij het huidige personeel en wordt geactualiseerd met het opstellen van 

het Basisrioleringsplan. 

 

Benodigde maatregelen: 

- Actualiseren inzicht in het functioneren van de huidige systemen. 

6.4.2 Verwerking 

Stedelijk afvalwater kan ongehinderd en binnen voldoende tijd afstromen, aanrotting van 

afvalwater wordt hiermee voorkomen. Aantasting van het riool komt niet voor en er zijn geen 

risico's op beschadigde riolen. 

Rioolstelsels raken naar verloop van tijd vervuild. Door deze vervuiling zal het transport van het 

afvalwater gehinderd worden en neemt de kans op rioolverstoppingen toe. Regelmatig de 

werking controleren evenals het uitvoeren van preventieve rioolreinigingswerkzaamheden 

voorkomt nare gevolgen. De frequentie waarmee dat dient te geschieden is afhankelijk van het 

rioolsysteem en van het 'zelfreinigende vermogen' van het stelsel. 

 

Afvalwater is een uitermate geschikte voedingsbodem voor de groei van bacteriën. Door groei van 

bacteriën daalt het zuurstofgehalte. Door het dalen van het zuurstofgehalte ontstaat H2S-gas. 
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Het gevaar van H2S-gas is ernstige aantasting van de put en het leidingwerk enerzijds, terwijl 

anderzijds het gas stankoverlast veroorzaakt voor omwonenden en het een direct gevaar voor de 

gezondheid kan zijn. De groei van de bacteriën hangt af van de verblijftijd van het afvalwater. 

 

Kwaliteitsnorm 

• De maximale vervuilingsgraad in de VWA en gemengde riolen bedraagt gemiddeld 30%, op 

stelselniveau. 

• De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is maximaal 24 uur. 

• De maximale vullingsgraad bedraagt bij droogweer maximaal 50% (12 l/h per inwoner + 

bedrijfslozingen) 

• Persleidingen moeten bij voorkeur in of zo dicht mogelijk bij ontvangende gemalen uitmonden. 

• Alle putten zijn voorzien van een stroomprofiel. 

• Bij klachten van burgers over afstroming wordt uiterlijk binnen twee dagen actie ondernomen. 

 

Meetmethode 

• Waarnemingen 

• Hydraulische berekeningen 

 

Toetsing 

Het gemengde stelsel en het droogweerafvoerriool worden gemiddeld eenmaal per 7 jaar 

gereinigd. Het totale stortgewicht van het laatste rioolreiniging- en inspectieprogramma is niet 

bekend. Een uitspraak over de vervuilingsgraad is daarmee niet te doen. De komende jaren 

worden de stortbonnen bewaard en wordt hierop een analyse uitgevoerd. 

 

Dit GRP zet daarnaast in op het vergroten van het inzicht het functioneren van de rioolsystemen 

en de voorzieningen. Het Basisrioleringsplan wordt de komende jaren geactualiseerd. In dit plan 

worden de verblijftijd en de vullingsgraad getoetst. Momenteel is dat inzicht niet voorhanden. 

 

Persleidingen monden op een logische plaats uit, vanuit geografische overwegingen. Klachten of 

aantasting van riolen als gevolg van specifieke injectiepunten zijn niet aanwezig. Alle putten zijn 

voorzien van een stroomprofiel.  

 

Meldingen en klachten worden door de korte lijnen en de relatief kleine omvang van de 

gemeente snel en effectief afgehandeld. Bij klachten over afstroming wordt binnen 24 uur actie 

ondernomen, ongeacht welke dag het is. Afstroming in het zettingsgevoelige gebied is immers 

een belangrijk issue. Een beter inzicht in de aard en omvang van de klachten en de vastlegging 

hiervan kan leiden tot doelgerichtere preventie en communicatie. 

 

Benodigde maatregelen: 

- Analyseren stortgegevens slib na reinigingsronde in relatie tot de vullingsgraad 

- Actualiseren Basisrioleringsplan  

- Optimalisatie klachten- en meldingenregistratie  

6.4.3 Vuiluitworp 

Bij hoosbuien wordt het rioolwater afdoende opgevangen in de riolen (en eventuele 

bergingsvoorzieningen). De vuiluitworp via de overstorten in sloten en vijvers is beperkt. 

Slechts af en toe is er sprake van stank en vervuiling. De vuiluitworp via de overstorten in 

sloten en vijvers leidt niet tot risico's voor mens en omgeving. 

Tijdens heftige buien kan niet al het hemelwater worden geborgen in de riolen en worden 

afgevoerd door het gemalen. Een deel van het rioolwater zal, via overstorten, worden geloosd op 
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het oppervlaktewater. Het overstortende water is echter regenwater vermengd met stedelijk 

afvalwater en is niet schoon. De vuilvracht is te verminderen door het verminderen van de 

belasting op het gemengde riool door het regenwater af te koppelen. Anderzijds is een reductie 

mogelijk door de aanleg van bergbezinkvoorzieningen achter de gemengde overstorten. 

 

Kwaliteitsnorm 

• De vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels en de verbeterd gescheiden stelsels mag de doelstellingen 

voor het oppervlaktewater, zoals bepaald in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder, niet in gevaar 

brengen.  

• Overstorten van gemengde stelsels zijn voorzien van meetregistratie.  

 

Meetmethode 

• Hydraulische berekeningen 
 

Toetsing 

De afgelopen jaren heeft de gemeente ingezet op het terugdringen van de vuiluitworp door het 

afkoppelen van verhard oppervlak van de gemengde riolering, en daarvoor al met de realisatie 

van de randvoorzieningen. De bedoeling is dat met deze investeringen in het rioolstelsel de 

vuiluitworp van rioolstelsels via riooloverstorten wordt verminderd. De gemeente voldoet 

hiermee aan haar inspanningsverplichtingen en de afspraken met het waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht. Met de actualisatie van het Basisrioleringsplan wordt de stand van zaken opgemaakt en 

wordt onderzocht of verdergaande maatregelen doelmatig en effectief zijn.  

 

Voor de zuivering Amstelveen (Ouderkerk aan de Amstel) is er een OAS uitgevoerd. De invloed 

van het gemaal is dermate gering dat maatregelen niet doelmatig zijn. Duivendrecht is nog niet 

meegenomen in een OAS. Het waterschap constateert vanuit een scan van de waterflora een 

slecht tot matig beeld van de waterkwaliteit voor de diverse oppervlaktewateren, zie de 

volgende figuren.  

 

 
 

In periodiek overleg tussen gemeente en Waternet worden optimalisatiekansen besproken en 

afgestemd. Hierin kijkt de gemeente samen met het waterschap AGV naar de relatie tussen het 

rioolstelsel, de rioolwaterzuivering en het oppervlaktewatersysteem. Hierbij wordt bekeken hoe 

de waterkwaliteitsdoelstellingen bereikt kunnen worden. Met de nadruk op doelmatigheid en 

kostenefficiëntie zal hieruit een optimaal pakket aan maatregelen worden voorgesteld die de 

eventuele knelpunten en aandachtspunten in het systeem kunnen oplossen.  
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Alleen de overstorten van de beide randvoorzieningen worden geregistreerd, de waterstanden 

worden bemeten. Een analyse van de metingen is niet uitgevoerd. De komende jaren wordt het 

meetnet uitgebreid tot alle gemengde overstorten. Indien de optie zich voordoet om een 

gezamenlijk meetnet vanuit de BOWA op te zetten wordt deze aangegrepen. De intentie is om de 

verzamelde meetgegevens te delen met het waterschap. De verzamelde gegevens worden bij het 

opstellen van het Basisrioleringsplan gebruikt voor de validatie van de modellen. Tevens wordt 

dan de nut en noodzaak van het voortzetten van de meetregistratie beoordeeld. 

 

Benodigde maatregelen: 

- actualiseren Basisrioleringsplan 

- voorzetten en uitbreiden huidige meetregistratie en implementatie van de gegevens en  

  informatie 

- onderzoek naar de doelmatigheid van de meetregistratie 

- onderzoek naar het Optimaliseren van het Afvalwatersysteem (OAS) in relatie met het  

   oppervlaktewatersysteem. De gemeente laat het initiatief hiertoe bij Waternet. 

6.5 Zorgplicht hemelwater 

6.5.1 Aansluitingen en wijze van inzameling 

Overtollig hemelwater dat de particulier niet op eigen terrein kan verwerken wordt 

ingezameld. 

Met de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken zijn particulieren in eerste instantie zelf 

verantwoordelijk geworden voor het omgaan met vrijkomend water op hun eigen perceel.  

Wanneer de particulier redelijkerwijs niet in staat is dit hemelwater op eigen terrein te verwerken 

dan heeft de gemeente de zorg voor een doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiend 

hemelwater. 

 

Kwaliteitsnorm 

• In bestaand stedelijk gebied wordt de particulier niet verplicht het hemelwater op eigen terrein te 

verwerken. 

• Bij nieuwbouw en renovatie wordt waar mogelijk, en in samenspraak met de waterbeheerder, van de 

particulier geëist het hemelwater op eigen terrein te verwerken, in het geval het perceel direct grenst 

aan oppervlaktewater. 

 

Meetmethode 

• Handhaving 

 

Toetsing 

De principes voor het verwerken van hemelwater op particulier terrein zijn bekend. Nadere 

uitwerking zal de plaatsvinden in de Technische Richtlijnen (zie §6.3.3.), zoals die de komende 

jaren worden opgesteld. Hiernaast wordt een Taakopvatting Hemelwater en/of 

Hemelwaterverordening opgesteld, waarin de verplichtingen en kaders voor de gemeente, de 

perceelseigenaren en ontwikkelaars eenduidig zijn omgeschreven. De komende planperiode 

krijgt deze taakopvatting zijn beslag. 

 

Benodigde maatregelen 

- opstellen Taakopvatting Hemelwater (en/of Hemelwaterverordening) 
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Op de voorzieningen zitten geen (foutieve) aansluitingen die de inzameling (en zuivering) van 

afvalwater belemmeren. 

Ondanks de vele voordelen heeft afkoppelen van verhard oppervlak ook nadelen. Het grootste 

nadeel is de gevoeligheid voor eventuele verontreiniging van de bodem of oppervlaktewater 

door incorrect ontwerp, aanleg of beheer van het hemelwatersysteem. Voorkomen moet worden 

dat als gevolg van verkeerde aansluitingen tussen het afval- en hemelwater riool het vuilwater 

afvoert via hemelwaterriolen. Doordat in de gemeente Ouder-Amstel bij het afkoppelen bewust 

alleen de wegen worden afgekoppeld is dit risico gering. Ook het risico op problemen met de be- 

en ontluchting in woningen zal niet optreden. 

Om lokale verontreiniging van bodem en oppervlaktewater te voorkomen is het wenselijk 

verontreiniging van afgekoppelde oppervlakken zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat 

kritisch nagedacht moet worden over het voorkómen van de volgende aspecten: 

- verkeerde aansluitingen tussen het afval- en hemelwater, 

- verontreinigende bronnen als uitlogende materialen, verkeer, zwerfvuil etc., 

- gebruik van verontreinigende stoffen zoals strooizout, bestrijdingsmiddelen en  

- illegale lozingen zoals motorolie, stucmateriaal, verfresten en frituurvet, 

- calamiteiten zoals brand en verkeersongelukken. 

 

Kwaliteitsnorm 

• Er zijn geen foutieve aansluitingen op de hemelwaterriolering; daar waar deze zijn geconstateerd 

wordt gehandhaafd. 

• Verharde oppervlakken met grote risico's op vervuiling lozen via het vuilwaterstelsel naar de RWZI of 

op het oppervlaktewater via een zuiverende voorziening.  

• Door gebruik te maken van duurzame, milieuvriendelijke en niet uitlogende materialen worden risico's 

op vervuiling van afgekoppelde oppervlakken voorkomen.  

• De onkruidbestrijding vindt plaats volgens de wettelijke voorschriften.  

 

Meetmethode 

• Waarnemingen  

• Handhaving en toezicht  

 

Toetsing en strategie 

Er zijn geen vuilwateraansluitingen op de hemelwaterriolen. Wanneer er wel concrete 

vermoedens zijn op basis van concrete klachten of zichtbare verontreinigingen wordt de oorzaak 

opgezocht en opgelost. Particulieren worden zo nodig gesommeerd om foutieve aansluitingen te 

herstellen. De handhaving moet worden uitgevoerd door de afdeling Vergunningen en 

Handhaving. De komende jaren wordt het handhaven op aspecten in relatie tot de gemeentelijke 

watertaken hoger op de agenda gezet. 

 

Uitgangspunt is dat hemelwater in principe schoon genoeg is om direct op oppervlaktewater te 

lozen. Verdachte oppervlakken in de gemeente voeren af op een gemengd of verbeterd 

gescheiden stelsel.  

 

De gemeente vervult een actieve rol bij het terugdringen van emissies door diffuse bronnen, in 

zowel nieuwbouwlocaties als bestaande bebouwing, door toepassing van het Bouwbesluit. De 

gemeente stelt geen aanvullende voorwaarden. Onkruid- en gladbestrijding vindt op een 

reguliere wijze plaats, volgens de landelijke gebruikelijke werkwijze. Aandacht voor 

verontreiniging van het oppervlaktewater is hierbij niet specifiek benoemd. De komende periode 

wordt dit meer expliciet gemaakt. 
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Benodigde maatregelen 

- bij gerichte vermoedens van foutieve aansluitingen situatie nader onderzoeken  

- prioritering van handhaving lozingen op de gemeentelijke riolering 

- expliciet maken onkruid- en gladbestrijding versus verontreiniging oppervlaktewater 

 

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk schoon hemelwater te scheiden van het stedelijk 

afvalwater, voor zover dit doelmatig is.  

Bij zware buien kunnen de gemengde riolen overlopen. Dan komt er behalve regenwater ook vies 

afvalwater in vijvers of sloten terecht. Dat kan tot milieuvervuiling leiden. Om de kans hierop te 

verminderen is het gewenst het hemelwater wat van schone verharde oppervlakken afstroomt 

niet te vermengen met het vuile afvalwater. 

 

Kwaliteitsnorm 

• Bestaand gebied: afkoppelen van verhard oppervlak indien technisch uitvoerbaar, toelaatbaar voor het 

milieu en kosteneffectief.  

• Nieuwbouw: het gescheiden aanbieden van afval- en hemelwater in woningen, bedrijven en overige 

gebouwen is verplicht. 

• De gemeente stimuleert particulieren verhard oppervlak van het gemengde stelsel af te koppelen 

(duurzaam, doelmatig en correct) en, waar mogelijk en zinvol, regenwater (voor een deel) op eigen 

terrein te verwerken. 

 

Meetmethode 

• Waarneming 

• Handhaving 

 

Toetsing en strategie 

Voor het afkoppelen in de gemeente Ouder-Amstel komen alleen grote, relatief schone 

oppervlakken en wegen in de openbare buitenruimte in aanmerking. Per project worden de 

mogelijkheden voor het doelmatig afkoppelen van verhard oppervlak onderzocht.  

In de afgelopen jaren is verhard oppervlak afgekoppeld. Het gaat in totaal om zo’n 2,5 ha. Er is 

alleen afgekoppeld daar waar werk-met-werk kon worden gemaakt en de kosteneffectiviteit 

hoog was. Deze lijn wordt doorgezet; er ligt geen afkoppelopgave (inspanningsverplichting) 

vanuit het waterschap. De komende periode wordt het Basisrioleringsplan opgesteld. Het 

verkennen van de doelmatigheid van het afkoppelen van verhard oppervlak (locatie specifiek) is 

hier onderdeel van. 

 

De afgelopen jaren is er vanuit de gemeente niet actief particulieren gecommuniceerd of 

gestimuleerd om verhard oppervlak af te koppelen. Hetzelfde is van toepassing voor de 

informerende rol van de gemeente. Hier liggen kansen om het rioolsysteem de verduurzamen, 

klimaatbestendig en waterrobuust te maken. De komende planperiode wordt de rol verder 

ingevuld, gekoppeld aan de Taakopvatting Hemelwater. De gemeente neemt hierin een 

voorbeeldfunctie. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van het groene dak op het gemeentehuis 

te Ouderkerk. 

 

Benodigde maatregelen: 

- opstellen Basisrioleringsplan 

- communicatie richting de burgers  

- vormgeven informerende rol gemeente en relatie tot Taakopvatting Hemelwater 
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6.5.2 Verwerking en afvoercapaciteit 

De bebouwing, wegen en openbare ruimte zijn zo ingericht dat het water bij regenbuien 

redelijk goed kan afvoeren naar de straatkolken en/of riolering. Hinderlijke plassen op straat 

komen beperkt voor. De afstroming dient gewaarborgd te zijn.  

Het hemelwater wat op weg- en terreinverhardingen valt zal uiteindelijk via de straat- en 

trottoirkolken afstromen naar het riool. De kolken zijn in de regel voorzien van een zandvang. Dit 

is een verdiept gedeelte waar zand en andere bezinkende delen (o.a. bladeren en zwerfvuil) 

achterblijven. Zo wordt voorkomen dat het riool vervuild raakt. 

Om stedelijk afvalwater goed af te kunnen voeren, dient de afstroming ervan in de riolering niet 

te worden beperkt. De rioleringsobjecten moeten daarvoor niet alleen in een goede technische 

staat verkeren, maar ook op een juiste wijze zijn vormgegeven en aangelegd. Naast 

inspectiegegevens over de technische staat geven ook klachten van burgers aanwijzingen over de 

kwaliteit van afstroming in de riolering. 

 

Kwaliteitsnorm 

• Straatkolken worden jaarlijks gereinigd.  

• Plasvorming mag bij maximaal 5% van de kolken voorkomen. Incidenteel verstopte straatkolken zijn 

binnen een week verholpen.  

• Alle putten zijn voorzien van een stroomprofiel. 

• Bij klachten van burgers over afstroming wordt uiterlijk binnen twee dagen actie ondernomen. 

 

Meetmethode 

• Waarnemingen 

• Meldingen 
 

Toetsing en strategie 

Kolken worden minimaal eenmaal per jaar gereinigd. De doorgaande wegen worden regelmatig 

(8x per jaar) geveegd. Door het structureel reinigen van riolen, kolken en wegen, zorgt de 

gemeente ervoor dat de afstroming naar de riolen en in de riolen gewaarborgd wordt. Incidenten 

worden ad hoc, maar binnen enkele dagen verholpen. 

Alle putten zijn voorzien van een stroomprofiel. 

 

Niet bekend is in hoeverre de putten zijn voorzien van een stroomprofiel.  

Meldingen en klachten worden door de korte lijnen en de relatief kleine omvang van de 

gemeente snel en effectief afgehandeld. Bij klachten wordt doorgaans binnen twee werkdagen 

actie ondernomen. Een beter inzicht in de aard en omvang van de klachten en de vastlegging 

hiervan kan leiden tot doelgerichtere preventie en communicatie. Bij Waternet komen ook 

meldingen binnen inzake (grond)wateroverlast; deze zijn op aanvraag beschikbaar. Het opvragen 

en analyseren hiervan moet een plek krijgen in de analyse van meldingen bij de gemeente. 

 

Benodigde maatregelen 

- voorzetten huidige strategie kolkenreinigen en straatvegen 

- optimaliseren toedeling van de kosten (deels) voor kolkenreiniging en straatvegen aan de  

  rioleringsbegroting 

- optimalisatie klachten- en meldingenregistratie  
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Bij normale regenval wordt het rioolwater afdoende opgevangen in de riolen (en eventuele 

bergings-voorzieningen), zonder dat dit leidt tot hinder. Bij extreme situatie mogen 'water op 

straat' situaties ontstaan.  

Als het heel hard regent, lopen de rioolbuizen vol en draaien de gemalen op volle kracht. Waar 

nodig lopen de riolen over via de overstorten. Soms blijft er water op straat staan. Bijvoorbeeld 

als het een korte tijd héél hard regent. De weg vangt dan het extra water tijdelijk op. Daarvoor 

zijn de wegen in principe ook ontworpen. Zo voorkomen ze dat het water de huizen in loopt. Of 

dat belangrijke wegen onderlopen en niet meer bruikbaar zijn. Dankzij de overstorten is het water 

gewoonlijk binnen een uur weer weg. Om overlast en/of schade te voorkomen dient de 

afvoercapaciteit van het rioolstelsel op orde te zijn.  

 

Door de klimaatverandering zullen zeer zware buien vaker en heftiger optreden. Het traditionele 

rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken. 

Daarvoor is het oorspronkelijk ook niet ontworpen. Bij grote hoosbuien zal daardoor vaker water 

op straat blijven staan. Water op straat is hinderlijk maar pas een echt probleem als water 

gebouwen in stroomt, doorgaande wegen geblokkeerd raken of water uit het riool stroomt. Het 

bovengronds bergen en afvoeren van hemelwater is soms onvermijdelijk om overlast te 

voorkomen. Klimaatadaptief handelen door bewust om te gaan met water op straat of water in 

de openbare ruimte is dus ook een oplossing mits in goede banen geleid.  

 

In het hoofddocument wordt bij ‘water op straat’ onderscheid gemaakt in 3 verschillende 

gradaties (hinder, ernstige hinder en overlast). De kwaliteitsnormen zijn hieraan gekoppeld. 

 

Kwaliteitsnorm 

• De afvoercapaciteit van de riolering is voldoende om een korte en heftige bui die 1 keer per 2 jaar valt te 

verwerken (een theoretische bui van 20 mm in één uur), zonder dat er ‘hinder’ (zie hoofddocument) op 

treedt.  

• Bij buitengewone omstandigheden vindt waterberging plaats buiten de riolering op daarvoor ingerichte 

locaties zoals watergangen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is zodanig ingericht dat bij 

buitengewone omstandigheden (eens per 100 jaar) geen ‘overlast’ (zie hoofddocument) ontstaat.  

 

Meetmethode 

• Hydraulische berekeningen 

 

Toetsing 

De afvoercapaciteit van de gemengde stelsels is in 2004 getoetst in het Basisrioleringsplan. 

Hydraulisch gezien voldeden de rioolstelsels vanuit die toetsing niet aan de maatstaf van 1x per 2 

jaar water-op-straat. Enkele maatregelen ter verbetering van de afvoercapaciteit zijn voorgesteld 

en doorgevoerd. Een toetsing met actuele gegevens aan de herziene kwaliteitsnormen heeft niet 

plaatsgevonden. Inzicht in de gevoeligheid voor hinder, ernstige hinder of wateroverlast bij een 

bui die eens per 2 jaar optreedt is er niet. 

 

Door de klimaatverandering neemt de kans op piekbuien (heftige neerslag in een korte tijd) en de 

neerslagintensiteit ervan toe. Er is niet onderzocht in hoeverre dit knelpunten oplevert bij 

piekbuien, en hoe op basis hiervan de buitenruimte slimmer kan worden ingericht. Een 

verkenning vanuit de BOWA is eind 2017 uitgevoerd: de resultaten zijn te vinden op 

www.agv.klimaatatlas.nl. Naar verwachting kan dit gezien worden als de invulling van de 

klimaatstresstest vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Voor het opstellen van 

daadwerkelijke maatregelen op straatniveau, om de buitenruimte klimaatbestendig en 

waterrobuust te maken, is de verkenning te globaal. De komende periode wordt het detailinzicht 

met de eventuele maatregelen verkregen door het opstellen van het Basisrioleringsplan. 
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Benodigde maatregelen: 

- actualisatie van het BasisRioleringsPlan in de planperiode, met aandacht voor extreme neerslag 

- bij projecten onderzoek naar de mogelijkheden voor verwerking van overtollig hemelwater 

6.6 Zorgplicht grondwater  

6.6.1 Aansluitingen en wijze van inzameling 

De gemeente wil een duidelijk aanspreekpunt zijn voor burgers en bedrijven betreffende  

grondwaterproblematiek en vragen over het grondwater.  

De gemeente heeft de regierol bij grondwaterproblemen. Met dit GRP 2018 -2022 zijn de kaders 

en ambities voor deze nieuwe zorgplicht vastgesteld.  

 

Kwaliteitsnorm 

• Er wordt een (grondwater)loket ingericht. Bij vragen verstrekt de gemeente informatie aan de 

perceeleigenaar. 

• Meldingen worden afgehandeld op basis van de beleidsregels  

• Ontwateringsmiddelen worden niet aangesloten op riolen die naar de RWZI afvoeren. 

 

Meetmethode 

• Waarneming 
 

Toetsing 

De beleidsregels komt voort uit de ervaringen vanuit de bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ en zijn 

nader omschreven in H8. Met dit GRP is deze voor het eerst in detail omschreven. De komende 

periode gaat de gemeente hier mee aan slag. De gemeente wil tevens invulling gaan geven aan 

haar informerende rol richting de burgers. 

Meldingen en klachten komen bij de front-office binnen, waarna deze worden doorgezet naar de 

juiste personen in de organisatie. De registratie van klachten kan beter, zodat hier ook analyses 

op gedaan kunnen worden voor meer inzicht. Bij Waternet komen ook meldingen binnen inzake 

(grond)wateroverlast; deze zijn op aanvraag beschikbaar. Het opvragen en analyseren hiervan 

moet een plek krijgen in de analyse van meldingen bij de gemeente. 

Drainage voert niet af naar gemengde riolen, vuilwaterriolen of riolen van een verbeterd 

gescheiden stelsel. Alle drains in de gemeente Ouder-Amstel voeren af naar het 

oppervlaktewater, direct of via een hemelwaterafvoer. 

 

Benodigde maatregelen: 

- implementatie beleidsregels en verbetering klachtenregistratie in de organisatie 

- communicatie van de rol van de gemeente richting de particulier vanuit de taakopvatting. 

6.6.2 Aanpak structurele overlast 

De gemeen treft, mits doelmatig, maatregelen op openbaar terrein ter beperking van 

structurele grondwateroverlast.  

Hemelwater dat op percelen of plantsoenen valt zal voor een deel naar sloten of de 

rioleringsputten stromen, maar afhankelijk van de grondsoort zal het water ook in de grond 

zakken. Dit is noodzakelijk om de grond voldoende vochtig te houden voor de aanwezige 

begroeiing en om het grondwater op peil te houden.  
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Als de grondwaterstand in bebouwd gebied langere tijd te hoog of te laag is, kan dit problemen 

geven. Te diepe grondwaterstanden kunnen leiden tot zettingsproblemen (scheuren in woningen 

en riolering), droogval en aantasting van (houten) paalfunderingen en droogteschade aan planten 

en bomen. Te hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot grondwater en vocht in de kruipruimten 

met optrekkend vocht in de woningen als gevolg. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen 

ontstaan. Als gevolg van de klimaatveranderingen kunnen deze problemen verergeren of er 

kunnen zelfs nieuwe problemen ontstaan. 

 

Kwaliteitsnorm 

• Er bestaat inzicht in de optredende grondwaterstanden.  

• Ontwateringsmiddelen worden niet aangesloten op riolen die naar de RWZI afvoeren  

• De gemeente stelt vast wanneer er sprake is van structurele grondwateroverlast en welke 

maatregelen doelmatig zijn. Zij gebruikt hierbij de overwegingen uit de ‘Taakopvatting Grondwater’ 

(zie §8.1); dit is altijd maatwerk.  

• In gebieden met structurele overlast neemt de gemeente het initiatief om de overlast te bestrijden.  

 

Meetmethode 

• Waarneming 

• Meldingen 
 

Toetsing en strategie 

De monitoring van grondwaterstanden op een aantal locaties loopt. De komende periode 

worden deze gegevens ook geanalyseerd om inzichten te verschaffen. Hierin past ook de 

afweging van doelmatigheid van de meetlocaties. 

Er zal daarom de komende jaren kennis en ervaring op worden gedaan over de structurele, 

ervaren last en de doelmatigheid van oplossingen. Het overzicht van aantal, soort en locatie van 

ontwateringsmiddelen is niet compleet. Ervaringen vanuit de bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ 

worden hierin meegenomen. 

 

Benodigde maatregelen: 

- bij meldingen onderzoek uitvoeren naar aard, omvang en oorzaak, conform de Taakopvatting 

- na onderzoek het nemen van maatregelen, conform de Taakopvatting 
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7 Kostendekkingsplan en personele middelen 

In de visie is benoemd dat de gemeenten een stabiele, gezonde financiële situatie heeft en wil 

behouden. Eén van de belangrijkste voorwaarden hierbij is het hebben van voldoende financiële 

middelen en personele capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) om de totale gemeentelijk 

watertaken op een adequaat niveau in te kunnen vullen. 

 

In de voorgaande hoofdstukken is het areaal van de gemeente bekeken en het vertrekpunt voor 

dit plan vastgelegd (de nulmeting). Tevens geeft het een overzicht van wat er moet gebeuren om 

het beoogde kwaliteitsniveau te realiseren c.q. te handhaven. Dit zal de gemeente doen door het 

uitvoeren van onderzoek (vergroten van inzicht), regulier beheer en onderhoudsmaatregelen. 

Daarnaast zijn ook eenmalige vervangings- en verbeteringsmaatregelen nodig. Veel onderzoeken, 

wijzigingen in budgetten en in investeringsvolume gaan in vanaf 2019. 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten, de invoer en de conclusies van het 

kostendekkingsplan, en bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. De basis voor de rioolheffing. Dit zijn de huidige grondslagen, de hoogte van heffing en het 

aantal heffingseenheden. 

2. Een overzicht van de financiële uitgangspunten.  

3. De benodigde budgetten per activiteit voor de komende jaren, met onderscheid naar de 

onderdelen: 

a. Onderzoek  

b. Beheer regulier 

c. Beheer vervanging 

d. Beheer verbetering 

e. Facilitair 

4. Een overzicht van de benodigde personele middelen. 

5. Het overzicht van de lasten, lange termijn. 

6. De baten en het advies voor de ontwikkeling van de heffing. 

7.1 Basis rioolheffing en heffingseenheden 

Grondslag en hoogte rioolheffing 

De grondslagen en de hoogte van de rioolheffing worden jaarlijks daadwerkelijk vastgesteld in 

een verordening. Voor 2018 is de basis de ‘Verordening rioolheffing 2018’. Samengevat: 

 

Artikel 2 Belastingplicht 

1. Onder de naam 'rioolheffing' wordt per eigendom een belasting geheven ter bestrijding van 

de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de inzameling en het transport van 

huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk 

afvalwater en de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het 

ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige 

gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk 

te voorkomen of te beperken. 

2. De belasting als bedoeld onder het eerste lid, wordt geheven van: 

1. degene die op 1 januari van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit 

of beperkt recht van een eigendom verder te noemen: eigenarendeel 

2. degene die het gebruik heeft van een eigendom verder te noemen: gebruikersdeel. 
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Artikel 5 Tarieven 

1. Het vaste bedrag voor het eigenarendeel als bedoeld in artikel 2, tweede lid onderdeel a 

juncto artikel 4, eerste lid, bedraagt per eigendom per jaar € 277,80. 

2. Het variabele bedrag voor het gebruikersdeel als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b 

juncto artikel 4, tweede lid, bedraagt per eigendom per jaar voor elke volgende volle eenheid 

van 100 kubieke meters afvalwater boven de 300 kubieke meter € 128,20. 

 

Heffingseenheden   

Het aantal heffingseenheden voor 2018 is aangehouden op 5.834 woningen. Voor het variabele 

deel van de heffingsgrondslag is een jaarlijks bedrag opgenomen van €206.000,- (655 niet-

woningen). Nadere details van deze grotere lozers zijn bekend bij het team belastingen van 

Amstelland. 

 

Areaalontwikkeling  

De kosten voor de nieuwe aanleg van riolering bij nieuwbouw of inbreidingslocaties wordt 

verhaald op de ontwikkeling zelf, conform de Wro (Wet Ruimtelijke Ordening, Grex-wet) en 

komen niet ten laste van de rioolheffing. Op termijn komen de beheerkosten voor deze 

uitbreidingen in beeld, en anderzijds kunnen de eigenaren worden aangeslagen voor de 

rioolheffing. In de periode 2018-2022 is voorzien in een areaaluitbreiding van de Ouderkerk aan 

de Amstel met 43 woningen (zie §6.1) en een geringe uitbreiding van het rioleringsareaal. 

 

Grote uitbreidingen 

De grote uitbreidingen als De Nieuwe Kern (3.500 woningen tot 2032), Entrada (800 woningen 

tot 2025) en Amstel BusinessPark (1.500 woningen tot 2026) zijn, in overleg met de financieel 

adviseurs van de gemeente, niet meegenomen in de tariefbepaling. Er is vooralsnog uitgegaan 

dat de ontwikkelingen rond het beheer van riolering in het gebied Amstel Businesspark 

budgettair neutraal verlopen. Dat wil zeggen dat de uitvoeringskosten gedekt worden door de 

inkomsten vanuit dat gebied. De nadere uitwerking hiervoor is mede onderdeel van de te maken 

afspraken met de gemeente Amsterdam over het beheer van de infrastructuur in dit gebied en in 

het project De Nieuwe Kern. Omdat deze afspraken mede van invloed zijn op het totaal van 

baten/lasten rioolbeheer ten behoeve van De Nieuwe Kern en Amstel Businesspark zijn de 

woninguitbreidingen noch de hiermee samenhangende baten en lasten onderdeel van dit GRP. In 

de eerstvolgende herziening van het GRP wordt het een en ander verwerkt. 

 

Afspraken Amstel BusinessPark Zuid 

Hiernaast zijn er ontwikkelingen rondom de afspraken over het beheer en onderhoud van de 

riolering van het Amstel BusinessPark Zuid door de gemeente Amsterdam. De gemeente 

Amsterdam is eigenaar van de grond en beheert en onderhoud de riolen ter plaatse, maar kan 

geen rioolheffing op het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel innen. Binnen de komende 

planperiode wordt een overeenkomst tussen beide gemeenten gesloten. Aanname voor 

onderhavig GRP is dat de eventuele rioleringsinkomsten vanuit de rioolheffing vanuit de 

gemeente Ouder-Amstel 1 op 1 worden doorgezet naar de gemeente Amsterdam, minus de 

heffings- en inningskostenkosten. 

7.2 Financiële uitgangspunten 

Het beleid van de gemeente is dat de lasten voor de rioleringszorg voor 100% gedekt worden 

door de rioolheffing, met een sluitende begroting voor een gezonde financiële situatie. De lasten 

worden gevormd door de exploitatielasten, personeelslasten en de berekende afschrijving van de 

uitgevoerde én de komende investeringen (de kapitaallasten). 
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Jaarlijks beschouwt de gemeente de balans, inclusief mutaties op de voorziening riolering. Met 

de vaststelling van de financiële uitgangspunten is besloten dat bij de berekening van de 

rioolheffing in deze planperiode weer wordt uitgegaan van de begrote exploitatie- en 

kapitaallasten in het betreffende jaar. Eventuele tekorten of overschotten worden bij de 

jaarrekening geëgaliseerd met de voorziening riolering. 

 

Rioleringsvoorziening 

De gemeente kent een Voorziening Egalisatie riolering. Achterliggend is de ‘Nota Reserves en 

Voorzieningen 2017’. In de evaluatie (zie §4.4) is reeds de grote jaarlijkse dotatie aan deze 

voorziening geconstateerd. Door temporisering van de investeringen en maatregelen is de stand 

van de rioleringsvoorziening hoger dan beoogd (ingeschat op €5,4 mln. eind 2017). De gemeente 

heeft de voorziening benoemd als een voorziening in de zin van artikel 44, lid 2, uit het BBV 

(Besluit Begroting en Verantwoording, notitie riolering 2014). 

 

Bestaande kapitaallasten 

Een deel (ca. 15%) van de lasten voor de rioleringszorg wordt gevormd door afschrijving van 

investeringen uit het verleden. Vanuit het ‘Staat C’ van de gemeente is deze last berekend op 

€162.000 voor 2018.  

 

Nieuwe kapitaallasten 

Ook de komende periode staan er de nodige investeringen op stapel, gevormd door vervanging 

van oude en kwalitatief slechte riolen, gemalen en pompunits en maatregelen om het 

functioneren van te verbeteren. Deze investeringen moeten eveneens bekostigd worden door 

kapitalisering, zoals beschreven in de Nota Activabeleid 2017 van de gemeente. Relevante 

uitgangspunten hieruit zijn: 

• Het activeren van investeringen is verplicht vanaf € 25.000.  

• De investeringen in het riool worden conform het BBV opgenomen onder investeringen met 

economisch nut. Lineair afschrijven wordt toegepast bij alle vaste activa met maatschappelijk 

nut en economisch nut.  

• De indeling van activa en afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de regelgeving, 

respectievelijk verwachte economische levensduur. De termijnen worden toegepast op 

nieuwe investeringen met ingang van 1 januari 2017: 

- 15 jaar voor schakelkasten 

- 20 jaar voor ‘zwevende’ riolen (eindstrengen en inzamelleidingen) 

- 30 jaar voor drukriolering buitengebied 

- 40 jaar voor hemelwaterriolen  

- 60 jaar voor onderheide riolen (hoofdriolen en grote transportleidingen) 

• Aangezien de gemeente beschikt over voldoende eigen middelen, is de rekenrente voor 

activering van investeringen 0%. 

• De gemeente wil onderzoeken welke alternatieven er zijn voor financiering van de 

rioleringsinvesteringen, en wat dit betekent voor de lasten op de lange termijn. De 

uitgangspunten uit de Nota Activabeleid 2017 kunnen hierbij, indien nodig, worden herzien. 

 

Compensabele BTW 

De Gemeentewet, artikel 228a lid 3, regelt dat de BTW, die gemeenten op grond van de BTW-

compensatiefonds gecompenseerd krijgen, als last mogen worden opgenomen in de berekening 

van de tarieven. De gemeente Ouder-Amstel rekent BTW over de exploitatie en de kapitaallasten 

aan de lastenkant voor de tariefsbepaling. Voor 2018 is dit een bedrag bepaald op €87.000,-. 
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Oninbaar/kwijtschelding 

De gemeente houdt rekening met een deel oninbare rioolheffing, met name als gevolg van 

faillissementen. Voor oninbare heffingen is een post voorzien van €10.000,-. In de begroting 

houdt de gemeente geen rekening met kwijtschelding, aangezien de rioolheffing is gebaseerd op 

een eigenarendeel. 

7.3 Budgetten per activiteit 

Deze paragraaf bevat tabellen met de activiteiten en budgetten weer voor de komende jaren. De 

volgende paragrafen geven hierop een toelichting. De indeling is op basis van de NPR 3220 

(‘Nederlandse Praktijk Richtlijn: ‘Buitenriolering, beheer’) ingestoken, ingedeeld naar de thema’s 

onderzoek, beheer, vervanging, verbetering en facilitair. De volgende kolommen zijn 

weergegeven: 

• De FCL/ECL-codering vanuit het financiële systeem van de gemeente anno 2018 

• Een korte beschrijving van de activiteit 

• Het totale budget voor de planperiode 2018-2022 

• De bekostiging. Zijn het exploitatiekosten (jaarlijks terugkerend), personeelskosten of wordt 

het bedrag geactiveerd (afschrijving). 

• De verdeling van de budgetten over de komende jaren 

Alle exploitatiebudgetten zijn exclusief gemeentelijke personeelslasten en b.t.w. De benodigde 

personeelslasten voor de investeringen zijn wel onderdeel van de investeringsbudgetten en 

worden in de huidige financieringsmethodiek geactiveerd 

7.3.1 Onderzoek  

Vanuit de nulmeting wacht de gemeente een behoorlijke onderzoeksinspanning voor het op orde 

brengen en houden van de benodigde gegevens en het verkrijgen van de juiste informatie en 

kennis. Op veel aspecten ontbreekt op dit moment het inzicht om een toetsing uit te voeren. De 

inspanning voor de komende jaren richt zich met name op het op orde brengen van de gegevens 

(areaal en toestand) om later het functioneren van de rioolstelsels te toetsen. Hierbij hoort ook 

een meer planmatige aanpak met het opstellen en periodiek actualiseren van een 

rioolbeheerplan waarin het reguliere beheer van alle objecten (voor stedelijk afvalwater, 

afvloeiend hemelwater en grondwater) wordt beschreven. Te zijner tijd worden stappen gezet 

naar een meer risicogestuurd rioolbeheer. 

 

Hiernaast is een jaarlijks budget opgenomen om mee te kunnen doen met innovatieve trajecten, 

zoals mogelijk het aanbrengen van nieuwe sanitatie bij de in- en uitbreidingen. Ook vraagt de 

stap naar het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de openbare ruimte de komende 

jaren, bij in- en uitbreidingen en weg- en rioolvervangingen, een onderzoeksinspanning; wat 

werkt hierin wel en wat niet voor de gemeente Ouder-Amstel? Het onderzoeksbudget biedt ook 

ruimte om kleinschalig onderzoek te doen naar foutieve aansluitingen. 

 

 

FCL /ECL Activiteit Bekostiging 2018 2019 2020 2021 2022

nieuw beheergegevens op orde 25.000€        exploitatie -€             25.000€       -€             -€             -€             

nieuw opstellen Basisrioleringsplan 40.000€        exploitatie -€             20.000€       20.000€       -€             -€             

nieuw opstellen OAS 30.000€        exploitatie -€             -€             -€             30.000€       -€             

nieuw opstellen vGRP 15.000€        exploitatie -€             -€             -€             -€             15.000€       

nieuw onderzoek risicogestuurd rioolbeheer 10.000€        exploitatie -€             -€             10.000€       -€             -€             

nieuw opstellen Rioolbeheerplan 15.000€        exploitatie -€             -€             -€             -€             15.000€       

nieuw nieuwe sanitatie / klimaatbestendigheid 80.000€        exploitatie -€             20.000€       20.000€       20.000€       20.000€       

nieuw opstellen Taakopvatting Hemelwater 10.000€        exploitatie -€             10.000€       -€             -€             -€             

nieuw optimalisatie meetnet 5.000€          exploitatie -€             5.000€         -€             -€             -€             

-€             80.000€       50.000€       50.000€       50.000€       
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7.3.2 Beheer - regulier 

Onder het reguliere beheer vallen activiteiten die ervoor zorgen dat het riool zijn levensduur 

behoudt, zoals het reinigen en inspecteren van de riolen en de kosten voor stroom en telefonie. 

Tevens vallen hier maatregelen zoals kolkenzuigen, straatvegen en het onderhoud van 

watergangen. 

 

Reiniging en inspectie riolen 

Bij een adequaat niveau past het huidige regime van reinigen en inspecteren (de zwevende riolen 

worden bijvoorbeeld jaarlijks in eigen beheer gereinigd, de kwetsbare locaties 4x per jaar. Voor 

het uitvoeren van reparaties en klein onderhoud is inzicht nodig in de kwalitatieve toestand van 

de riolering, dit inzicht is er op dit moment ten dele. De belangrijke riolen zijn in beeld, de 

komende jaren wordt de inspectie-achterstand ingelopen en worden de constateringen vertaald 

naar concreter projecten. 

 

Kolkenzuigen 

Kolkenzuigen dient ertoe om instroom vanaf de straat in de riolering ongehinderd plaats te laten 

vinden. Kolkenzuigen gebeurt daardoor volledig ten bate van de rioleringszorg. Van deze kosten 

wordt 100% toegerekend aan de rioleringszorg. Het ledigen van de kolken dient er immers toe 

om de instroom van regenwater vanaf de straat naar de riolering ongehinderd plaats te laten 

vinden. 

 

Straatvegen 

Straatvegen zorgt ervoor dat de straatkolken minder snel verstopt raken. 37% van de kosten van 

straatvegen worden toegerekend aan de rioleringszorg. De gedachte hierbij is dat straatvegen 

meerdere doelen kent: 

- Het verzamelen van afval van de straat, om de straten schoon en begaanbaar te houden; 

- Het voorkomen van verstopping van kolken en de riolering. 

Dit sluit aan bij de Handreiking kostentoerekening leges en tarieven en het Model 

kostenonderbouwing van de VNG, en eerdere uitspraken van de Hoge Raad en het Hof van 

Amsterdam. Blijkens jurisprudentie is het niet ongebruikelijk om 25-60% van de veegkosten aan 

het rioolrecht toe te rekenen. Dit betekent concreet dat een bedrag van €19.980,- ten laste komt 

van de rioleringszorg. 

 

Onderhoud gemalen en pompunits 

Een andere belangrijke kostenpost is het beheer en onderhoud van de gemalen, pompunits en 

drukriolering in het buitengebied. Gemalen worden in principe 1x per 2 jaar bezocht voor 

reiniging en correctief onderhoud. Constatering is dat het huidige budget te kort schiet; hiervoor  

is een structurele verhoging me €15.000,- voorgesteld. 

 

Onderhoud watergangen en slibverwerking oppervlaktewater 

Voor het onderhoud van de watergangen lift de gemeente qua werkzaamheden mee met de 

activiteiten van het waterschap. De gemeente betaalt hiervoor een deel van deze kosten. In de 

Programmabegroting 2017 staat de items slibverwerking, onderhoud sloten en vervangen 

duikers benoemd onder het deelproduct Water (202.2). Het is toegestaan een deel van deze 

kosten over te brengen naar het deelproduct Riolering (203.3), om bekostigd te worden vanuit de 

rioolheffing. De wetgeving biedt die ruimte; zie de Handreiking kostentoerekening leges en 

tarieven en het Model kostenonderbouwing van de VNG. Dit onderhoud dient echter meerdere 

doelen: 

- Het goed op diepte houden van vijvers en watergangen voor de beheersing van de 

(grond)waterstanden; 
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- Het bergen van hemelwater 

- Het verwijderen van verontreinigd slib dat via riooloverstorten in het oppervlaktewater 

terecht is gekomen; 

- Het verwijderen van slib en vuil, om de watergangen schoon en eventueel begaanbaar te 

houden (vanuit een esthetische, nautische of ecologische functie); 

 

Toerekening van 50% van deze onderhoudskosten aan de verschillende zorgplichten wordt 

vanwege de aangegeven samenhang redelijk geacht (20% in het kader van de grondwaterzorg-

plicht, 10% in het kader van de afvalwaterzorgplicht en 20% in het kader van de hemelwaterzorg-

plicht). Voor het resterende deel is cofinanciering nodig, bijvoorbeeld uit projecten, de algemene 

middelen, bijdragen van derden of subsidies. Aanbevolen wordt een nadere uitwerking van het 

bovenstaande op te stellen in een Baggerplan, in samenwerking met het waterschap. Voor de 

gemeente Ouder-Amstel gaat het om een totaalbudget van €63.000 (begroting 2018).  

Geadviseerd wordt om 50% hiervan toe te rekenen aan de gemeentelijke watertaken en 

daarmee aan de rioolheffing. Voor de komende jaren is een bedrag van €31.500 aangehouden 

dat ten laste komt van de rioleringszorg. 

 

 
 

Het totale jaarlijkse budget voor het reguliere beheer is begroot op circa €260.000 voor de 

komende planperiode. Dit is een toename met 50% van het budget ten opzichte van de 

jaarrekening 2016, vanwege met name de intensivering van de rioolinspecties en de verhoging 

van het budget gemalenonderhoud (per saldo +€30.000-). Hiernaast wordt een deel van de 

kosten van straatvegen en baggeren/onderhoud aan de watergangen aan de rioolheffing (per 

saldo €51.500,- aan de rioleringszorg toegerekend, wat een verschuiving op de totale 

gemeentelijk begroting is. 

7.3.3 Beheer - vervanging 

Onder deze noemer vallen de investeringen voor het vervangen van oude objecten die slecht 

functioneren, waarbij in principe het functioneren van het systeem niet wordt aangepast. Voor 

de gemeente Ouder-Amstel bestaat het grootste deel hiervan uit de vrijvervalriolen. Vooralsnog 

is dit inzicht gebaseerd op het vervangingsjaar en de verwachte levensduur. Het daadwerkelijk 

inzicht in de kwalitatieve toestand wordt de komende jaren verkregen en vergroot door het 

uitvoeren van rioolinspecties. De grafiek op de volgende pagina geeft het beeld voor de 

planperiode en de lange termijn weer. 
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Belangrijke aannames hierin zijn de volgende verwachte levensduren: 

• 20 jaar voor ‘zwevende’ riolen (eindstrengen en inzamelleidingen) 

• 60 jaar voor onderheide riolen (hoofdriolen en grote transportleidingen) 

• 40 jaar voor hemelwaterriolen 

• 30 jaar voor drukriolering buitengebied 

 

De aanname voor het investeringsbudget, voor riolen die op basis van de cyclische benadering al 

vervangen hadden moeten zijn, is dat deze is verdeeld over de komende 10 jaar (in de grafiek 

aangeduid als ‘vervanging zwevend >20 jaar’ en ‘vervanging HWA > 40 jaar’). Overigens wordt 

voordat daadwerkelijk een riool wordt vervangen, een inspectie uitgevoerd om de 

kwaliteitstoestand in beeld te brengen. De meest doelmatige maatregel wordt vervolgens 

bepaald in afstemming met de andere assets wegen en groen. Vervangingen gemalen en 

pompunits zijn geprogrammeerd op de Meerjareninvesteringslijst, echter nog basis van de oude 

inzichten uit 2010. Actualisatie hiervan vindt de komende jaren plaats, in aansluiting op het orde 

brengen van de beheergegevens. 

 

 
Figuur 1: vervangingsinvestering langere termijn (vervangingen en verbeteringen) 

 

Om pieken vanuit de cyclische benadering af te vlakken is het investeringsniveau omgezet naar 

een 7-jarige voortschrijdend gemiddelde (de rode stippellijn in de grafiek). Het totale 

investeringsbudget voor de vervangingen is €7,3 mln. voor de komende planperiode 2018-2022 

(gemiddeld €1,5 mln. per jaar). Met deze aannames laat het investeringsniveau een behoorlijke 

stijging zien ten opzichte van het voorgaande GRP (gemiddeld €0,7 mln. per jaar). Dit is 

verklaarbaar door de cyclische benadering en de temporisering van de maatregelen van de 

afgelopen jaren. Door uitvoeren van rioolinspecties en maatregeltoetsen de komende jaren 

wordt het investeringsniveau beter onderbouwd. Indien blijkt dat het sterk afwijkt, is het zinvol 

de koers van dit GRP te herijken. Vermeldenswaardig is dat de bedragen inclusief de 

personeelslasten voor VTA zijn (voorbereiding, toezicht en advies, zie ook §7.4).  
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7.3.4 Beheer - verbetering 

Onder deze noemer vallen de investeringen voor het vervangen van de objecten waarbij het 

functioneren van het systeem wel wordt aangepast, bijvoorbeeld voor de vermindering van de 

vuilemissie of voor de aanpak van wateroverlast. Een actuele toetsing van het functioneren is 

niet voorhanden; het meest recente BRP dateert uit 2004. De daarin voorgestelde maatregelen 

zijn uitgevoerd.  

In de planperiode wordt deze toetsing geactualiseerd, waaruit mogelijke maatregelen kunnen 

voortvloeien. Voor de planperiode 2018 – 2022 is budget opgenomen, als 10% bovenop de 

vervangingsinvestering van de gemengde vrijvervalriolen. Hiermee kunnen bij projecten de 

verbeteringen aan de systemen worden doorgevoerd onder de volgende noemers:  

• Het afkoppelen van verhard oppervlak; 

• Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. 

 

Het totale investeringsbudget voor de verbetering is €0,5 mln. voor de komende planperiode 

2018-2022 (gemiddeld €0,1 mln. per jaar). De budgetten voor de lange termijn zijn opgenomen in 

de voorgaande grafiek (groen gemarkeerd). Ook de lasten van deze investeringen zijn inclusief  

VTA. 

 

 
 

7.3.5 Facilitair 

Onder de noemer facilitair zijn de overige kosten ondergebracht, zoals de abonnementskosten. 

Een aanvulling is gedaan voor drukkosten etc. in het kader van de bewustwording voor 

particulieren voor met name klimaatadaptatie. Het jaarlijkse budget voor dit thema is begroot op 

€6.500,- vanaf 2019. 

 

 
 

7.4 Personeel 

Deze paragraaf schets een beeld van de benodigde personele middelen die nodig zijn om de 

gemeentelijke watertaken voor de gemeente Ouder-Amstel in te vullen. Hierbij is geen 

onderscheid gemaakt in de bemensing vanuit de gemeente of vanuit bedrijfsvoeringsorganisatie 

Duo+.  
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Huidige situatie 

De voorbereiding, uitvoering en begeleiding van rioleringsprojecten wordt voor een groot deel 

uitbesteed aan derden. Vanuit de jaarrekening 2016 is in de volgende tabel een calculatie 

gemaakt van de huidige personele inzet.  

 

Tabel 7-1: calculatie huidige personele inzet. 

 Onderdeel Rekening 2016 1) 

  budget fte 

Inrichting en beheer (binnen)  €       67.555  0,5 

Dagelijks Beheer (buiten)  €      191.229  2,0 

Uren tractie  €       30.928  0,2 

Uren Amstelland  €       15.750  0,1 

Totalen  €      305.462 2,9 
1) uitgaande van: uurtarief €85 (binnen) en €65 (buiten) en 1.500 productieve uren per jaar 

* de overhead wordt jaarlijks verrekend in de budgetten 

 

Vanuit de jaarrekening 2016 volgt dat in totaal 2,9 fte besteed is aan de rioleringszorg. Door de 

geringe omvang van de gemeentelijke organisatie is dit beeld voor het Dagelijks Beheer 

vertroebeld, doordat de medewerkers meer onderdelen van de openbare ruimte beheren 

(wegen, groen). Aandachtspunt voor de komende jaren is het registreren en in beeld brengen 

van de daadwerkelijke toedeling van uren naar de Taakvelden. 

 

Ontwikkeling 2018-2022 

De rol van de gemeentelijke overheidsorganisatie zal de komende tijd veranderen. Om de 

gestelde doelen te bereiken en invulling te geven aan de ambities wordt ook wat van de 

inwoners verwacht. Ingezet wordt op burgerparticipatie, samenwerking en ‘verbinden’, zowel de 

interne afdelingen, met andere instanties (buurgemeenten, het waterschap, LTO) én met 

burgers. Voorbeelden zijn er al, zoals samenwerking in BOWA-verband. 

Om de strategie voor de komende planperiode ten uitvoer te brengen is de belangrijkste 

voorwaarde dat de personele organisatie Duo+ staat, zowel kwantitatief als kwalitatief. De taken 

en verantwoordelijkheden van eenieder moeten helder zijn. Dit krijgt het komende jaar zijn 

beslag. Uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt; 

communicatie speelt hierin een prominente rol. 

De volgende tabel geeft het beeld van de benodigde personele middelen, op basis van aannames 

voor de personele inzet per activiteit. De insteek hierbij is dat de gemeente veel werkzaamheden 

door externe partijen laat uitvoeren. Daarnaast wordt verwacht dat het werken in de 

bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ en de samenwerking via het platform BOWA leidt tot een 

vermindering van de personele kwetsbaarheid en een verdere versterking van de kwaliteit. 
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Tabel 7-2: calculatie benodigde personele inzet. 

 Onderdeel Koers GRP 2018-2022 2) 

  Budget 1) Fte 

Inrichting en beheer (binnen) – planvorming, onderzoek  €      82.000 0,6 3) 

Dagelijks Beheer (buiten)  €      148.000       1,5 

Uren tractie  €       31.000 0,2 4) 

Uren Amstelland  €       16. 000 0,1 4) 

Totalen  €      278.000  2,5 

Inrichting en beheer (binnen) – vervanging en verbetering In projecten 0,8 

Totalen  €      278.000  3,3 

1) uitgaande van: uurtarief €85 (binnen) €65 (buiten) en 1.500 productieve uren per jaar 

    inclusief overhead. 
2) conform de kentallen en het hulpmodel uit de Leidraad Riolering, module D2000 
3) dit is plus 0,25 fte voor de intensivering van de onderzoeksinspanning. 
4) uren tractie en Amstelland zijn doorgezet conform jaarrekening 2016 

 

Om de voorgenomen investeringen gerealiseerd te krijgen is personele capaciteit nodig. Voor de 

vertaling hiervan naar de consequenties hiervan voor de personele capaciteit wordt de huidige 

koers gevolgd; de gemeente neemt een regierol in deze projecten. Dit betekent dat een 

percentage van 15% voor voorbereiding, toezicht en advies is gehanteerd (conform de kentallen 

van Stichting RIONED), voor de inzet van personeel. De gemeente kiest ervoor deze 

personeelsinzet voor een groot deel buiten de deur te blijven zetten. De personeelskosten voor 

voorbereiding, toezicht en advies worden voor 60% verzorgd door externe partijen; voor de 

gemeente wordt een percentage aangehouden van 40%. Dit resulteert in een benodigde inzet 

van 0,8 fte voor de vervangings- en verbeteringsprojecten. Deze personeelslasten zijn onderdeel 

van de investeringsbudgetten en worden in de huidige financieringsmethodiek geactiveerd. 

 

De totale benodigde omvang van de gemeentelijke organisatie voor de rioleringszorg neemt 

hierdoor toe met 0,5 fte ten opzichte van de jaarrekening 2016. De wijze van invulling van de 

uitbreiding van de personele bezetting wordt nog nader bepaald, in relatie met de 

overeenkomsten vanuit Duo+. Het jaarlijkse budget voor het gemeentelijke personeel, inclusief 

overhead, exclusief de voorbereiding van projecten, is voor de komende jaren begroot op 

€278.000,- (dit is een toename van ca. 28% ten opzichte van de jaarrekening 2016). 

 

Grote uitbreidingen 

De lasten voor de benodigde personele inzet voor de nieuwe, eerste aanleg van riolering (zoals 

bij uitbreidingswijken) komt niet ten laste van de rioolheffing. De kosten worden verhaald op de 

ontwikkeling zelf, conform de Wro (Wet Ruimtelijke Ordening, Grex-wet). Naar verwachting gaat 

dit met name bij de ontwikkelingen van De Nieuwe Kern, Entrada en Amstel Business Park een rol 

spelen.  

De gemeente heeft hierbij een meer toetsende rol. Uitgangspunt is maximale uitbesteding, 

waarbij de gemeente de regierol heeft. Hiervoor wordt een Taakopvatting Hemelwater opgesteld 

en in de organisatie geïmplementeerd, en controleert de gemeente de initiatiefnemers van 

ontwikkelingen. De benodigde menskracht komt wel ten laste van de personele organisatie..  
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7.5 Ontwikkeling lasten 

De grafiek in figuur 7-2 geeft een totaalbeeld van de componenten waaruit de lasten zijn 

gevormd, voor de lange termijn (2018-2078). Onderscheid is gemaakt in de kapitaallasten van 

investeringen uit het verleden (tot en met 2017) en de nieuwe kapitaallasten van investeringen 

daarna. 

 

Met het beeld van de riolering van nu en de voorgestelde investeringen, is een doorkijk gemaakt 

voor de komende jaren. Belangrijk is dat de voorziening riolering een fors bedrag bevat die 

ingezet kan worden; hierin zijn keuzes te maken. De volgende varianten zijn beschouwd: 

 

1. Voortzetten huidige wijze van financiering: 

- investeringen worden over een lange termijn afgeschreven; 

- activering van de investeringen vindt plaats over de technische levensduur;  

  afschrijvingslasten komen ten laste van de exploitatie 

2. Directe afschrijving: 

- nieuwe investeringen worden in het jaar na aanleg direct en volledig ten laste gebracht 

  van de voorziening; 

- investeringen vanuit het verleden worden niet versneld afgeschreven; 

- afschrijvingslasten over een lange termijn zijn niet aan de orde. 

3. Risicoparagraaf: 

- als variant 1, waarbij de consequenties van een mogelijke rentetoerekening in beeld zijn  

  gebracht. 

 

 

 
Figuur 7-2: overzicht lasten lange termijn. 
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7.6 Ontwikkeling rioolheffing en rioolvoorziening 

De rioolheffing wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld in de ‘Verordening rioolheffing’. 

De rioolheffing kent een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Het gebruikersdeel is alleen van 

toepassing op grootverbruikers.  

 

Zoals benoemd in §7.2 is de stand van de Voorziening Egalisatie riolering hoger dan beoogd 

(€5,4 mln., begroot eind 2017). De gemeente heeft derhalve de voorziening benoemd als een 

voorziening in de zin van artikel 44, lid 2, uit het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording, 

notitie riolering 2014). Dit, en de kaders uit de Nota Activabeleid van de gemeente, heeft in 

principe een aantal restricties voor de financieringsstrategie tot gevolg: 

- investeringen moeten worden afgeschreven; 

- de financiële afschrijvingstermijnen moeten in de pas lopen met de technische levensduur;. 

- het resultaat op de exploitatie en jaarlijks onderhoud, als gevolg van exploitatie – of  

  marktvoordeel, mag niet met de voorziening verrekend worden. Het resultaat mag wel worden  

  ingezet met via een bestemmingsreserve. 

 

Verkenningen 

Met deze restricties is bekeken op welke wijze de beschikbare middelen kunnen worden ingezet, 

vanuit de varianten zoals beschreven in de voorgaande paragraaf: 

1. Handhaven huidige wijze van financiering 

2. Directe afschrijving van investeringen 

3. Risicovariant: als 1, met 4% rente 

 

In beeld is gebracht wat het betekent als de rioolheffing op het huidige niveau blijft, en wat er 

mogelijk bij benutting van de voorziening. Bij de beschouwde opties horen volgende 

vertrekpunten:   

Variant 1A,2A: handhaven huidige niveau van de heffing; 

Variant 1B, 2B en 3: wijziging van de heffing gedurende komende jaren en vervolgens  

  constant, naar kostendekkend vanaf 2038. Stand voorziening €1.000.000-  

 in 2038. 

 

In de volgende grafieken 7-3 en 7-4 is een doorkijk gemaakt tot en met 2051. Gekozen is voor 

deze periode om ook het effect van de keuzes op de lange termijn inzichtelijk te hebben. Tevens 

is een vergelijking gemaakt met de koers van de rioolheffing zoals geschetst in het GRP 2011-

2015.  
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Figuur 7-3: ontwikkeling rioolheffing. 

 

 
Figuur 7-4: ontwikkeling rioolvoorziening 
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De conclusie is dat met de huidige wijze van financiering een verlaging van de rioolheffing 

mogelijk is. Wordt hiervoor de doorkijk tot 2038 gemaakt, dan is een geleidelijke verlaging tot 

€126,- haalbaar door de inzet van de middelden uit de voorziening (optie 1B). 

 

Een risico hierbij is dat de gemeente momenteel de investeringen bekostigt vanuit eigen 

middelen en er geen rentecomponent aanwezig. De verwachting is dat op termijn wel leningen 

noodzakelijk zijn en de lasten toenemen. Als wordt uitgegaan van een rentepercentage van 4% 

(langjarige marktrente), dan nemen de lasten op de lange termijn toe (zie figuur 7-2). Door de 

inzet van de voorziening is een stijging van de rioolheffing de komende jaren niet nodig en kan de 

rioolheffing de komende planperiode nog dalen tot €197,- (optie 3). 

 

Een alternatieve financieringsstrategie is het direct bekostigen van de investeringen en het 

bedrag in het jaar na realisatie in één keer af te boeken ten laste van de voorziening. Hiermee 

worden kapitaallasten voor de lange termijn voorkomen (afschrijving en eventueel rente). Om dit 

te kunnen bekostigen is een stijging van de rioolheffing noodzakelijk tot €366,- in de planperiode 

(optie 2B). Op de lange termijn, na 2047 levert deze variant een voordeel op voor rioolheffing. Bij 

de vergelijking met de risicovariant met rente wordt dit punt al eerder bereikt, in 2040. 

 

Een invloedsfactor zijn de grote uitbreidingen die op stapel staan (De Nieuwe Kern, Entrada, 

AmstelBusinessPark). Zodra de woningen gereed en verkocht zijn kunnen deze worden 

aangeslagen voor de rioolheffing. Gezien de omvang van de uitbreidingen nemen de opbrengsten 

aanzienlijk toe, terwijl de beheerkosten pas later volgen. In welk tempo is echter nog onduidelijk. 

 

Op 6 maart 2018 is de ‘Overeenkomst inzake het beheer en onderhoud van het rioolstelsel van 

Amsterdam, te Ouder-Amstel’ ondertekend. Samenvattend is hierin afgesproken dat de 

gemeente Amsterdam het onderzoek, beheer, onderhoud en vervanging voor eigen rekening 

uitvoert en dat financiële compensatie plaatsvindt door het invoeren van rioolheffing voor het 

gebied door de gemeente Ouder-Amstel per 1 januari 2019. De opbrengsten vanuit de 

rioolheffing vanuit het gebied worden, na aftrek van heffings- en inningskosten, doorgezet naar 

de gemeente Amsterdam. Het komende jaar wordt onderzocht over welk bedrag het gaat, op 

basis van de huidige heffingsgrondslag en de in dit GRP 2018-2022 voorgestelde hoogte van de 

rioolheffing.  
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7.7 Advies  

Vanuit een goed strategisch financieel beleid en de verkenningen van de voornoemde varianten 

is het advies de koers voor de planperiode 2018-2022 in te zetten op variant 1A: 

• Het handhaven van de rioolheffing voor de komende jaren op het huidige niveau van 

€277,80, met verrekening van de inflatie. De Voorziening egalisatie riolering is voldoende 

groot om het tarief de komende jaren gelijk te houden aan het huidige niveau. Hierbij wordt 

uitgegaan van het tevens handhaven van het tarief van het gebruikersdeel op €128,20, met 

verrekening van de inflatie. 

 

Hier horen de volgende overwegingen bij: 

• De voorziening blijft ingezet worden ter egalisatie van baten en lasten, zoals dat ook nu 

gebeurt (variant 1). Het overgaan op direct afboeken van de investeringen (variant 2) ten 

laste van de voorziening geeft een risico van onvoldoende saldo op korte termijn, omdat de 

investeringen de komende jaren een stijgende lijn laten zien. Het wel direct afboeken vanaf 

dit moment zou het jaarlijkse stijging van het tarief met +7% tot gevolg hebben. 

• Aan het einde van de planperiode van onderhavig GRP (2018-2022) is er beter zicht op de 

(werkelijke) ontwikkeling van de woningbouw. De inkomsten als gevolg van de uitbreiding van 

het woningareaal zijn dan naar verwachting fors hoger, terwijl daar op korte termijn geen 

investeringen of grote toename van het exploitatiebudget tegenover staan. Ter indicatie; met 

die toename van de inkomsten (grofweg ca €1,2 mln. extra als De Nieuwe Kern gereed is) zijn 

de gemiddelde investeringen van ca €1,5 mln. ieder jaar direct af te boeken ten laste van de 

voorziening. De investeringen in nieuwbouw worden immers gedekt door de 

projectontwikkelaar. Vooralsnog zijn beide factoren niet meegenomen in het 

kostendekkingsplan; over enkele jaren zijn de consequenties voor de rioolheffing beter te 

ramen. 

 

Op 6 maart 2018 is de ‘Overeenkomst inzake het beheer en onderhoud van het rioolstelsel van 

Amsterdam, te Ouder-Amstel’ ondertekend. Samenvattend is hierin afgesproken dat de 

gemeente Amsterdam het beheer en onderhoud voor eigen rekening uitvoert en dat financiële 

compensatie plaatsvindt door het invoeren van rioolheffing voor het gebied door de gemeente 

Ouder-Amstel per 1 januari 2019. De opbrengsten vanuit de rioolheffing vanuit het gebied 

worden, na aftrek van heffings- en inningskosten, doorgezet naar de gemeente Amsterdam. Het 

komende jaar wordt onderzocht over welk bedrag het gaat, op basis van de huidige 

heffingsgrondslag en de in dit GRP 2018-2022 voorgestelde hoogte van de rioolheffing. 

 

Kostendekking lange termijn 

Variant 3 laat de toename als gevolg van een rentecomponent zien. Deze rentelast is voor de 

gemeente Ouder-Amstel een reëel risico; momenteel financiert de gemeente de investeringen 

nog vanuit de eigen middelen, maar een rentelast komt aan de orde op het moment dat Ouder-

Amstel leningen moet aantrekken ter financiering van investeringen (ook buiten de 

gemeentelijke watertaken, zoals bijvoorbeeld de bouw van scholen in de uitbreidingen). 

 

Aan het einde van de planperiode van onderhavig GRP (2018-2022) is de verwachting dat de 

overstap kan worden gemaakt naar het direct bekostigen van de investeringen vanuit de 

voorziening. Dit heeft als groot voordeel dat daarmee rentelasten voor de lange termijn 

voorkomen worden en de rioolheffing op middellange termijn lager uitvalt. 
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8 Toelichting invulling taakopvatting Grondwater 

De insteek van gemeente is dat de grondwaterzorgplicht adequaat en doelmatig wordt ingevuld. 

Maatregelen zullen altijd maatwerk zijn. Om de gemeente in staat te stellen om de 

doelmatigheid van grondwatermaatregelen locatie specifiek te beoordelen, wordt een opgesteld 

op basis van de volgende beleidsregels: 

A. Er is een probleem: structureel nadelige gevolgen door een te hoge of te lage grondwaterstand 

(voor het woongenot of bouwtechnisch). 

B. De maatregel heeft nut: vanuit de openbare ruimte wordt een gunstig effect voor de 

(particuliere) percelen met overlast bereikt zonder nieuwe structurele schade of overlast te 

veroorzaken. 

C. De maatregel is kosteneffectief: de investerings- en exploitatiekosten van maatregelen door de 

gemeente staan in verhouding met (eventueel toekomstige) kosten van maatregelen door 

perceeleigenaren of eventueel te verwachten kosten voor schades. 

 

Structurele grondwateroverlast (A. er is een probleem)  

De gemeente Ouder-Amstel stelt vast in hoeverre geringe ontwateringsdieptes leiden tot 

structurele grondwateroverlast. Vanwege de specifieke geohydrologische kenmerken in de 

gemeente wordt dit per omstandigheid beoordeeld. Het is dus altijd maatwerk. Hierbij hanteert 

de gemeente in principe de volgende overwegingen: 

• Ervaren perceeleigenaren overlast in de vorm van grondwater in de 

kruipruimte, vochtige woonvertrekken op de begane grond en/of een 

drassige tuin? 

• Wordt de leefbaarheid of de constructie van een gebouw, zoals een 

houten vloer, aantoonbaar door de geringe ontwateringsdiepte 

aangetast? 

• Betreft de overlast meerdere woningen in een bouwblok? 

• Voldoet het gebruik van het perceel aan de aan het gebied gegeven 

bestemming? 

• Is de grondwaterstand voor een lange tijd beduidend hoger dan het oppervlaktewaterpeil, 

rekening houdende met een natuurlijke opbolling welke nodig is voor 

grondwater(af)stroming?  

• Wat is de aanleghoogte en de huidige maaiveldhoogte van het gebied? Welke 

grondwaterstanden dienen op de betreffende locatie, van oorsprong, te worden getolereerd? 

• Welke werkzaamheden hebben er de afgelopen jaren plaatsgevonden in de openbare 

buitenruimte? 

• Welke maatregelen heeft de perceeleigenaar zelf getroffen op eigen perceel?  

• Is er sprake van een extreme situatie, zoals extreme regenval?  

 

Structurele grondwateronderlast (A. er is een probleem) 

Naast een hoge grondwaterstand kan ook een lage grondwaterstand aanleiding 

zijn voor klachten. Door een lage grondwaterstand kunnen houten 

paalfunderingen aanrotten en kan er ook schade ontstaan aan bomen en 

planten. Ook voor het vaststellen van structurele grondwateronderlast geldt 

dat de gemeente dit vanwege de specifieke situatie in Ouder-Amstel per 

omstandigheid beoordeelt. Ook dit is dus altijd maatwerk. Hiervoor gelden 

vergelijkbare overwegingen als voor het vaststellen van de grondwateroverlast.  
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Doelmatige maatregelen (B. de maatregel heeft nut, C. de maatregel is kosteneffectief en D. de 

maatregel is inpasbaar) 

In hoeverre de gemeente maatregelen in de openbare ruimte doelmatig acht, wordt per 

omstandigheid en locatie beoordeeld. Doordat de grondwatersituatie per wijk en zelfs per straat 

afwijkend kan zijn, kan er geen uniforme uitspraak worden gedaan ten aanzien van de te treffen 

maatregelen. Voor het bepalen van de doelmatigheid van grondwatermaatregelen hanteert de 

gemeente in principe de volgende overwegingen: 

• Wat is de ernst van de grondwateroverlast? Wat is de omvang en de duur van de 

waterproblemen, het aantal klachten binnen een gebied en de mate van de ervaren overlast? 

• Is het nodig een detailanalyse uit te voeren op wijk/straat/blokniveau? 

• Wat zijn de kosten van mogelijke maatregelen? 

• Welke (schadelijke) gevolgen heeft het toepassen van de maatregel, wat zijn de risico’s? De 

aanleg van drainage kan bijvoorbeeld leiden tot ongewenste zettingen en zakkingen. 

• Dragen de inspanningen daadwerkelijk bij aan de realisatie van het beoogde doel en staan de 

kosten hiermee in verhouding?  

• Wat is de meest haalbare oplossing voor het aanpakken van de problematiek? Om in 

bestaand stedelijk gebied en nieuw te ontwikkelen stedelijk gebied grondwateroverlast tegen 

te gaan c.q. te voorkomen, gaat de gemeente uit van de volgende voorkeursvolgorde: 

1.  Ophogen van het maaiveld; 

2.  Het aanleggen van extra oppervlaktewater; 

3.  Het nemen van (grondwater)technische maatregelen. 

• Welke werkzaamheden in de buitenruimte staan er in de komende jaren voor dit gebied in de 

planning, en kan het aanpakken van de grondwaterproblematiek hierin worden 

meegenomen? Denk hierbij aan rioolvervanging en/of wegreconstructies. Aanleg van 

ontwateringsmiddelen gebeurt in principe pas op het moment dat er ook andere 

werkzaamheden worden uitgevoerd.  

• Welke maatregelen kan de perceeleigenaar zelf treffen op eigen perceel? 

• Leidt de maatregel tot onevenredig grote belemmeringen voor het behalen van andere 

gemeentelijke ambities? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de (voor het gebied of locatie) 

gewenste uitstraling, verkeersveiligheid of energieverbruik. 

 

Ruimtelijke ontwikkelingen 

Het bouwen van grote ondergrondse constructies (parkeergages, damwanden, e.d.) mag in de 

omgeving geen nadelige effecten hebben op de grondwaterstand en –stroming. Dit is de 

verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer, bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of particulier. 

De gemeente neemt bij dergelijke trajecten een toetsende rol op zich, voorafgaand aan de 

vergunningverlening. Dit moet in het proces goed geregeld zijn bij de vergunningverleners en 

handhavers van de gemeente. 

Voorkómen is beter dan genezen. Bij de planuitwerking van grote ondergrondse constructies kan 

de gemeente daarom eisen dat door middel van een geohydrologisch onderzoek wordt 

aangetoond dat er geen sprake is van nadelige effecten van het ondergrondse bouwwerk op de 

grondwaterstand en –stroming in de omgeving en dat er geen nieuwe grondwaterproblemen 

ontstaan. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de uitvoeringsfase. Deze toetsing is 

gerelateerd aan de watertoets, waarin Waternet een adviserende rol heeft. Met deze insteek 

wordt de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van grondwaterproblemen nadrukkelijk bij 

de initiatiefnemer neergelegd. 

 

Technische Richtlijnen 

Zoals gesteld in het §6.3.3 wil de gemeente het ontwerp en de aanleg van nieuwe riolering en 

bijhorende voorzieningen plaats laste vinden volgens de Technische Richtlijnen van de gemeente. 
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Hiermee voldoet elk ontwerp aan de voorwaarden van de gemeente en wordt het systeem naar 

behoren opgeleverd. 

 

Tijdens het opstellen van onderhavig plan heeft de gemeente niet de beschikking over een 

document met ‘Technische ontwerprichtlijnen’. Tot dusver worden rioolstelsel ontworpen 

volgens de ontwerpgrondslagen van de Leidraad Riolering. De behoefte is er wel vanuit Duo+, in 

samenhang met de andere assets in de openbare ruimte. De bedrijfsvoeringsorganisatie wil dan 

ook een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) opstellen. Tot die tijd stelt de gemeente per 

project/uitbreiding maatwerkvoorschriften vast. 

 

Als richtlijn kunnen de onderstaande bullits gelden: 

• In het zettingsgevoelig gebied gaat de voorkeur uit naar kruipruimteloos bouwen.  

• wanneer wordt gebouwd zonder kruipruimten, een grondwaterstand van 0,5 m beneden 

maaiveld niet vaker dan 1 keer per 2 jaar wordt overschreden en dat niet langer dan 5 dagen 

achtereen.  

• Wanneer bij inrichting van het gebied mét kruipruimten wordt gebouwd, geldt als richtlijn dat 

een grondwaterstand van 0,9 m beneden maaiveld1 niet vaker dan 1 keer per 2 jaar wordt 

overschreden en dat niet langer dan 5 dagen achtereen. 

• Om de toename van kwel2 te voorkomen danwel te beperken, dienen bestaande slecht 

doorlatende lagen in de bodem intact te blijven.  

 

Om aan bovenstaande bullits te voldoen, heeft in eerste instantie een natuurlijke afwatering via 

de bodem en het oppervlaktewater de voorkeur (aanleg van open water en eventueel integraal 

ophogen). Wanneer dit onvoldoende mogelijk is en/of onvoldoende effectief is, is 

grondverbetering (verbeteren van waterdoorlatendheid) de eerstvolgende te overwegen optie 

en daarna een aanpassing van bouwwijze of gebruik. Pas in zeer uitzonderlijke situaties is de 

aanleg van robuuste ontwateringmiddelen met een minimaal beheer en onderhoud toegestaan 

(drainage). Bij het ontwerp en de aanleg van eventuele drainage geldt als uitgangspunt dat er vrij 

(onder vrij verval) kan worden geloosd op het oppervlaktewater; het drainagesysteem mag het 

grondwaterpeil niet onder het oppervlaktewaterpeil brengen. Het verlagen van het 

oppervlaktewaterpeil is over het algemeen niet wenselijk. 

 

  

                                                                 
1 De vereiste grondwaterstand van 0,9 m beneden maaiveld bij kruipruimten is opgebouwd uit een vloerpeil 

van 0,1 m boven maaiveld, een 0,2 m dikke begane grondvloer, een 0,5 m hoge kruipruimte en 0,3 m voor 

capillaire opstijging. 
2 Kwel is grondwater dat onder druk uit de grond komt. De druk komt voort uit hoogteverschillen in 

(grond)waterspiegels.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 – Begrippenkader 

 

Het vakgebied van de gemeentelijke watertaken kent een eigen begrippenkader. De belangrijkste 

begrippen zijn in dit hoofdstuk in algemene bewoordingen toegelicht. 

 

Verschillende soorten afvalwater 

Vanuit de Waterwet is het onderscheid in verschillende soorten afvalwater als volgt: 

• Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke 

stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden;  

• Bedrijfsafvalwater: afvalwater dat vrijkomt bij door bedrijfsmatige processen en dat 

geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is;  

• Stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met 

bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of ander afvalwater;  

• Ander afvalwater: datgene wat niet onder een van voorgaande begrippen is te vatten. 

Een voorbeeld van 'ander afvalwater' is 'zwembadwater' bij een particulier huishouden 

dat geloosd moet worden. Te lozen zwembadwater van een professioneel zwembad is 

echter bedrijfsafvalwater. 

 

Riolering particulier terrein 

De particulier is op eigen terrein verantwoordelijk 

voor de staat van zijn woning en perceel. 

Hieronder valt ook het in stand houden van de 

diverse leidingen (binnens- en buitenshuis) die 

gebruikt worden voor het inzamelen en afvoeren 

van afvalwater.  

 

Op de erfgrens gaat deze verantwoordelijkheid 

over naar de gemeente. Op de erfgrens is veelal 

een zogenaamd ontstoppingsstuk aangebracht. 

Via dat ontstoppingsstuk wordt in geval van een 

verstopping nagegaan in welke deel van de 

riolering de verstopping aanwezig is (particulier 

of gemeente). 

 

In geval van een verstopping zoekt de particulier 

het ontstoppingsstuk op. Is de verstopping in het 

gemeentelijk deel van de riolering aanwezig dan 

lost de gemeente deze op. Bij een verstopping in  

het deel van de particulier is de particulier zelf  

verantwoordelijk voor het oplossen.  

 

 

Vrijverval riolering 

Vrijvervalriolering maakt gebruik van de zwaartekracht om het water naar de plaats van 

bestemming te laten stromen. De rioolbuizen worden onder een kleine helling (afschot) 

aangelegd, waardoor het regen- en afvalwater via natuurlijke stroming de juiste kant op gaat (vrij 

verval). Een nadeel van deze manier is dat buizen nauwkeurig en op relatief grote diepte moeten 

liggen om te voldoen aan de criteria voor een goede afstroming. 
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Mechanische riolering (drukriolering) 

Is een riolering met natuurlijk verval niet mogelijk of 

ondoelmatig (te lange afstanden, te diep)  dan wordt 

mechanische riolering toegepast (een systeem van 

minigemalen en drukriolen). Mechanische riolering 

wordt vaak in het buitengebied toegepast om het 

afvalwater van verspreid liggende woningen en 

boerderijen in te zamelen en te transporteren. Met 

mechanische riolering wordt vanuit doelmatigheid 

uitsluitend afvalwater getransporteerd. Hemelwater 

wordt lokaal afgevoerd naar open water of een infiltratiesysteem. 

Het afvalwater wordt in een put verzameld. Bij het meest gebruikte type, drukriolering, leegt een 

afvalwaterpomp automatisch enkele malen per etmaal de put en duwt het verzamelde 

afvalwater in de leiding. Zo ontstaat een "treintje" van wisselend hoeveelheden 

afvalwater. Vrijwel alle percelen in het buitengebied zijn aangesloten op het drukrioolstelsel. 

Door lange verblijftijden kan het afvalwater gaan 'aanrotten'. Hierbij komt H2S-gas vrij, wat 

stankoverlast (rotte-eierenlucht) en aantasting van betonnen riolen kan veroorzaken. 

Voorzieningen op deze aansluitpunten zijn noodzakelijk. 

 

Gemengd rioolstelsel  

Bij een gemengd rioolstelsel wordt overtollig 

hemelwater gezamenlijk met huishoudelijk en 

bedrijfsafvalwater ingezameld en afgevoerd door 

één buis. Het gemengde stelsel moet dus geschikt 

zijn om bij zware regenval aanzienlijke 

hoeveelheden hemelwater en afvalwater te bergen 

en af te voeren. Als bij regenval het stelsel te vol zit 

zal het water via overstorten uitstromen naar het 

oppervlaktewater. 

 

Gescheiden rioolstelsels  

Hemelwater is in principe schoon, en kan worden 

geïnfiltreerd inde bodem, of op een sloot of beek 

worden geloosd. Om overstortingen van afvalwater 

te voorkomen of te verminderen zijn in woonwijken 

en op bedrijventerreinen gescheiden rioolstelsels 

aangelegd. Dit type stelsel bestaat uit een apart riool 

voor het afvalwater en een aparte voorziening voor 

het hemelwater (zoals hemelwaterriolen en wadi's). 

In sommige gevallen wordt overtollig grondwater 

met dezelfde hemelwatervoorziening afgevoerd.   

Bij eventuele foutieve aansluitingen kan het afvalwater  

direct op het oppervlaktewater terecht komen; dit is  

een belangrijk aandachtspunt bij dit type stelsel. 

 

Verbeterd gescheiden rioolstelsels 

Meegespoeld vuil van bijvoorbeeld druk wegen komt in het riool terecht. Dit gebeurt aan het 

begin van een regenbui, na een droge periode. In verbeterd gescheiden stelsels stroomt dit 

eerste deel water via een koppeling naar het afvalwaterriool en vandaar naar de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZ). De koppeling is zo gemaakt dat alleen water van het 
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hemelwaterstelsel naar het afvalwaterstelsel kan stromen en niet andersom. In veel gevallen is 

de scheiding tussen het afvalwater en hemelwaterriool tot in het gemaal doorgevoerd.  

 

Bij dit type stelsels zal (op jaarbasis) toch een aanzienlijk deel van het hemelwater naar de RWZI 

wordt getransporteerd (tot 75% op jaarbasis), terwijl alleen het eerste deel mogelijk ‘vuil’ is. Door 

de sturing van de waterstromen met variabele pompcapaciteiten voor het hemelwaterdeel is het 

mogelijk minder hemelwater naar de RWZI te transporteren.  Het eerste vuile deel van het 

hemelwater wordt nog steeds naar de RWZI afgevoerd. 

 

Afkoppelen verhard oppervlak  

Een duurzame methode om riooloverstortingen 

(lozing van overtollig afvalwater op het 

oppervlaktewater bij regenval) te verminderen 

is voorkomen dat schoon hemelwater in het 

gemengde rioolstelsel terecht komt. Het stelsel 

wordt omgebouwd naar een (deels) gescheiden 

systeem. Dit kan door hemelwateraansluitingen 

van het gemengde rioolstelsel 'af te koppelen'. 

Bijkomend voordelen hiervan zijn de 

verbetering van het rendement van de 

rioolwaterzuiverings-installatie door belasting 

met minder ´dun´ water en vergroting van de 

afvoercapaciteit van het systeem als geheel.   

 

Het afgekoppelde hemelwater is in principe schoon genoeg direct te worden afgevoerd naar 

oppervlaktewater. Gezien de hoge grondwaterstanden is bodeminfiltratie geen optie. De 

mogelijkheden zijn afhankelijk van de vervuilingsgraad van de verharding en het gebruik van de 

ondergrond. Overleg met de waterkwaliteitsbeheerder en netbeheerders kan noodzakelijk zijn. 

De technische afkoppelmogelijkheden zijn afhankelijk van de plaatselijke bodemopbouw, de 

grondwaterstand en de aanwezigheid van oppervlaktewater. 

 

Individuele behandeling van afvalwater (IBA) 

Een IBA is een klein en lokaal afvalwaterzuiveringssysteem dat afvalwater van één of meerdere 

huishoudens opvangt en zuivert. Een veelvoorkomende type IBA bestaat uit een tank met 

meerdere compartimenten, zoals bijvoorbeeld een septic tank. In de gemeente Ouder-Amstel 

zijn alle lozers echter aangesloten op de riolering en komen IBA’s niet voor. 

 

Rioolgemaal  

Rioolbuizen worden in de regel onder een bepaald afschot aangelegd om een het transport van 

het afvalwater en de verontreinigingen te bewerkstelligen. Wanneer de riolen circa 3 tot 4 meter 

diep onder de grond liggen wordt een pomp (rioolgemaal) geplaatst die het water omhoog 

pompt naar een hoger gelegen deel van het rioolstelsel of over langere afstand transporteert. Dit 

is doelmatiger dan het riool over grote afstand steeds dieper leggen.  
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Rioolwaterwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)  

Het ingezamelde afval- en hemelwater wordt via rioolgemalen en persleidingen afgevoerd naar 

de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) te Amstelveen en het Westelijk havengebied te 

Amsterdam, waar het wordt gezuiverd. 

 

 
RWZI Amstelveen [afbeelding Google Maps 2017 ©]. 

 

Overnamepunten  

In de rioleringszorg is sprake van een tweetal zogenaamde overnamepunten. Allereerst het punt 

waar de gemeente het stedelijk afvalwater van de particulieren (woningen en bedrijven) 

overneemt (zie aan het begin van deze bijlage, onder ‘Riolering particulier terrein’. Het tweede 

punt betreft het punt waar de waterschappen het stedelijk afvalwater overnemen van de 

gemeente; dit betreft meestal het hoofdrioolgemaal van het waterschap.  

 

Riooloverstort  

Het is uit kostenoverweging niet doelmatig het gemengde rioolstelsel zo groot te maken dat bij 

hevige regenval al het hemelwater en verdund afvalwater te bergen en af te voeren naar de 

RWZI. In het rioolstelsel zijn daarom op verschillende plaatsen riooloverstorten aanwezig. Via een 

overstort wordt het verdund afvalwater dat niet door de riolering kan worden verwerkt, 

afgevoerd naar oppervlaktewater. Het oppervlaktewater raakt hierdoor mogelijk vervuild 

waardoor risico's voor de volksgezondheid, verontreiniging van oppervlaktewater en aantasting 

van natuurwaarden kunnen optreden.  

 

Randvoorziening  

Om de omvang en nadelige invloed van riooloverstortingen te verminderen zijn diverse 

randvoorzieningen aangelegd bij de riooloverstorten. Dit zijn grote ondergrondse bakken of 

leidingen waarin afvalwater tijdelijk wordt geborgen. De voorzieningen hebben een vormgeving 

waardoor slib zo veel mogelijk bezinkt, met als effect een vermindering van de vuiluitworp op 

oppervlaktewater. Doordat tevens extra inhoud aan het rioolstelsel is toegevoegd, daalt ook het 

aantal riooloverstortingen en de hoeveelheid hiervan. Zodra de bui is overgetrokken en het 

rioolstelsel weer leeg is, stroomt het hemelwater en het vervuilde slib terug het rioolstelsel in 

naar de zuivering.  
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Hemelwaterproblematiek 

Door de klimaatverandering zullen zware 

regenbuien vaker en heftiger optreden. In alle 

KNMI-scenario's nemen de buien toe. Het 

traditionele rioolstelsel kan deze grote  

hoeveelheden neerslag niet meteen op alle 

plaatsen verwerken. Daarvoor is het niet 

ontworpen. De riolering is bedoeld om bij normale 

regen het water van wegen en daken af te voeren. 

Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn 

aanvullende maatregelen nodig. Bijvoorbeeld 

infiltratie in de bodem, afvoer naar open water 

en kortdurende berging op straat of in de openbare ruimte. 

 

De particulier kan gestimuleerd en/of gedwongen worden het water op eigen terrein te verwerken. 

Dat door toename van hevige buien vaker water op straat zal staan is een feit. Wat wel en niet 

acceptabel is en hoeveel geld aan maatregelen wordt uitgegeven, zijn lokale keuzes die in het GRP 

worden vastgesteld. 

 

Grondwaterproblematiek 

Grondwater is hemelwater dat in de bodem zijgt of via kwel omhoog komt. De hoogte hiervan wordt 

beïnvloedt door de aanwezige grondlagen en/of door de nabijheid van drainage of 

oppervlaktewater en varieert gedurende het jaar. De hoogte tot 

waar de grond verzadigd is, is de grondwaterstand (of het 

grondwaterpeil). Het water eronder noemen we grondwater. Het verschil tussen het maaiveld en de 

maximale grondwaterstand noemen we de ontwateringsdiepte. 

 
Als de grondwaterstand in bebouwd gebied langere tijd te hoog of te laag is, kan dit problemen 

geven. Te lage grondwaterstanden kunnen leiden tot zettingsproblemen (scheuren in woningen 

en riolering), droogval en aantasting van (houten)paalfunderingen en droogteschade aan planten 

en bomen. Te hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot grondwater en vocht in de kruipruimten 

met optrekkend vocht in de woningen als gevolg, waardoor gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. 

Grondwateroverlast wordt als structureel beschouwd als er én gedurende meerdere aaneengesloten 

jaren te hoge grondwaterstanden zijn (boven de referentiewaarden voor de specifieke bestemming 

van de grond), én er meerdere meldingen zijn over grondwateroverlast.  
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Bijlage 2 – Wettelijke kaders en bestaande afspraken 

B2.1  Wettelijke kaders 

Grondwet 

Artikel 21 

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 

verbetering van het leefmilieu. 

 

Artikel 22, lid 1. 

1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. 

 

Omgevingswet – in ontwikkeling 

De regering wil een groot aantal wetten en regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en 

milieu bundelen in de Omgevingswet. Het omgevingsrecht bestaat momenteel uit tientallen 

wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En 

allemaal met hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. De wetgeving is daardoor te 

ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het bijvoorbeeld 

langer voordat een project kan starten. 

Op 1 juli 2015 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Omgevingswet aan. Hiermee is 

een belangrijke stap gezet naar de vereenvoudiging van het omgevingsrecht. De Omgevingswet 

brengt zo’n 40 wetten samen. Naar verwachting treedt de wet medio 2019 in werking. Actuele 

informatie hieromtrent is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet. 

 

In relatie tot de rioleringszorg is een belangrijke wijziging dat de planverplichting voor het 

gemeentelijke rioleringsplan komt te vervallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Alle gemeenten in de regio AGV zijn van mening dat het GRP een nuttig en noodzakelijk 

document is waarin een brug wordt geslagen tussen de politiek en de techniek. Naast het 

vastleggen van doelen, eisen en maatstaven wordt ook de kostendekking voor de planperiode 

vastgelegd in een politiek besluit. Ook na 2020 blijven de gemeenten GRP’s opstellen. Onder de 

Omgevingswet wordt dit het Gemeentelijk Riolerings Programma. 

 

Wet Milieubeheer (Planverplichting opstellen GRP, art. 4.22) 

Vanuit de Wet milieubeheer hebben gemeenten de verplichting voor het opstellen van een 

Gemeentelijke Rioleringsplan. In dit plan moeten gemeenten beschrijven hoe zij invulling geven 

aan hun zorgplichten en wat zij de komende jaren op rioleringsgebied van plan zijn te doen. De 

Wet schrijft voor waaraan de inhoud van het plan ten minste moet voldoen en met welke 

partijen afstemming moet plaatsvinden. Het navolgende geeft de meest relevante delen van 

beide artikelen weer: 

 

Artikel 4.22 

1. De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk 

    rioleringsplan vast. 

2. Het plan bevat ten minste: 

a. een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en 

het transport van stedelijk afvalwater als bedoeld in artikel 10.33, alsmede de 

inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater als bedoeld in artikel 3.5 

van de Waterwet, en maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 

voorkomen of te beperken, als bedoeld in artikel 3.6 van laatstgenoemde wet en een 
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aanduiding van het tijdstip waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging 

toe zijn; 

b. een overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan te leggen of te 

vervangen voorzieningen als bedoeld onder a ; 

c. een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld onder a en b , worden of 

zullen worden beheerd; 

d. de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen als bedoeld onder a, en 

van de in het plan aangekondigde activiteiten;  

e. een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten. 

 

Artikel 4.23 

1. Het gemeentelijke rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders. Zij 

    betrekken bij de voorbereiding van het plan in elk geval: 

a. gedeputeerde staten, 

b. de beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde 

afvalwater wordt getransporteerd, en 

c. de beheerders van de oppervlaktewateren waarop het ingezamelde water wordt 

geloosd. 

2. Zodra het plan is vastgesteld, doen burgemeester en wethouders hiervan mededeling door  

    toezending van het plan aan de in het eerste lid, onder a tot en met c, genoemde instanties, en  

    Onze Minister. 

3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of 

    nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze 

    kennis kan worden gekregen van de inhoud van het plan. 

 

Wet Milieubeheer (Zorgplicht voor inzameling en transport van afvalwater, art. 10.33) 

Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor de doelmatige inzameling en 

transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente 

gelegen percelen. In principe wordt hiermee een vuilwaterriool bedoelt dat het stedelijk water 

inzamelt en transporteert naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap.  

 

De gemeente is vrij vanuit doelmatigheidsoverwegingen een andere voorziening te kiezen dan 

vuilwaterriolering, mits eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt 

(bijvoorbeeld een lokale zuiverende voorziening). 

 

Waterwet (Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater, art. 3.5) 

Vanuit de Waterwet heeft de gemeente een zorgplicht voor doelmatige inzameling en 

verwerking van hemelwater, dat perceel eigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. De 

perceel eigenaar is verantwoordelijk voor hemelwater op eigen terrein. De zorgplicht legt de 

nadruk op een eerste verantwoordelijkheid van de perceel eigenaar om het hemelwater zoveel 

mogelijk zelf te verwerken. Als het redelijkerwijs niet mogelijk is voor de perceel eigenaar om het 

hemelwater zelf te verwerken, treedt de gemeentelijke zorgplicht in werking. Hierbij gaat het om 

het aanbieden van een voorziening. 

 

Waterwet (Zorgplicht voor voorkomen/beperken van schade door grondwateroverlast, art. 

3.6) 

Vanuit de Waterwet heeft de gemeente tevens een zorgplicht voor het in het openbaar 

gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken. Voor zover gemeentelijke maatregelen doelmatig zijn en het niet de 

verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie is om maatregelen te nemen. 
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De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsplicht. Dat wil zeggen dat de gemeente niet 

verantwoordelijk is voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied. De zorgplicht 

werkt niet met terugwerkende kracht en leidt niet tot aansprakelijkheid voor schadesituaties uit 

het verleden. De wetgeving geeft aan dat de burger met grondwateroverlast bij de gemeente 

met zijn probleem terecht moet kunnen. De gemeente is het eerste aanspreekpunt (loket) voor 

de burger. De gemeente is echter geen probleemhouder en ook niet aansprakelijk. 

 

Wet op de Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten 

Per 1 juli 2008 is de 'Wet op de Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten' (ook bekend als de 

'Grondroerdersregeling' of WION-regeling) in werking getreden. Het doel van de wet is het 

voorkomen van graafschade en de verschillende verantwoordelijkheden juridisch vast te leggen. 

Voor het hoofdnet geldt een overgangsperiode van 1 jaar. Vanaf 1 juli 2010 dient het hoofdnet 

digitaal uitwisselbaar te zijn met KLIC-online. Voor de gemeente betekent dit dat haar gegevens 

nauwkeurig (tot 1m aan weerszijden van de leiding) up-to-date en digitaal uitwisselbaar dienen 

te zijn. 

 

Europese Kaderrichtlijn Water 

Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt 

van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het 

oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is, met de mogelijkheid toe uitstel tot 

2017. 

 

De concrete implementatie van de KRW vindt plaats in stroomgebiedsbeheerplannen. In deze 

plannen zijn de waterlichamen aangewezen, zijn doelen afgeleid voor de ecologische en 

chemische toestand. Ook zijn maatregelen benoemd om de doelen te bereiken, per 

waterlichaam en voor gebieden als geheel. De gemeente Ouder-Amstel valt onder het 

deelstroomgebied Rijn-West. Detailinformatie is te vinden op de website 

www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering-

nationaal/rijn-west/ 

 

Uiteindelijk gaat het bij de KRW om de uitvoering - om het effect in het veld. Het pakket 

maatregelen omvat bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers, maatregelen voor 

herstel van verdroging, het saneren van bodemverontreiniging bij drinkwaterwinning en het 

saneren van ongezuiverde lozingen.  Het aantal oppervlaktewaterlichamen met een slechte of 

ontoereikende ecologische waterkwaliteit zal afnemen van 80% in 2008 tot 49% in 2015 en 

slechts 4% in 2027. In Rijn-West zijn tot en met 2015 meer dan 2000 maatregelen vastgelegd in 

de plannen. Het is een uitdaging deze allemaal gerealiseerd te krijgen. De maatregelen in het 

deelstroomgebied hebben een plaats gekregen in het Waterbeheerplan van het waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht en de Watervisie 2021 en het Uitvoeringsprogramma van de provincie 

Noord-Holland. 
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2. KRW kaarten en maatregelen: 2a KRW waterlichamen 

Bron: waterbeheerplan 2016-2021 – waterschap Amstel, Gooi en Vecht (bijlage 2 en 2a) 

 

 
 

2. KRW kaarten en maatregelen: 2b Ecologische toestand 2015 

Bron: waterbeheerplan 2016-2021 – waterschap Amstel, Gooi en Vecht (bijlage 2 en 2b) 
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Samenwerken aan een samenhangend waterbeheer (Waterwet) 

De Waterwet zorgt voor een duidelijke afbakening met de Wet milieubeheer. In tegenstelling tot 

z'n voorganger de Wvo, is de Waterwet nergens van toepassing op lozingen op rioolstelsels, 

vuilwaterriolen, hemelwaterriolen en ontwateringstelsels (de zogeheten indirecte lozingen). De 

Waterwet is wèl van toepassing op lozingen die direct in het oppervlaktewater plaatsvinden 

(bijvoorbeeld een lozing van een bedrijfshemelwaterriool op oppervlaktewater) en lozingen 

rechtstreeks op de RWZI. Alle overige lozingen vallen onder de Wet milieubeheer en in sommige 

gevallen nog onder de Wet Bodembescherming. Ondanks dat de waterbeheerder hiervoor geen 

bevoegd gezag is, heeft zij nog wel een aantal bevoegdheden. 

 

De Waterwet verplicht gemeente en waterbeheerder dan ook samen te werken aan een 

samenhangend waterbeheer, waarbij de nodige afstemming van taken en bevoegdheden moet 

plaatsvinden. Het vGRP vervult hierin een belangrijke functie! 

 

Rioolheffing (Gemeentewet art. 228a) 

Vanuit de Gemeentewet kunnen gemeenten onder de naam rioolheffing een belasting heffen 

voor de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de drie zorgplichten. 

 

Bouwbesluit 2012 

Vanaf 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking. De voor de riolering relevante voor-

schriften in dit herziene besluit gaan over de aanwezigheid en de kwaliteit van de gebouw-

riolering. Dit is het deel van de afvoerleidingen voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater dat 

zich binnen en aan het gebouw bevindt. De lozingstoestellen zelf zoals een wastafel of wc-pot 

vallen daar niet onder. Daarnaast bevat het nieuwe Bouwbesluit de rioleringsvoorschriften die 

voorheen in de gemeentelijke bouwverordening stonden. Naast de bouwtechnische eisen aan de 

uitvoering, gaat het hierbij om de regels voor de (bouwtechnische) mogelijkheid om op het 

openbare riool aan te sluiten. De voorschriften in het Bouwbesluit 2012 moeten voorkomen dat 

een nadelige situatie voor de gezondheid ontstaat.  

De voorschriften in het Bouwbesluit 2012 zijn landelijk uniform. Met de inwerkingtreding daarvan 

op 1 april 2012 vervallen de tot nu toe geldende rioleringsvoorschriften in gemeentelijke 

bouwverordeningen. Een gemeente kan dan geen technische eisen anders dan op basis van het 

Bouwbesluit meer stellen aan een aansluiting voor huishoudelijk afvalwater of hemelwater, ook 

niet via een aansluitverordening. 

Het Bouwbesluit richt zich op het gehele perceel, dus ook over de buitenriolering vanaf het 

gebouw tot aan de perceelsgrens. Het Bouwbesluit 2012 gaat niet over perceelaansluitleidingen 

die in het openbare terrein liggen, omdat het veronderstelt dat de gemeente die beheert. 

 

Via de Stichting RIONED is een Infoblad Bouwbesluit beschikbaar, waarin inhoudelijk wordt 

ingegaan op het actuele Bouwbesluit. 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

Een 26-tal vergunningen is opgegaan in 1 vergunning: de omgevingsvergunning. Deze vergunning 

kan bij één loket worden aangevraagd. Burgemeester en wethouders zijn het bevoegd gezag, 

behalve voor de activiteiten van provinciaal of nationaal belang die worden benoemd in het 

Besluit Omgevingsrecht. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de procedurele en inhoudelijke 

samenhangende beoordeling van alle betrokken aspecten. Voor de activiteiten waarvoor een 

watervergunning nodig is, is de (grond)waterbeheerder, het waterschap, de provincie of 

Rijkswaterstaat het bevoegd gezag, maar kan de vergunning worden aangevraagd bij de 

gemeente. In dat geval heeft de gemeente de coördinatieplicht. 
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Lozingseisen afvalwater op de riolering 

Door de inwerkingtreding van de Waterwet is de wet- en regelgeving omtrent lozingen op 

oppervlaktewateren gewijzigd. De lozingen vanuit rioolstelsel werden voorheen geregeld via de 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Door de Waterwet is deze te komen vervallen 

en vallen de lozingen onder het Besluit lozingen buiten inrichtingen. Dit betekent dat er vanaf 1-

11-2013 geen vergunningsplicht meer geldt en dat de lozingen vallen de algemene bepalingen 

van het besluit. 

 

Definitie afvalwater: huishoudelijk - en bedrijfsafvalwater, en overig water waarvan men zich wil 

ontdoen. 

Om zowel het functioneren van de riolering én de RWZI als de bescherming van de omgeving 

(bodem en oppervlaktewater) te waarborgen kan de gemeente eisen stellen aan hoeveelheid en 

samenstelling van het door de particulier te lozen afvalwater. Voor lozingen zijn of worden 

verschillende lozingenbesluiten van toepassing (amvb's). Alle lozingsvoorschriften kennen een 

zorgplicht voor de lozer. Die mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen 

oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. Aanvullende voorschriften staan in de 

lozingsvoorschriften. Per doelgroep is (respectievelijk komt) er een amvb: 

1. Voor particulieren: Regels voor het lozen op de riolering, de bodem en het oppervlaktewater 

zijn gebundeld in het Besluit lozing afvalwater huishoudens dat op 1 januari 2008 in werking is 

getreden. 

2. Voor bedrijven: Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden waarin voor 

bedrijven het lozen op de riolering wordt geregeld. Voor landbouwbedrijven zijn/worden de 

algemene regels opgenomen in het Activiteitenbesluit (www.infomill.nl). 

3. Lozen vanuit openbaar gebied: Dit is per 1 juli 2011 geregeld in het Besluit lozing afvalwater 

buiten inrichtingen (BLBI). Met dit besluit wordt ook het lozen dat plaatsvindt door of namens 

de gemeente in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke zorgplichten geregeld. Dat 

betreft de zorgplicht voor stedelijk afvalwater op grond van artikel 10.33 Wm, en de 

zorgplichten voor afstromend hemelwater en grondwater op grond van artikel 3.5 en 3.6 

Waterwet. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) heeft hierbij een centrale rol. Het gaat hier 

om de volgende gemeentelijke lozingen: 

- vanuit een schoonwaterstelsel in de bodem of het oppervlaktewater (artikel 3.14) 

- vanuit overstorten van vuilwaterstelsels (artikel 3.15) 

- vanuit alternatieve systemen, volgens artikel 10.33, tweede lid, Wm, in de bodem of het 

   oppervlaktewater (artikel 3.16). 

Voorwaarde in deze artikelen is dat de voorzieningen worden genoemd in en beheerd volgens 

het GRP en het lozen conform het GRP wordt uitgevoerd. 

 

Lozingseisen hemel- en grondwater 

Vanuit de Wet milieubeheer hebben gemeenten de mogelijkheid om via een verordening regels 

te stellen aan het lozen van hemelwater en grondwater. Zij kunnen met de verordening dus 

voorschrijven dat particulieren hemelwater en/of grondwater op eigen perceel moeten 

verwerken of gescheiden aan de gemeente moeten aanleveren. De verordening kan geen eisen 

stellen aan het lozen van stedelijk en/of huishoudelijk afvalwater. Gemeenten zijn niet verplicht 

om een verordening op te stellen. 

 

Voorkeursvolgorde omgang afvalwater (Wet milieubeheer art.10.29a) 

Ter bescherming van het milieu is in de Wet milieubeheer een voorkeursvolgorde voor de 

omgang met afvalwater opgenomen: 

1. Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 

2. Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 
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3. Afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen 

nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer; 

4. Huishoudelijk afvalwater en, voor zover doelmatig en kostenefficiënt, afvalwater dat daarmee 

wat biologische afbreekbaarheid betreft overeenkomt, wordt ingezameld en afgevoerd naar 

een RWZI; 

5. overige afvalwater wordt zo nodig na zuivering bij de bron: 

a. hergebruikt 

b. in het milieu gebracht 

c. afgevoerd naar een RWZI 

 

Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De uiteindelijke afweging zal lokaal moeten 

worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal moet staan. Indien daartoe 

argumenten aanwezig zijn, kan van deze volgorde worden afgeweken. 

B2.2  Landelijke afspraken 

Bestuursakkoord Water 2011 

Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben op 23 mei 2011 het 

Bestuursakkoord Water 2011 ondertekend. In het akkoord staan concrete afspraken over een 

doelmatiger waterbeheer. De belangrijkste afspraken in het Bestuursakkoord Water gaan over: 

• Waterveiligheid: Nederland beschermen tegen overstromingen en wateroverlast door 

neerslag; 

• Beschermen van waterkwaliteit en zoetwatervoorziening; 

• Doelmatig samenwerken in de waterketen. 

 

Doelmatigheid is de term die centraal staat in het Bestuursakkoord Water 2011, en heeft een 

drieledig doel: 

1. Kosten: het beperken van de stijging van de lokale heffingen (minder meerkosten); 

2. Kwaliteit: het sturen op resultaat; 

3. Kwetsbaarheid: het zorgen voor voldoende en vakkundig personeel 

 

Het bestuursakkoord vraagt van gemeente en waterschap invulling te geven aan het de stedelijke 

wateropgave, doelmatig samenwerken in de waterketen, het thema waterveiligheid en de 

bescherming van de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening. Het gemeentelijke rioleringsplan 

geeft de lokale invulling aan de samenwerking in de waterketen en biedt de mogelijkheid om 

invulling, in de vorm van beleid en maatregelen, te geven aan de genoemde thema's. 

 

De samenwerking is niet geheel vrijblijvend. Bij onvoldoende voortgang en resultaat bij de 

afspraken over de waterketen kan een interventieladder worden toegepast, met zowel 

bestuurlijke als juridische onderdelen. Als stok achter de deur kunnen maatregelen worden 

ingezet van stimuleren en visitaties tot dwingend toezicht. 

 

In het Bestuursakkoord Water is eveneens afgesproken een driejaarlijkse benchmark uit te 

voeren. De maatschappij vraagt dat overheden en maatschappelijke organisaties publiekelijk 

verantwoording afleggen voor hun beleid en functioneren. Drinkwaterbedrijven, waterschappen 

en gemeenten brengen hun doeltreffendheid en doelmatigheid middels benchmarking in beeld 

en verbeteren deze waar mogelijk. 
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Stedelijke wateropgave (Nationaal Bestuursakkoord Water 2003 en NBW act. 2008)  

In 1999 is de Commissie Waterbeheer 21e eeuw ingesteld. Aanleiding waren de hoge  

rivierstanden in 1993 en 1995, de overlast door extreme neerslag in 1998 en de verwachte 

klimaatverandering. Het advies van deze commissie staat aan de basis van het Nationaal 

Bestuursakkoord Water (hierna NBW) dat in 2003 door Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG) 

en waterschappen (Unie van Waterschappen) is ondertekend.  

Het NBW heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem in Nederland op orde te 

krijgen en op orde te houden. Om zodoende de kans op wateroverlast in het stedelijk gebied tot 

een minimum te beperken. In het NBW is daarom afgesproken de Stedelijke Wateropgave in 

beeld te brengen. 

 

De stedelijke wateropgave bestaat uit de aanpak van wateroverlast door overstromend 

oppervlaktewater; de aanpak van de wateroverlast in relatie tot rioolcapaciteit en de aanpak van 

grondwateroverlast. Hierdoor is de stedelijke wateropgave een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor zowel het waterschap als de gemeente. Door samen te werken aan de 

stedelijke wateropgave kunnen meerdere knelpunten integraal worden opgelost. 

 

Waterkwaliteitsspoor 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het ‘op orde’ krijgen van de waterkwaliteit één 

van de kernopgaven. Het huidige regeerakkoord stelt: ‘de kwaliteit van oppervlaktewater wordt 

verbeterd, met name in stedelijke gebieden. 

 

De kern voor het waterkwaliteitsspoor is het ‘op orde’ krijgen van de waterkwaliteit in het 

stedelijk gebied. Met ‘op orde’ wordt bedoeld dat door het waterschap en de gemeente 

gezamenlijk geconstateerde knelpunten in het oppervlaktewater zijn opgelost. 

Uitgangspunten daarbij zijn: 

- de stedelijke oppervlaktewaterkwaliteit is in 2027 ‘op orde’; 

- gemeenten en waterschappen trekken in de aanpak gezamenlijk op; 

- relevante invloeden worden meegenomen: alle emissies op het stedelijke oppervlaktewater 

  (afvalwaterketen en andere emissies) gebruik, inrichting, beheer en onderhoud; 

- de doelen uit de visie voor 2027 betreffende de chemische waterkwaliteit en gezamenlijke 

  streefbeelden ten aanzien van beleving en/of gebruik van water worden meegenomen in de 

  afwegingen voor een maatregelenpakket; 

- maatregelen zijn haalbaar en betaalbaar. 

 

Door adequate samenwerking kunnen gemeenten en waterschappen de wettelijk geboden 

beleidsvrijheid benutten om het afvalwaterbeheer vorm te geven naar de wettelijke eisen, naar 

de wensen van burgers, bedrijven en naar de fysieke leefomgeving. Dit vraagt om een geheel 

andere manier van werken. 

Het Bestuursakkoord Water vat de kern van de nieuwe manier van samenwerking als volgt 

samen: ‘de waterketen wordt beheerd door gemeenten en waterschappen als waren zij één 

beheerder’. 

 

Nationaal Deltaprogramma 

Het Nationaal Deltaprogramma staat voor een veilig én aantrekkelijk Nederland, nu en in de 

toekomst. Het klimaat verandert. Het KNMI stelt in de nieuwe klimaatscenario’s 2014 dat 

Nederland in de toekomst te maken krijgt met meer en intensievere buien, 25 tot 80 centimeter 

zeespiegelstijging in 2085, drogere zomers en meer regionale verschillen. Deze scenario’s vormen 

de basis voor de uitwerking van het waterbeleid en zijn bijvoorbeeld gebruikt bij de uitwerking 
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van het Deltaprogramma. Daarmee zijn de scenario’s een integraal onderdeel van het 

waterbeheerplan. 

 

Op Prinsjesdag 2014 hebben VNG, Unie van Waterschappen, IPO en het Rijk de 

Bestuursovereenkomst Deltaprogramma vastgesteld. Deze overeenkomst is een aanvulling op 

het Bestuursakkoord Water. 

 

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe organisatie Deltaprogramma operationeel, inclusief 

bijbehorende interbestuurlijke verbanden en hun ondersteuning in de deelgebieden. De 

deltacommissaris brengt jaarlijks een voorstel uit voor de programmering van maatregelen in het 

Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater. 

 

Het Deltaprogramma voor 2018 is op Prinsjesdag 2017 verschenen en bevat voor het eerst een 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, 

provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van 

overstromingen versnelt en intensiveert. Dit is vertaalt in een 7-tal ambities, om de voornemens 

ook daadwerkelijk ingevuld te krijgen. 

 

 
 

Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar bijvoorbeeld een stresstest doen 

om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Met het 

Deltaplan moet Nederland zo goed mogelijk worden voorbereid op de gevolgen van 

klimaatverandering. Het streven is dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in 2020 al de 

normaalste zaak van de wereld is, zodat Nederland in 2050 inderdaad klimaatbestendig is 

ingericht. 

Naast de problemen die kunnen ontstaan door hevige regenval, gaat het overigens ook om de 

gevolgen van andere weersextremen, zoals uitzonderlijke droogte, hitte en overstromingen. Ook 

hier moeten alle gemeenten zich zo goed mogelijk op voorbereiden. 

 

In de regio Amstel, Gooi en Vecht wordt ingezet op de realisatie van klimaatbestendige steden. 

Voor dit ontwikkeltraject zijn geen concrete afspraken; wel is klimaatbestendig waterbeheer een 
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agendapunt in het regionale bestuurlijke overleg tussen de gemeenten en het waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht (BOWA). 

 

Ruimtelijke Adaptatie is bij uitstek een dossier dat de gezamenlijke inzet nodig heeft van 

overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en samenleving. Het grootste deel van 

onze fysieke leefomgeving is in bezit van particulieren en bedrijven. Dat zijn niet alleen eigenaren 

van publieke ruimtes, maar ook de eigenaren en beheerders van grote dakoppervlaktes, 

beheerders van infrastructuur en de eigenaren van particulier onroerend goed. Al deze 

stakeholders staan voor de opgave om klaar te zijn voor een toekomst met heviger regenval, 

meer droogte en hittestress. 

 

Het Nederlandse klimaatbeleid moet veel concreter en meer actiegericht worden. Alleen dan het 

bedrijfsleven goed aanhaken. Daarom moet er een Deltaplan Energie&Klimaat komen, onder 

één coördinerende minister; de minister van Economische Zaken. Dat stellen VNO-NCW, MKB-

Nederland en LTO Nederland. Of, hoe en wanneer dit Deltaplan er komt is aan het te vormen 

kabinet in 2017. 

 

Notitie Riolering van de commissie BBV 

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: 

BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. Het navolgende is een de 

samenvatting hieruit: 

 

Basisregels: 

• Investeringen in het riool moeten worden geactiveerd, het gaat om investeringen met 

economisch nut (artikel 59 BBV); 

• Ter bestrijding van de kosten van de watertaken kan de gemeente een rioolheffing in 

rekening brengen (228a Gemeentewet). Wat wel en wat niet onder de kosten valt is primair 

een fiscaal vraagstuk. De handreiking kostentoerekening leges en tarieven (te vinden op 

www.minBZK.nl) geeft hiervoor waardevolle handvatten; 

• In het tarief kan een egalisatiebedrag meegenomen worden voor toekomstig 

grootonderhoud. Egaliseren is mogelijk op grond van 44.1c BBV. (De onderhoudsvoorziening 

krijgt bij vorming uit het tarief het karakter van een 44.2-voorziening). 

 

Specifieke regels: 

• In het tarief mogen spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen worden 

meegenomen. Deze worden als last in de exploitatie toegevoegd aan een voorziening ex. 

artikel 44.2 BBV; 

• Bij realisatie van de vervangingsinvestering wordt deze voor het volle bedrag geactiveerd. Het 

bedrag voor toekomstige vervangingsinvesteringen in de rioolvoorziening kan op het te 

activeren bedrag in mindering worden gebracht (afboeking in de balanssfeer). 

• Ook wanneer “idealiter” de jaarlijkse spaarbedragen precies gelijk zijn aan de jaarlijkse 

vervangingsinvesteringen moeten vanwege de wettelijke regels de “spaarbedragen” als last 

worden geboekt en wordt vervolgens de daarmee gevormde voorziening afgeboekt op de 

geactiveerde vervangingsinvesteringen. 

• Wanneer van een vervangingsinvestering een boekwaarde resteert, hoeft hierop niet te 

worden afgeschreven maar kunnen bedragen voor vervanging die in latere begrotingsjaren 

worden ontvangen, op de boekwaarde worden afgeboekt. De gemeente kan er echter ook 

voor kiezen om de kapitaallasten van de resterende boekwaarde in het tarief op te nemen. 

 

Overige: 

• de geraamde BTW mag worden meegenomen in de berekening van de tarieven. 
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Richtlijnen van de commissie BBV 

Hieronder volgt een overzicht van de richtlijnen van de commissie BBV die met ingang van het 

jaar 2008 integraal van toepassing zijn op ‘riolering’. De richtlijnen van de commissie worden 

onderscheiden naar I) stellige uitspraken en II) aanbevelingen. 

 

I. Stellige uitspraken 

Uit oogpunt van transparantie en ten behoeve van de periodieke bijstelling van het gemeentelijk 

rioleringsplan (GRP) is van belang dat de voorziening onderhoud resp. vervanging in de begroting 

en in de jaarrekening zodanig wordt toegelicht dat de relatie is te leggen met het GRP en inzicht 

kan worden geboden in het onderscheid onderhoud c.q. spaarcomponent 

vervangingsinvesteringen. 

De gemeente kan niet meer in mindering brengen op de boekwaarde van vervangings-

investeringen dan aan spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen 

bijeen gespaard is in de voorziening. Uit oogpunt van efficiency kan de gemeente die een 

riooltarief in rekening brengt één rioolvoorziening op grond van art 44.2 BBV aanhouden waarin 

dan zowel de egalisatiebijdragen voor het toekomstig groot onderhoud als de spaarbedragen 

voor toekomstige vervangingsinvesteringen zitten. Het gemaakte onderscheid is nodig omdat de 

spaarcomponent voor toekomstige vervangingsinvesteringen in mindering gebracht worden op 

de aanschafwaarde van de betreffende investeringen (afboeking in de balanssfeer) en de 

pieklasten grootonderhoud rechtstreeks op de voorziening wordt afgeboekt. 

 

II. Aanbevelingen 

De commissie BBV doet de aanbeveling om –als een gemeente een riooltarief hanteert - de 

gerealiseerde resultaten riolering te muteren op een bestemmingsreserve ‘riolering’, het geeft 

inzicht in de mate waarin de planning wordt gerealiseerd, en doet de aanbeveling de kaders 

ervoor vast te leggen in de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet. 

B2.3  Regionale afspraken 

Duo+ 

Duo+ is sinds januari 2016 de bedrijfsvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en 

Uithoorn. De afdeling Buurt beheert de openbare ruimte van de gemeenten Uithoorn en de 

gemeente Ouder-Amstel. Tevens stelt Duo+, op verzoek vanuit één van de gemeenten, de 

beleidsplannen op. 

 

Bestuurlijk Overleg Water AGV (BOWA) 

 
Door de komst van het Bestuursakkoord Water zijn de gemeenten, waterschappen en de een 

aantal drinkwaterbedrijven steeds meer gaan samenwerken. In onze regio vindt dit plaats via het 

Bestuurlijk Overleg Water AGV (Amstel, Gooi en Vecht) gebied (BOWA). Vanuit het BOWA is een 

reeds concreet invulling gegeven aan de doelstellingen vanuit het Bestuursakkoord Water en de 

Europese kader Richtlijn Water door het opstellen van gezamenlijke handboeken en factsheets. 

In de BOWA-Mantelovereenkomst ‘Samenwerken in de afvalwaterketen’ uit 2013 hebben 

gemeenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zich, in aansluiting op het Bestuursakkoord 

Water, gecommitteerd om tot 2020 intensief samen te gaan werken met als doel de kwaliteit te 

vergroten, kosten te besparen en de kwetsbaarheid van de afvalwaterketen te verminderen 
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Isariz 

Isariz is het ambtelijk overlegorgaan ‘Intergemeentelijke Samenwerking 

Rioleringszorgtaak’. Dit is de ambtelijke variant van BOWA. 

 

 

 

 

Waterbeheerplan 2016-2021 waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

Het waterbeheerplan (WBP) is het (verplichte) plan van het waterschap waarin het zijn visie, 

beleid en projecten voor de komende vijf jaar presenteert. Het plan is interactief gepresenteerd 

op de website 

http://www.agv.nl/plannen/waterbeheerplan-

2016-2021/ 

 

Het waterschap heeft de zorg voor het regionale 

watersysteem: optimale bescherming tegen 

overstromingen, beschikbaarheid van schoon 

water en efficiënte zuivering van afvalwater. 

Belangrijke kernwoorden daarbij zijn ‘duurzaam’ 

en ‘kosteneffectief’. Het waterschap vindt de 

intrinsieke waarde van water als beeldbepalend 

element in de leefomgeving heel belangrijk: water 

is ook om van te genieten! Het waterschap wil bijdragen aan de belevingswaarde door aandacht 

voor recreatie, landschap en cultuurhistorie. Het waterschap wil bereiken dat mensen zich 

bewuster worden van het belang van een veilig en ‘robuust’ (toekomstbestendig) watersysteem. 

Het waterschap wil open en toegankelijk zijn, actief naar samenwerking zoeken en de dialoog 

aangaan. Het waterschap is medefinancier van de programma’s van Wereld Waternet en draagt 

daarmee bij aan het oplossen van wereldwijde waterproblemen. 

 

De strategische uitgangspunten zoals verwoord in het Waterbeheerplan 2016-2021 voor de 

langere termijn (2030) zijn:  

• samenbrengen van alle regionale waterbeheertaken in één regionale waterautoriteit; 

• een klimaatbestendig en waterrobuust gebied; 

• steden die beter bestand zijn tegen extreme regenbuien, wateroverlast, overstromingen, 

hitte en droogte; 

• een omgeving die zich bewust is van waterveiligheid; 

• water dat overal in het gebied geschikt is voor de vastgestelde gebruiksfunctie; 

• gebruik van afvalwater als grondstof en bron voor energie en water; 

• gebruik van vernieuwende oplossingen vanuit samenwerking met kennisinstellingen, andere 

overheden en marktpartijen; 

• vermindering van regeldruk en vergroting van kosteneffectiviteit; 

• afstemming over alle watertaken per stroomgebied; 

• behoud van de zelfstandige bevoegdheid. 

 

Met dit waterbeheerplan legt het waterschap vast hoe het invulling geeft aan de zorg voor de 

kerntaken. Het Waterbeheerplan 2016-2021 bouwt voort op het plan voor de periode 2011-2015 

en houdt tegelijk rekening met nieuwe ontwikkelingen. Uit de evaluatie van het plan voor 2010 -

2015 blijkt dat het waterschap, ondanks grote bezuinigingsoperaties van het Rijk, de eigen 

doelstellingen grotendeels heeft weten te bereiken. Voor de komende periode heeft het 

waterschap per thema een aantal stippen aan de horizon gezet: de wensbeelden voor 2030. Dit is 
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gedaan voor waterveiligheid, voldoende water, schoon water, waterketen, op en om het water, 

samenwerking, kennisontwikkeling en innovatie. 

 

In het kader van het gemeentelijk Rioleringsplan zijn, naast de samenwerking in BOWA en Isariz,  

met name de  volgende delen van de visie en ambities op Schoon water en de Waterketen 

relevant: 

 

Schoon water 

Het waterschap wil ervoor zorgen dat al het water in het beheergebied geschikt is voor de 

vastgestelde gebruiksfunctie: voor veeteelt en akkerbouw, als grondstof voor drinkwater, 

voorrecreatie en visserij, als proceswater en voor de natuur. Doel is dat inwoners en bezoekers 

het water in het gebied ervaren als een verrijking van de omgeving. Van geen van de wateren 

mag de toestand achteruitgaan. Met verdere optimalisatie van afvalwaterzuivering, planmatig 

(bagger)onderhoud en sturing op waterstromen gaat het waterschap onder meer de fosfaat- en 

stikstofbronnen terugdringen. 

 

Waterketen  

In 2030 bestaat de term afvalwater in de visie van het waterschap niet meer. Water in de 

waterketen is een bron voor grondstoffen, energie en water. Het waterschap richt de waterketen 

in als een grondstoffen-, energie- en waterfabriek. Terugwinning van grondstoffen en energie uit 

afvalwater gebeurt waar dit het meest efficiënt is: bij de bron, in het transportsysteem en/of op 

de (centrale) zuivering. Het waterschap zorgt ervoor dat het stedelijk afvalwater volgens de 

gemaakte afspraken wordt afgenomen, vervoerd en gezuiverd. Dat gebeurt op een efficiënte 

manier en volledig conform de effluenteisen. Om te kunnen voldoen aan de lozingseisen wordt 

de komende periode hard gewerkt aan onder meer de effectiviteit van rwzi’s.  

 

Keur  

De Keur is een specifiek op het beheergebied van het waterschap afgestemde verordening. In de 

Keur, met de daarbij behorende uitwerkingen, geeft het waterschap aan hoe gebruikers van het 

watersysteem om dienen te gaan met de wateren, oevers, keringen en waterkunstwerken in het 

beheergebied van het waterschap. De Keur bevat de geboden en verboden voor wateren en 

waterstaatswerken met als doel de waterstaat in zijn algemeenheid veilig te stellen. 

 

In het Keurbesluit Vrijstellingen heeft AGV beschreven onder welke voorwaarden bepaalde 

activiteiten zijn toegestaan, zonder dat een Keurvergunning nodig is. AGV beoordeelt de 

vergunningaanvraag en bepaalt de vergunningsvoorwaarden met behulp van de 

Beleidsregels Keurvergunningen.  

 

Legger 

een Legger is een Juridisch instrument waarin de ligging en vereiste afmetingen van watergangen 

en waterkeringen zijn vastgelegd. In de legger worden de onderhoudsplichtigen en 

onderhoudsverplichtingen vermeld). Doel is om te bepalen of alles zich in de juiste staat bevindt, 

met name of er geen belemmeringen zijn in de aan- en afvoer van water 

 

Handboek Hemelwater (waterschap Amstel, Gooi en Vecht - 2009) 

Met het Handboek Hemelwater heeft het bestuur van het waterschap AGV haar visie op 

afvloeiend hemelwater in november 2008 vastgesteld. Het waterschap wil de kennis die is 

opgebouwd op het gebied van omgaan met regenwater, de wet- en regelgeving en het 

watersysteem graag met gemeenten en stadsdelen delen. Het waterschap heeft gemeente 

uitgenodigd de in het handboek verwoorde visie op afvloeiend hemelwater te betrekken bij de 

uitwerking van het hemelwaterbeleid binnen de gemeente in bijvoorbeeld (verbreed) 
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gemeentelijk rioleringsplan, het gemeentelijke waterplan, de structuurvisie, de watertoetsen of 

in andere relevante documenten. 

 

Handboek Stedelijke Grondwater (waterschap Amstel, Gooi en Vecht - 2009) 

De handreiking is met name bedoeld voor gemeenten in het beheergebied van het waterschap 

AGV en wordt aangereikt als hulpmiddel bij de invulling van de gemeentelijke 

grondwaterzorgplicht. Gemeenten zijn uiteraard vrij om een eigen invulling te geven aan de 

grondwaterplicht. 

 

Handboek Stedelijk afvalwater (2013) 

In 2013 is het Handboek Stedelijk Afvalwater opgesteld. Het handboek is een gezamenlijk 

product van gemeenten en het waterschap in de regio AGV. Dat heeft tot doel een leidraad te 

zijn voor effectieve samenwerking in de afvalwaterketen, resulterend in een breed gedragen 

riolerings- en waterbeheerplan. Het Handboek Stedelijk Afvalwater geeft handvatten voor het te 

doorlopen proces, en waar mogelijk getalsmatige voorwaarden en criteria, om te komen tot 

goede afspraken tussen de gemeente en het waterschap. 

 

Handboek Regionaal GRP (2016) 

Binnen dit samenwerkingsverband is het initiatief genomen om een generiek GRP te maken die 

voor elke gemeente bruikbaar is als basis bij het opstellen van een nieuw GRP. Het Handboek 

Regionaal GRP is in juni 2016 opgeleverd. Het gebruik van dit Handboek is geen verplichting, 

maar onderdelen kunnen en mogen worden gebruikt. 

 

Handboek Onderhoud oppervlaktewater (2018) 

Oppervlaktewaterbeheer is een integraal onderdeel van het watersysteembeheer. De 

bevoegdheid tot regulering van het oppervlaktewaterbeheer is in de Nederlandse wetgeving aan 

verschillende bestuursorganen toegekend.  

In 2017 is gewerkt aan bovengenoemd Handboek. Het handboek beschrijft wie welke 

beheertaken heeft en wat hierbij de afspraken zijn tussen gemeente en waterschap. Dit 

voorkomt terugkerende discussies over taken die blijven liggen of juist overlap en dubbel werk. 

Het handboek beschrijft dus wie wat doet, niet hoe dit moet worden gedaan. Het handboek dient 

op de eerste plaats bij te dragen aan een effectieve, efficiënte en betaalbare dienstverlening in 

het oppervlaktewaterbeheer voor inwoners en bedrijven. Per project, watergang of gemeente 

zullen specifieke afspraken moeten worden gemaakt. Het handboek biedt de generieke 

afspraken waarmee op uitvoeringsniveau specifieke afspraken kunnen worden gemaakt. 

 

Watergebiedsplan Bijlmerring (2011) 

In het Watergebiedsplan Bijlmerring is door de integrale benadering van enerzijds het 

watersysteem en de waterketen en anderzijds het watersysteem en de ruimtelijke ordening, 

gestreefd naar een efficiëntere inrichting van de waterhuishouding in het plangebied. 

 

Voor de dertien inliggende polders van het plangebied Bijlmerring is gekozen voor het opstellen 

van een watergebiedsplan voor een door boezemwater omsloten gebied. Het doel van het 

Watergebiedsplan Bijlmerring is op themaniveau de samenhang van de verschillende in het 

plangebied liggende “stedelijke” watersystemen te sturen. Het Watergebiedsplan Bijlmerring 

geeft daarbij een leidraad voor de op te stellen waterplannen (en gemeentelijke 

rioleringsplannen)  en kan de inrichting op het niveau van het watersysteem sturen in plaats van 

op gemeentegrenzen. In het watergebiedsplan Bijlmerring wordt een aantal kansen gesignaleerd 

die verder gaan dan wettelijke taken en bestuurlijke afspraken. Het betreft geen verplichtingen 

van het waterschap (“moeten”), maar ambities (“anticiperen en willen”) die samen met de 

beheerder van de openbare ruimte (gemeenten en stadsdelen) worden opgepakt. 
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Belangrijke maatregelen betreffen het verbeteren van het huidige functioneren van de 13 

polders. Door het opheffen van peilvakken wordt een robuuster watersysteem gerealiseerd. Ook 

worden de samenhang tussen groenblauwe structuren en de interactie tussen de waterketen en 

het watersysteem verbeterd om de wateroverlast op straat te beperken. In het watergebiedsplan 

staan maatregelen om het hydraulisch functioneren van he watersysteem van de polders te 

verbeteren en te laten voldoen aan de NBW-nomen. Dit betreffen maatregelen voor het 

waterschap AGV.  

 

Concrete maatregelen voor de gemeente Ouder-Amstel staan in het watergebiedsplan niet 

benoemd. Wel biedt het plan handvatten voor de omgang met regenwater. De visie op de 

hoofdopgave Bijlmerring is opgeschreven vanuit de tritsen voor het Waterbeleid 21e eeuw, de 

waterkwantiteitstrits: ‘vasthouden - bergen - afvoeren’ en de waterkwaliteitstrits ‘voorkomen - 

scheiden - zuiveren’. De gemeente kan aanhaken bij de thema´s: 

- vasthouden van regenwater door groene daken, wadi´s, infiltratievoorzieningen; 

- gebruik van regenwater en drinkwaterbesparing; 

- meer water bergen op straat of in groenvoorzieningen/halfverhardingen; 

- voorkomen van grondwateroverlast en / onderlast. 

 

Provincie Noord-Holland:  

Watervisie 2021 ;’Buiten de Oevers’, Uitvoeringsprogramma 

2016-2021 en factsheets, vastgesteld 16 november 

2015: http://www.noord-

holland.nl/web/Themas/Water/Wetgeving-en-beleid.htm 

Ook op provinciaal niveau sluiten de plannen voor 

waterbeheer en ruimtelijke ordening op elkaar aan door 

onderlinge afstemming van respectievelijk de regionale 

plannen en de structuurvisies van de drie betrokken 

provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht). Met 

de komst van de Omgevingswet en op basis van het 

Bestuursakkoord Water zullen de provinciale plannen naar 

verwachting met name dienen ter uitvoering van de 

verplichtingen uit de verschillende Europese richtlijnen op 

het gebied van water. 

 

Het regionale waterbeleid tot 2040 en de prioriteiten van de provincie op het gebied van 

waterveiligheid en schoon en voldoende (drink)water in de periode 2016-2021 zijn verwoord in 

de Watervisie 2021. Hierin staan de ecologische doelen voor niet-natuurlijk oppervlaktewater. 

Deze doelen zijn afgestemd met de waterbeheerders. Ook staan in de Watervisie 2021 

maatregelen om de kwaliteit van het grondwater in de bodem van Noord-Holland te verbeteren.  

 

De Watervisie 2021 is vertaald in een Uitvoeringsprogramma. Detailinformatie omtrent de 

waterkwaliteit van diverse waterlichamen en een bijhorend onderzoeks- en 

maatregelenprogramma is te vinden in factsheet, via www.waterkwaliteitsportaal.nl. Hieruit 

vloeien geen concrete maatregelen voort voor de gemeente. Samengevat: 

Waterlichaam Amstel: maatregelen zijn vermoedelijk effectief, maar voordat deze in de praktijk 

worden toegepast moet de effectiviteit of toepasbaarheid daarvan in de desbetreffende situatie 

nader worden onderzocht, of moet de ervaring van pilotprojecten worden afgewacht 

Waterlichaam Ouderkerkerplas: het uitvoeren van een watersysteemanalyse met als 

onderzoeksvragen: - Mogelijkheden voor ontwikkeling water- en oeverplanten - Onderzoeken 
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effecten vogelstand - Onderzoeken mogelijkheden aanpak drijfalgen door herinrichting 

zwemwaterlocatie 

Waterlichaam vaarwegen Westeramstel, vaarten Ronde Hoep en Tussenboezem Vinkeveen B 

Voor deze waterlichamen is bemesting door de landbouw de belangrijkste bron van nutriënten, 

die het bereiken van de doelen nog niet mogelijk maakt. 

   

De uitwerking van de rioleringstaken wordt door de provincie nadrukkelijk bij de gemeente 

neergelegd. In het GRP-proces zal de provincie zich in principe beperken tot een toetsende rol, 

met name op het financiële gedeelte en het proces van totstandkoming van het GRP. 

B2.4  Relevante beleidsstukken gemeente 

Structuurvisie Ouder-Amstel (2007) 

In de structuurvisie legt de gemeente Ouder-Amstel vast wat er volgens haar in de toekomst met 

en op haar grondgebied zou moeten gebeuren. De gemeente Ouder-Amstel ligt ingesloten tussen 

het grootstedelijk gebied van Amsterdam en dat van Amstelveen. De gemeente kenmerkt zich 

door het overwegend groene en landelijke karakter. De gemeente omvat drie kernen die 

aanzienlijk van elkaar verschillen: Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel en het buurtschap 

Waver. Duivendrecht ligt in het grootstedelijk gebied van Amsterdam. Ouderkerk aan de Amstel 

en het buurtschap Waver liggen binnen de zogenaamde Amstelscheg, het groene en landelijke 

gebied. De visie benoemt de volgende hoofdkeuzen: 

- behoud en versterking Amstelscheg 

- benadrukken stedelijk en landelijk contrast 

- versterken eigen identiteit gemeente Ouder-Amstel 

 

Participatienota 2015  

De gemeente Ouder-Amstel beschikt sinds 2015 over een Participatienota, onder de titel ‘Samen 

maken we Ouder-Amstel -  een gezamenlijke visie op de veranderende samenleving’ 

Deze nota schrijft geen participatievormen of – instrumenten voor. Dit betekent dat we in Ouder 

Amstel samen optrekken om onze woon-en leefomgeving te verbeteren, waarbij we er van 

uitgaan dat de gemeente mee doet aan initiatieven van inwoners in de vorm van 

beleidsparticipatie/maatschappelijke initiatieven (overheidsparticipatie). Maatschappelijke 

participatie vormt daarbij een belangrijke onderliggende kracht voor onze samenleving, gericht 

op het tot stand brengen van verbindingen /netwerken en het versterken daarvan. 

 

De gemeente hanteert hiervoor de volgende participatieladder als handvat:  

Niveau Participatie 

Informeren raad en college bepalen in hoge mate de agenda voor besluitvorming en 

houden inwoners van Ouder-Amstel hiervan op de hoogte. 

Raadplegen raad en college bepalen de agenda voor besluitvorming. De betrokken burgers 

worden gezien als gesprekspartner bij de ontwikkeling van beleid 

Co-produceren raad en college en de betrokken burgers komen gezamenlijk een agenda 

overeen. Hierbij wordt ook gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Raad en 

college kunnen slechts beargumenteerd afwijken van de inbreng van burgers. 

(Mee)beslissen Raad en college delegeren de besluitvorming aan betrokkenen en committeren 

zich aan genomen besluiten. 

 

In het proces van het opstellen van het Gemeentelijk RioleringsPlan wordt het door 

gemeenteraad vastgestelde plan, conform de wetgeving, ter inzage gelegd. Hiermee past de 

gemeente het niveau ‘informeren’ toe. Bij projecten in de openbare ruimte, zoals weg- en 

rioolvervangingen, worden bewoners geïnformeerd tijdens bewonersavonden en geraadpleegd 
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om hun mening. Bij dergelijke project in de insteek van de gemeente richting het niveau ‘co-

produceren’.  

 

Woonbeleid 2012-2015 Ouder-Amstel (‘doorstromen naar duurzaam wonen’) 

De gemeente vraagt met dit woonbeleid onder meer aandacht voor duurzaam energiegebruik en 

duurzame energieopwekking, niet alleen omdat minder energieverbruik en gebruik van 

duurzame energie past binnen het rijksbeleid, maar ook omdat minder energieverbruik een 

verlaging van de energiekosten als gevolg heeft. Rekening houdende met de verder stijgende 

energieprijzen is dat voor veel huishoudens belangrijk. De ontwikkelingen in wet- en regelgeving 

hebben er al voor gezorgd dat nieuwbouw steeds duurzamer wordt. Dat neemt niet weg dat ook 

de gemeente beziet of er binnen de mogelijkheden van een project gezocht moet worden naar 

maatregelen op het gebied van duurzaamheid. 

Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken wordt duurzaam bouwen gestimuleerd. Daarbij gaat het 

op hoofdlijnen om onder meer innovatie bouwtechnieken, zoals toepassing van vegetatiedaken; 

 

Programmabegroting 2017 

In de Programmabegroting 2017 is voor het programma Ruimte Duurzaamheid als één van de 

negen speerpunten benoemd. De doelstelling van dit speerpunt is het verder ontwikkelen van en 

uitvoering geven aan een lokaal en regionaal duurzaamheidsbeleid. Er wordt breed ingezet op 

duurzaamheid. Beleid en uitvoeringsagenda worden in 2017 verder uitgewerkt en uitgevoerd. 

We gaan hierbij uit van de drie rollen die de gemeente kan spelen: 

1. de voorbeeldfunctie; 

2. de verbindende rol; 

3. de faciliterende-en ondersteunende rol. 

Samen met de regiogemeenten willen wij ook verdere invulling en uitwerking geven aan het 

zogenaamde duurzaamheidsloket, waar inwoners en bedrijven met vragen en initiatieven terecht 

kunnen. 

 

Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 ‘Energiek & Circulair’ 

In de afgelopen jaren heeft gemeente Ouder-Amstel vooral op pragmatische wijze invulling 

gegeven aan het werken aan haar bijdrage aan een duurzame samenleving. Door aan te haken bij 

wat er onder andere vanuit de regio gebeurde en de kansen die zich voordeden zoveel mogelijk 

te benutten, deed Ouder-Amstel wat zij kon.  

Gemeente Ouder-Amstel is met zo’n 13.000 inwoners een relatief kleine gemeente, met een 

beperkt budget en beperkte menskracht. Duurzaamheid heeft raakvlakken met vele 

gemeentelijke beleidsvelden. Om onze middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten, is 

de focus de komende 4 jaar gericht op de hoofdthema’s Energie en Circulaire Economie 

 

Directe raakvlakken met de gemeentelijke watertaken zijn in de notitie niet benoemd, de focus 

ligt meer op de verduurzaming van particuliere woningen door bijvoorbeeld verbetering van de 

isolatie en het aanbrengen van zonnepanelen. Een mogelijk raakvlak is de warmte/koude 

uitwisseling met oppervlaktewater. De volgende kans is we benoemd; vanuit het (regionale) 

Bestuursoverleg Water (BOWA) streeft naar een circulaire waterketen. Vanuit het BOWA zijn 

momenteel twee werkgroepen opgezet. De werkgroep Klimaatadaptatie beperkt zich tot nu toe 

tot onderzoek naar hittestress en de vraag of de openbare ruimte voldoende is ingericht om 

extreme neerslag te verwerken. De werkgroep Duurzaamheid gaat zich richten op de aspecten 

klimaatneutraal en circulaire economie in relatie tot water. De komende jaren worden de 

ambities en plannen verder uitgewerkt. 

 

In de Programmabegroting 2017 is voor het programma Ruimte Integraal Beheer Openbare 

Ruimte (IBOR) als een ander speerpunt benoemd. Bij de evaluatie van de IBOR is geconstateerd 
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dat de afgesproken kwaliteit van de buitenruimte (“heel en veilig”) is gehaald. Toch werd bij de 

enquête, die onder de inwoners is gehouden, vaak aangegeven dat de inwoners de huidige 

kwaliteit te laag vinden. Het verhogen van de kwaliteit heeft echter grote financiële 

consequenties. Als de financiën van de gemeente het toelaten, kan worden bekeken waar de 

kwaliteit kan worden verhoogd ten opzichte van “heel en veilig”. Ten aanzien van het 

bomenonderhoud is door verhoging van het budget een kwaliteitsslag mogelijk gemaakt. In de 

komende periode wordt uit het budget woninggroen een extra kwaliteitsimpuls gegeven aan het 

gemeentelijke groen. n 2017 worden veel beheerplannen geactualiseerd. Het voordeel hiervan is 

dat de samenhang tussen de verschillende beheerplannen beter in beeld kan worden gebracht. 

In het op te stellen meerjarig integraal uitvoeringsplan voor de openbare ruimte wordt meer 

inzicht gegeven in het groot onderhoud in de komende jaren. 

 

Visie Groenbeleid Ouder-Amstel (2010-2020)  

Het groenbeheer in de gemeente Ouder-Amstel dient te leiden tot een duurzame leefomgeving, 

met een hoge kwaliteit van wonen, werken, leren en spelen. Het groen in de gemeente Ouder-

Amstel draagt bij tot een mooie, schone, veilige en natuurlijke leefomgeving, waarbij de burgers 

zich betrokken en prettig voelen. In de Visie Groenbeleid is de koppeling met de gemeentelijke 

watertaken nog niet gelegd. 

 

Groenbeheersplan (2018-2022, concept) 

Het Groenbeheersplan is een uitwerking van de Visie Groenbeleid Gemeente Ouder-Amstel 

2010-2020. Het geeft nog geen volledige concretisering van de verschillende gewenste 

activiteiten en werkzaamheden, maar vertaalt de Visie naar een meerjarenbeeld. 

 

De raakvlakken met de gemeentelijke watertaken zijn: 

1. De wijze van onkruidbestrijding. 

2. Het beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers; 

3. Het beperken van wateroverlast door opvang in het groen; 

4. Het beheer en onderhoud van wadi’s en voorzieningen voor de wateropvang; 

 

Ad1: 

In verharding is de aanpak voor het bestrijden van onkruid anders. Omdat het moeilijk is om 

onkruid tussen straatstenen te vermijden moet er altijd worden beheerd. Hier is het gebruik van 

zo weinig mogelijk chemicaliën (herbiciden) van belang om (grond)watervervuiling tegen te gaan. 

Er moet worden gekeken naar het vervangen van herbiciden door een andere meer 

milieuvriendelijke methode.  

Ad 2: 

De waterkwaliteit wordt verbeterd door de oevers open te werken en aan te passen. Dat in 

combinatie met nieuwe zuurstofproducerende waterplanten in kleine watergangen zorgt voor 

een betere waterhuishouding. De kans dat bedreigde diersoorten kunnen nestelen wordt dan 

aanzienlijk vergroot.  

Ad 3: 

Een groendak kan - afhankelijk van de dikte - veel of weinig water opslaan.  

Een belangrijke maatregel is het versoepelen van bestemmingsplannen in de ruimtelijke ordening 

die groendaken niet toelaten. Nagegaan moet worden of de gemeentelijke regelgeving iets kan 

worden verzwaard op het punt van energiezuinigheid. Verder wordt bij (her) inrichtingsplannen 

voor groenvoorzieningen er rekening mee gehouden dat groen bij hevige waterval overlast zal 

beperken.  

Ad 4: 

De gemeente Ouder-Amstel kent geen voorzieningen voor de opvang va n regenwater dan de 

regenwaterriolen. Wadi’s of retentievelden komen in de gemeente niet voor. Een specifiek 
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onderhoudsregime voor bijvoorbeeld wadi’s is dan ook niet benoemd (bijvoorbeeld het afvoeren 

van het gemaaide gras, om dichtslaan van de wadibodem te voorkomen). 

B2.5  Kaderstelling gemeentebestuur Ouder-Amstel 

Het college heeft een agenda 2014-2018 opgesteld, onder de titel ‘Samen werken aan Ouder-

Amstel’. De rol van de overheid verandert. Van de overheid die bepaalt, gaat de inwoner, de 

ondernemer meer verantwoordelijkheid nemen. De overheid luistert en ondersteunt en laat 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering over aan de maatschappij. De overheid faciliteert dat 

mensen elkaar kunnen ondersteunen en aanmoedigen. Organisaties en ondernemers die zaken 

samen oppakken. Bij een luisterende overheid past het niet om met pasklare antwoorden te 

komen. Dit gemeentebestuur wil plannen opstellen in samenwerking met de gemeenteraad en 

de inwoners Daarom geen collegeprogramma, maar een collegeagenda. Een agenda vol met 

ideeën hoe we met elkaar tot beleid kunnen komen. 

 

Voor dit GRP zijn vanuit de agenda van het college de onderstaande kaders en hoofdlijnen 

interessant: 

• Efficiëntere bedrijfsvoering en kostenreductie. Door nadrukkelijk budgetbeheersing 

dient taakstellend een bedrag te worden bespaard. 

• Er komt een Intern milieuplan, met aandacht voor energie, afval en gebouwbeheer. Dit 

plan behelst communicatie en er wordt bezien op welke termijn duurzame investeringen 

zichzelf kunnen terug verdienen 

• Jaarlijks wordt een handhavingsplan ontwikkeld, waarin onder meer aandacht voor 

handhaving.  

• Er wordt breed ingezet op duurzaamheid. Dit betekent zowel dat de gemeente een 

voorbeeld stelt voor anderen, als het stimuleren van anderen om zich duurzaam te 

gedragen. Primair wordt een inventarisatie van mogelijkheden opgesteld. Daarbij zal 

tevens een aantal duurzaamheidsaspecten worden doorgelicht en bezien of 

gemeentelijk beleid of communicatie hierbij relevant is. Daarna worden initiatieven 

verder uitgewerkt. 

• De gemeente heeft een stabiele, gezonde financiële situatie. Ook in de komende 

periode vindt zo min mogelijk lastenverzwaring plaats voor onze inwoners. Alleen als 

voorzieningen niet op adequaat niveau kunnen blijven, kan het in uiterste gevallen 

noodzakelijk zijn lasten voor de inwoners te verhogen.  

• Het kwaliteitsniveau van het onderhoud van groen en verharding blijft onveranderd: 

heel en veilig. Er wordt ingezet op vermindering van het gemeentelijk te onderhouden 

oppervlak van plantsoen, grasvelden en wegen. Betrokkenheid van burgers bij de 

uitvoering van het onderhoud zal belangrijker worden 
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Nummer 2018/45 

 

datum raadsvergadering : 14 juni 2018 

onderwerp : Jaarstukken 2017, Eerste Voortgangsrapportage 

2018 en Begroting 2019 Duo+  

portefeuillehouder : J. Langenacker 

datum raadsvoorstel : 14 mei 2018 

 

Samenvatting 
De jaarstukken van Duo+, de voortgangsrapportage 2018, de gewijzigde begroting 2018 

en de begroting 2019 liggen in concept en ter consultatie voor. Geen van de stukken geeft 

aanleiding tot het indienen van een zienswijze. In de gewijzigde begroting van Duo+ wordt 

een hogere bijdrage voor activiteiten en personeelszaken gevraagd. Deze extra kosten van 

€288.037 worden bij de 1e bestuursrapportage meegenomen.  

 
 

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. Voorgesteld wordt hier uitvoering aan te geven door middel 

van dit voorstel. 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
Na de start van Duo+ per 1-1-2016 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 2017 zijn grote stappen genomen binnen Duo+ en is er enorm 

veel bereikt. De organisatie krijgt steeds beter zicht en grip op de financiën en de 

bedrijfsvoering.   

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Duo+ heeft de jaarstukken 2017, de voortgangsrapportage 2018, de gewijzigde 

begroting 2018 en de begroting 2019 liggen in concept gereed en ter consultatie 

aangeboden aan de raden van Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn.  

 

Jaarstukken 2017 Duo+  

Deze stukken bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening.  

 

In 2017 zijn grote stappen genomen en is er enorm veel bereikt. Zo is voor een 

belangrijk deel de basis op orde gebracht. Hiermee zal Duo+ de komende 

jaren kunnen groeien naar een toekomstgerichte kwalitatieve organisatie die de Duo+ 

gemeenten optimaal ondersteunt bij het realiseren van de beoogde maatschappelijke 

effecten. In de loop van 2017 is ingegrepen omdat uit de eerste rapportage van Duo+ 

bleek,  dat het zo voortzetten van de uitgaven tot een forse overschrijding zou leiden. 

Door dit ingrijpen heeft de organisatie steeds beter zicht en grip op de financiën en de 

bedrijfsvoering gekregen.  Wel is het ziekteverzuim binnen de Duo+ organisatie hoog. 

De jaarrekening is afgesloten met een klein overschot. 

 

1e voortgangsrapportage 2018 en gewijzigde begroting 2018 Duo+ 

Een keerzijde is dat eind 2017 het ziekteverzuim binnen Duo+ hoog opgelopen is en dat 

deze verhoging zich in de eerste drie maanden van 2018 doorgezet heeft. Met name het 

langdurig ziekteverzuim binnen Duo+ is hoog. Er is een aanpak opgesteld om het 

ziekteverzuim terug te dringen naar minimaal het normale niveau (5%). De financiële 

gevolge van deze aanpak zijn verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2018 van Duo+. 

Inmiddels kan gesteld worden dat de interventies die al gepleegd zijn op het 
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ziekteverzuim tot effect gesorteerd hebben. In de maand april 2018 is het ziekteverzuim 

aanmerkelijk gedaald. Het management wordt beter opgeleid in werkdrukmanagement 

om het ziekteverzuim structureel te kunnen verminderen. 

 

Naast de aanpak van het ziekteverzuim zijn er enkele andere personele ontwikkelingen 

die kosten met zich mee brengen, zoals de wijziging van de cao en diverse inhuur. 

Onderdeel hiervan is de inhuur voor de activiteiten die met decentralisatie te maken 

hebben. 

Met de kosten voor personele ontwikkelingen is rekening gehouden in de risicoparagraaf 

van Duo+ en deze ontwikkelingen vallen binnen de geraamde risico’s. Tenslotte zijn er 

extra activiteiten voor het project slimmer verbinden. Slimmer verbinden is een 

programma dat ICT-systemen en werkprocessen integreert. Het deelproject 

Informatieveiligheid en privacy richt zich op het zodanig inrichten van de organisaties dat 

wordt voldaan aan de ENSIA en de AVG in mei. Voor het jaar 2018 wordt voorgesteld het 

restant van de kosten hiervoor te onttrekken uit de reserve van Duo+. 

 

Onderstaande tabel laat de kosten zien die gemaakt worden bovenop de historische 

verdeling van de kosten zoals is afgesproken bij de inrichting van Duo+. Dit zijn 

activiteiten die toen nog niet voorzien waren en extra opdrachten zijn aan Duo+. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de AVG, projecten rond de decentralisatie en 

bedrijfsvoeringszaken die uitbesteed zijn. De raad heeft eerder al ingestemd met deze 

activiteiten en deze worden nu verwerkt in de aangepaste begroting van Duo+. De 

nieuwe kosten zijn de hierboven genoemde financiële ontwikkelingen  

 

 

Totaal 

Reeds 

rekening mee 

gehouden in 

begrotingen 

nieuwe 

kosten 

totaal 

Diemen 273.044 91.429 181.615 

Uithoorn 1.404.825 872.988 531.837 

Ouder-Amstel 766.512 478.474 288.037 

Totaal geraamde bijdragen gemeenten 2.444.381 1.442.891 1.001.490 

 

De stijging van de kosten voor slimmer verbinden worden gedekt door een onttrekking 

aan de reserve van Duo+. Voor de cao ontwikkelingen en de overige financiële 

ontwikkelingen is een extra bijdrage van de gemeente nodig. Voor de stijging  die te 

maken heeft met de cao ontvangen de gemeenten een extra bijdrage uit het 

gemeentefonds. 

 

Begroting 2019 Duo+  

In de eerste maanden van 2018 is ook de samenwerkingsvorm tussen Duo+ en de Duo 

gemeenten onderwerp van gesprek geweest binnen zowel het Bestuur als de  ambtelijke 

top. De Duo gemeenten vullen de  opdrachtgeversrol verschillend in. Hierdoor wordt het 

voor Duo+ steeds moeilijker om effectief te sturen op de 3k’s en de opgedragen 

taakstelling. In verband hiermee is door Duo+ voor 2019 een beleidsarme begroting 

opgesteld. Binnen deze begroting is geen rekening gehouden met de ingezette 

ontwikkelingen. De intentie is om deze begroting, zodra er meer duidelijk is over de te 

volgen koers in relatie tot de samenwerking met de gemeenten, te wijzigen aan de hand 

van de gemaakte afspraken.  

 

Het ligt in de lijn der verwachting dat in de aangepaste begroting rekening wordt 

gehouden met de evaluatie van Duo+ die dit najaar plaatsvindt. Ook moeten er 

afspraken gemaakt worden hoe om te gaan met de verwachte groei van het inwonertal 

en daarmee de gewijzigde vraag aan Duo+. 
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De begroting van 2019 is beleidsarm, daarom is er voor gekozen om de uitgangspunten 

die normaal gesproken in de Kadernota 2019 afzonderlijk opgenomen zijn te integreren 

in de (meerjaren)begroting 2019-2022. Hiermee wijken we wel af van artikel 19 van de 

gemeenschappelijke regeling waarin is opgenomen dat de kadernota voor 15 april voor 

zienswijze verzonden wordt aan de Duo+ gemeenten. 

 

Wat gaan we doen? 
Kennis nemen van De concept jaarrekening 2017, de concept gewijzigde begroting 2018 

de concept begroting 2019 van Duo+ en geen zienswijze in dienen.  

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
nvt 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De stukken geven geen reden om een zienswijze in te dienen.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Jaarrekening 2017 Duo+  

De jaarrekening 2017 van Duo+ heeft geen directe financiële gevolgen voor Ouder-

Amstel.  

 

1e voortgangsrapportage 2018 en gewijzigde begroting 2018 Duo+ 

De extra kosten van €288.037 moeten worden verwerkt in de begroting 2018 van Ouder-

Amstel. Deze extra kosten van €288.037 worden bij de 1e bestuursrapportage 

meegenomen. 

 

Begroting 2019 Duo+  

De begroting volgt de historische verdeling van de kosten zoals afgesproken bij de 

inrichting van Duo+ en houdt geen rekening met de ingezette ontwikkelingen. Een 

begrotingswijziging volgt nog als er meer duidelijkheid is over de inhoudelijke kaders. De 

concept-begroting 2019 van Duo+ wordt meegenomen bij het samenstellen van de 

begroting 2019.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Diemen, Uithoorn en Duo+. Over de jaarstukken, rapportage en begroting wordt niet 

apart gecommuniceerd.  

 

 

Wat is het vervolg? 

De concept jaarrekening 2017, de concept gewijzigde begroting 2018 de concept 

begroting 2019 van Duo+ worden gelezen de zienswijzen van de drie gemeenteraden, 

door het bestuur van Duo+ vastgesteld.  

De begroting 2018 wordt conform de besluitvorming door de raad bijgesteld. 

 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
De P&C stukken worden altijd in de raad geagendeerd.  
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RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018, nummer 

2018/45, 

 

 

BESLUIT : 
 

-  kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage 2018 Duo+; 

- kennis te nemen van de Jaarstukken Duo+ 2018 en geen zienswijze in te dienen op de 

jaarrekening;  

-  kennis te nemen van de concept gewijzigde begroting Duo+ 2018 en geen zienswijze 

in te dienen;  

-  kennis te nemen van de concept begroting Duo+ 2019 en geen zienswijze in te dienen.  

 

 

Ouder-Amstel, 14 juni 2018 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
A.A. Swets J. Langenacker 
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Leeswijzer 
 
Voor u liggen de jaarstukken 2017. Deze bestaat uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële 
jaarrekening. 
 
In de jaarrekening legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee 
verbonden financiën. De verantwoording over het gevoerde beleid van de programma’s Buurt en 
Burger vindt plaats binnen de begrotingen van de Duo+ gemeenten. 
 
De opzet van de jaarrekening is conform Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) en gelijk aan die 
van de begroting. De financiële overzichten zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor is het mogelijk dat er 
afrondingsverschillen ontstaan. In de financiële tabellen wordt het minteken gebruikt als er een last 
(uitgave/nadeel) wordt bedoeld en waar geen teken staat, wordt dat als een baat (inkomst/voordeel) 
gelezen. Hiermee volgen we de begroting 2017.  
 
Jaarverslag 
Het jaarverslag bestaat uit: 
 De programmaverantwoording; 
 Het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen; 
 De paragrafen. 
 
In de programmaverantwoording gaan wij in op de in de begroting gestelde 3W-vragen. Wat willen 
we bereiken (Doelstelling) en Wat gaan we ervoor doen (Activiteiten) is in de 
programmaverantwoording verwerkt in een tabel. Per onderdeel kunt u zien wat we hebben bereikt, 
wat we ervoor gedaan hebben en wat het heeft gekost. Naast de vragen wordt ook een toelichting 
gegeven op de investeringen.  
 
In het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen zijn de belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van 
Duo+ toegelicht. 
 
In de paragrafen gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten 
die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn.   
 
Jaarrekening 
De jaarrekening bestaat uit: 
 Overzicht baten en laten; 
 De balans; 
 De toelichting. 
 
De jaarrekning bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma. 
De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd 
vermogen (passiva) van het samenwerkingsverband.  
Een minteken (-) in de jaarstukken geeft aan dat er geen toelichting nodig is. Daarnaast hebben wij 
het ook gebruikt om nullen te vervangen. 
 
Toelichting lasten en baten bij de Staf  en overzicht lasten en baten jaarrekening 
Als gevolg van het juist toepassen van de comptabiliteitsvoorschriften zijn de lasten van de staf niet 
via de baten doorbelast naar de overige programma’s maar door de lasten negatief te boeken binnen 
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het programma staf en positief binnen de overige programma’s. Op deze wijze wordt de rekening 
niet cijfermatig opgeblazen. Dit betekent dat er zowel aan de baten en de lastenkant een afwijking 
ontstaat ten opzichte van de begroting. 
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Inleiding  
 

Algemeen 
 
Inleiding  
 In 2017 zijn grote stappen genomen en is er enorm veel bereikt. Zo is voor een belangrijk deel de 
basis op orde gebracht. Hiermee zal Duo+ de komende jaren kunnen groeien naar een 
toekomstgerichte kwalitatieve organisatie die de Duo+ gemeenten optimaal ondersteunt bij het 
realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten. Onderstaand in het kort een opsomming 
van de belangrijkste zaken die gerealiseerd zijn in 2017:  

  
 Management  

In 2017 is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de sturing van Duo+. De 
managementopleiding van de teamleiders is afgerond. Tevens zijn vijf sleutel posities 
inmiddels ingevuld: P&O, I&A, Juridische Zaken/ Communicatie, Burgerzaken/KCC , Front 
Office Sociaal Domein en is de concern-controller aangesteld.  

 Cultuur  
Door en voor de medewerkers van Duo+ zijn Pauwdagen georganiseerd. Dit initiatief is 
ontstaan vanuit een groep medewerkers die er voor wilde zorgen dat de trots op het eigen 
werk weer terugkomt (‘trots als een pauw’).  

 Informatiebeveiliging  
Om de informatieveiligheid goed te kunnen positioneren in de Duo+ organisatie, maar ook 
bij de DUO+ gemeenten zijn dit jaar grote stappen gezet. Enerzijds is een strategisch 
informatieveiligheidsbeleid opgesteld dat inmiddels door de Duo+ en de Duo+ gemeenten 
vastgesteld is en anderzijds is dit beleid verder uitgewerkt in een tactisch veiligheidsbeleid.   

 Basisapplicaties   
De basisapplicaties zijn dit jaar allen geharmoniseerd zodat vanaf 2018 een start gemaakt 
kan worden met het verder optimaliseren en harmoniseren van de processen.   

 Project Harmonie  
In 2017 is een start gemaakt met dit project waarbij alle overige applicaties zoveel als 
mogelijk geharmoniseerd worden.  

 P&C-producten en accountantscontroles  
De P&C-producten zijn geleverd en daarnaast zijn er vier intensieve accountantscontroles 
afgewikkeld.   

 Dienstverleningsovereenkomsten  
De dienstverleningsovereenkomsten zijn in de basis neergezet en vormen daarmee een 
belangrijk instrument om de afspraken te monitoren en bij te sturen.  

 Slimmer Verbinden  
Van de 22 projecten die ondergebracht zijn bij Slimmer Verbinden zijn de meeste gestart, en 
een groot deel daarvan is afgerond in 2017.  

 Werkplan Sociaal domein  
Voor de transformatie Sociaal Domein is uitvoering gegeven aan het Werkplan 
Doorontwikkeling Sociaal Domein 2016-2018.   

 Assetmanagement  
Opleidingen zijn georganiseerd en het assetmanagement is operationeel voor de 
twee Duo+ gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel.  
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Hiermee is een prestatie geleverd waar iedereen een belangrijke bijdrage aan geleverd heeft, zowel 
de medewerkers en management van Duo+ als de medewerkers en het management vanuit Duo+ 
gemeenten. 
 
Grip op de bedrijfsvoering versus ziekteverzuim 
In de loop van 2017 is ingegrepen omdat uit de eerste rapportage van Duo+ bleek,  dat het zo 
voortzetten van de uitgaven tot een forse overschrijding zou leiden. Door dit ingrijpen heeft de 
organisatie steeds beter zicht en grip op de financiën en de bedrijfsvoering gekregen.  
Wel is het ziekteverzuim binnen de Duo+ organisatie hoog. Kortom de euro’s zijn in control, maar het 
hoge ziekteverzuim is zorgwekkend. Geconstateerd moet worden dat het langer op deze voet 
doorgaan teveel vraagt van de organisatie. Dit betekent dat er in 2018 keuzes gemaakt moeten 
worden binnen de drie K’s (kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten).  
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Jaarverslag 
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2.1 Programma Stafbureau 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 

Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Doorontwikkeling Duo+ 
Het jaar 2017 heeft voor een 
belangrijk deel in het teken 
gestaan van het verder de basis 
op orde brengen. 

Doorontwikkeling Duo+ 
Een verdere slag in de harmonisatie van de 
processen en de implementatie van belangrijke 
basisapplicaties voor de drie Duo+ gemeenten zoals 
het financiële pakket  en suite voor sociaal domein. 

Begroting, 
pagina 
11. 

Organisatie brede control Duo+ 
De concerncontroller is 
verantwoordelijk voor de 
organisatie brede control van 
Duo+. Deze rol heeft 
voornamelijk in 2017 in het 
teken gestaan van de 
accountantscontroles, de 
verbijzonderde interne 
controles, de visie op control en 
het ontwikkelende van de 
inkoopstrategie en de daarvoor 
benodigde organisatie. 

Organisatie brede control Duo+ 
In 2017 is de rol van concerncontroller vervuld en 
heeft gedeeltelijk de rol van Ciso vervuld.  Deze rol 
heeft in 2018 verder gestalte gekregen door het 
aantrekken van een Ciso die er voor moet zorgen dat 
de processen en systemen voldoen aan de wettelijke 
veiligheidsvereisten en de wetgeving op de privacy. 

Begroting, 
pagina 11 

 
Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
Kwetsbaarheid/Kwaliteit/Kosten 
In 2017 is vooral gefocust om de basis verder op orde te krijgen. 
 
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voor gedaan? 
Het vervullen van de functie van concern-controller is een belangrijke pijler geweest om de checks en 
balances van Duo+  op orde te krijgen. Dit wordt vertaald in een visie op control waarin de lijn 
opgenomen wordt dat de interne controle de verantwoordelijkheid is van de proceseigenaren. 
Daarin speelt ook de verdere digitalisering een belangrijke rol. 
 
De centrale overheid heeft veel aandacht voor de veiligheid van informatie binnen de verschillende 
overheidslagen. Naast het ontwikkelen van nieuwe wet- en regelgeving op dit gebied uit zich deze 
aandacht ook in bewustwordingscampagnes en ondersteuning van gemeentelijke overheden en 
samenwerkingsverbanden bij hun inspanningen om de veiligheid van overheidsinformatie te 
verhogen. Mede in verband hiermee zetten de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn, en 
de door hen opgerichte Gemeenschappelijke Regeling Duo+,  de komende jaren nadrukkelijk in op 
het verhogen van informatieveiligheid.  
Duo+ is een informatie-intensieve organisatie met een primaire focus op de dienstverlening. Deze 
organisatiekenmerken vragen om een betrouwbare en veilige informatievoorziening. De 
medewerkers moeten immers kunnen beschikken over betrouwbare informatie om de klanten 
optimaal te kunnen helpen en adviseren. Bovendien moeten burgers en bedrijven er op kunnen 
vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn bij de gemeente.  
Om de informatieveiligheid goed te kunnen positioneren in de Duo+ organisatie maar ook bij de 
DUO+ gemeenten zijn dit jaar grote stappen gezet. Enerzijds is een strategisch informatieveiligheids-
beleid opgesteld dat inmiddels door de DUO+ en de DUO+ gemeenten vastgesteld is en anderzijds 
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is  dit beleid  verder uitgewerkt in een Tactisch informatieveiligheidsbeleid, op grond waarvan de 
uitrol van het beleid over DUO+ en DUO+ gemeenten zal plaatsvinden. In 2018 wordt vervolgens de 
werving worden opgestart voor een Chief Information Security Officer (CISO) en de Functioneel 
Gegevensbeveiliger (FG).   
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Wat heeft het gekost? 

Stafbureau 
Rekening 

2016 
Begroting  

2017 
primitief 

Wijzigingen 
2017 

Begroting  
2017 

na 
wijziging 

Rekening 
2017 

Resultaat  
2017 

Bedragen x € 1.000 
    

Structurele lasten -437 -449 -551 -1.000 - 1.000 

Structurele baten 512 449 551 1.000 - -1.000 

Toevoegingen aan reserves  - -  -  -  - 0 

Onttrekkingen aan reserves - -  -  -  - 0 

Saldo structureel 75 0 0 0 0 0 

Incidentele lasten     -75 -75 -142 -67 

Incidentele baten       0 142 142 

Toevoegingen aan reserves  -75 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 75 75 0 -75 

Saldo incidenteel -75 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

 
Toelichting op het resultaat 2017 
In verband met het juist toepassen van de comptabiliteitsvoorschriften zijn de lasten negatief 
doorbelast naar de programma’s en niet zoals geraamd via de baten.  
De incidentele lasten bestaan uit advieskosten, nieuwjaarsbijeenkomst en dergelijke, deze zijn 
afzonderlijk in rekening gebracht. Hierdoor is de aanwending voor de middelen die specifiek voor 
cultuur gereserveerd waren niet nodig geweest. 
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2.2  Programma Bedrijfsvoering 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 

Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Harmonisatie salarisadministratie 
De integratie salarisadministraties 
van Diemen, Uithoorn en Ouder-
Amstel in de salarisadministratie 
van Duo+ is succesvol afgerond. 

Harmonisatie salarisadministratie 
Er is één salarisadministratie voor de vier 
organisaties. 

Begroting,  
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Harmonisatie 
personeelsadministratie 
Voor de personeelsadministratie is 
een eerste aanzet gegeven tot 
digitalisering van besluiten en 
documenten -via het digitale 
personeelsdossier- en het gebruik 
van het zaaksysteem voor een groot 
deel van de correspondentie met 
medewerkers. 

Harmonisatie personeelsadministratie 
Bestaande werkwijzen, formulieren zijn 
geharmoniseerd en aangepast.  
 
 

Begroting,  
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Harmonisatie 
rechtspositieregelingen 
Het harmoniseren van een 
aanzienlijk aantal lokale 
rechtspositieregelingen voor de 4 
werkgevers is afgerond. 

Harmonisatie rechtspositieregelingen 
Er gelden voor de 4 werkgevers op een aantal 
terreinen, zoals voor salarissen, vergoedingen en 
werktijden, gelijke arbeidsvoorwaarden.  

Begroting,  
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Harmonisatie Financiële 
administratie 
Het is gelukt in 2017 om de 
financiële administratie voor de vier 
organisaties operationeel te krijgen 
per 1 januari 2018. Daarnaast zijn 
de rekeningschema’s 
geharmoniseerd en de meeste 
financiële processen. Kortom de 
basis is gelegd om hier efficiency 
voordeel te kunnen behalen.  

Harmonisatie Financiële administratie 
In 2017 is bereikt dat alle organisaties gebruik 
gaan maken van het zelfde rekeningschema, 
financiële systeem en inkoopproces per 1 januari 
2018. 

Begroting, 
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Moderne ICT omgeving 
Het applicatielandschap wordt 
zoveel mogelijk geharmoniseerd. De 
organisatie werkt steeds meer 
digitaal intern en extern samen. 

Moderne ICT omgeving 
Voor I&A stond 2017 in het teken van het verder 
ontwikkelen van wat er gebouwd is, en meer nog 
het op orde brengen van de basis. Het werken in 
1 zaaksysteem voor alle vier de organisaties is 
verder doorontwikkeld. Daarnaast is in 2017 
gestart met het harmoniseren van de Lijn of 
Business applicaties en processen. 
 

Begroting, 
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Schaalvergroting Schaalvergroting  



 

Jaarrekening 2017: Programma Bedrijfsvoering  
 
 

12 

Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Door de operationalisering van 
Duo+ per 1 januari 2016 jl. is er over 
het algemeen sprake van 
schaalvergroting. Door deze 
schaalvergroting is het op een 
aantal gebieden waaronder 
Juridische Zaken en Communicatie 
mogelijk om de medewerkers 
verder te specialiseren in hun/haar 
vak. Waren zij in de oude situatie 
puur generalist, is er nu ook ruimte 
voor specialisatie.                      

Het afgelopen jaar is met name gebruikt om de 
I&A organisatie te verbeteren en toekomstgericht 
te maken. Specialisatie waar nodig is geregeld. 
 
In het afgelopen jaar is er voor Communicatie  
weinig gelegenheid geweest om specialismen te 
ontwikkelen. Binnen Communicatie hebben we 
met name gekampt met onderbezetting wegens 
de uitval van een tweetal medewerkers. 
 
Binnen Juridische Zaken is kennis en ervaring 
ontwikkeld op het gebied van 
aanbestedingsrecht. Twee juristen hebben zich 
gespecialiseerd daarin. Een van beide juristen 
heeft Duo+ inmiddels verlaten. 

E-HRM 
Voor E-HRM betreft zijn in 2016 de 
meest basale functionaliteiten, bijv. 
declaraties en vakantie-urenbeheer, 
operationeel geworden.  

E-HRM 
De meest basale functionaliteiten functioneren 
inmiddels naar tevredenheid. Helaas zijn nog niet 
alle medewerkers voldoende daaraan gewend 
zodat daarover voortdurend informatie verstrekt 
moet worden. Cursus digivaardigheid wordt in 
2018 gegeven. 

Begroting,  
pagina 13 

Advisering 
De doelstelling dat adviseurs van 
Interne Dienstverlening werken in 
de nabijheid van de klant is ten dele 
uitgevoerd. Dit kunnen 
portefeuillehouders zijn maar ook 
beleidsafdelingen die de schakel 
vormen met de 
portefeuillehouders.  

Advisering 
Er is slechts één adviseur in het team Interne 
Dienstverlening werkzaam waardoor het 
onmogelijk is gebleken continu dichtbij de 
portefeuillehouders te blijven. Hoe dit vorm 
gegeven moet worden is nog niet opgepakt. 

Begroting, 
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Informatiebeveiliging 
 

Om de informatieveiligheid goed te kunnen 
positioneren in de Duo+ organisatie maar ook bij 
de Duo+ gemeenten zijn dit jaar grote stappen 
gezet. Enerzijds is een strategisch 
informatieveiligheids-beleid opgesteld dat 
inmiddels door de Duo+ en de Duo+ gemeenten 
vastgesteld is en anderzijds is  dit beleid  verder 
uitgewerkt in een Tactisch 
informatieveiligheidsbeleid, op grond waarvan de 
uitrol van het beleid over Duo+ en Duo+ 
gemeenten zal plaatsvinden. In 2018 wordt 
vervolgens de werving worden opgestart voor 
een Chief Information Security Officer (CISO) en 
de Functioneel Gegevensbeveiliger (FG). 

 

 
Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
In 2017 is het onze inzet geweest om de drie zogenaamde K's (Kosten, Kwaliteit en  
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Kwetsbaarheid) zoveel mogelijk te realiseren door de basis verder op orde te krijgen. 
 
Kwetsbaarheid  
Door steeds meer processen en systemen te harmoniseren is de kwetsbaarheid sterk afgenomen. 
 
Kwaliteit  

 Naast het tweewekelijkse directieberaad (van de vier secretarissen) is nu ook de nieuwe 
opdrachtgever-opdrachtnemer-overlegstructuur geïmplementeerd, waarin het operationele 
management van de vier betrokken organisaties elk kwartaal een sturingsoverleg heeft over 
elk van de uitvoeringsdomeinen binnen Duo+. 

 Daarnaast worden ook de eerste versies van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) voor 
het jaar 2018 in gezamenlijkheid projectmatig ontwikkeld. Als onderdeel van dit laatste 
project zijn twee pilots afgerond: voor Financiën en Communicatie is versneld een DVO voor 
2017 opgesteld, die begin september 2017 is opgeleverd.  

 
Kosten  
De organisatie krijgt steeds beter zicht en grip op de financiën en de bedrijfsvoering. Dat blijkt ook uit 
het resultaat en het gegeven dat dit jaar de uitputting van de budgetten een veel stabieler verloop 
heeft. Hierdoor is de organisatie in staat om de prognoses voor het jaar 2017 steeds scherper te 
stellen. Eind september 2017 heeft een tussentijdse afsluiting, van de administratie over de eerste 
drie kwartalen van dit jaar, plaatsgevonden. Hierdoor is het inzicht in de kosten en de dekking 
daarvan verbeterd en is de jaarprognose beter ingeschat. 
 
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voor gedaan? 
Duo+ is bezig met een doorontwikkeling. In het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in het op orde 
brengen van de basisadministraties en het in control krijgen van de organisatie. De organisatie krijgt 
steeds beter zicht en grip op de financiën en de bedrijfsvoering. 
 
Centrale ondernemingsraad 
Afgesproken is dat personeelsontwikkeling, als het over meer dan 1 organisatie betreft aan de Cor 
worden voorgelegd. 
 
Wat heeft het gekost? 

Bedrijfsvoering 
Rekening 

2016 
Begroting  

2017 
primitief 

Wijzigingen 
2017 

Begroting  
2017 

na 
wijziging 

Rekening 
2017 

Resultaat  
2017 

Bedragen x € 1.000 
    

Structurele lasten -14.468 -13.625 -600 -14.225 -14.280 -55 

Structurele baten 346 13.625 600 14.225 14.224 -1 

Toevoegingen aan reserves        0   0 

Onttrekkingen aan reserves       0   0 

Saldo structureel -14.122 0 0 0 -56 -56 

Incidentele lasten -580 -515 -1617 -2132 -1968 164 

Incidentele baten 680 515 375 890 988 98 

Toevoegingen aan reserves  -2.360   0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves     1242 1.242 980 -262 

Saldo incidenteel -2.260 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten -16.382 0 0 0 -56 -56 
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De wijziging van de begroting 2017 heeft te maken met de 2e voortgangsrapportage 2017. Hier in zijn 
onder ander opgenomen, de accountantskosten, de reiskosten, piketvergoeding en de personele 
ontwikkelingen. 
 
Toelichting op het resultaat 2017 
Het saldo van circa € 56.000 nadelig is ontstaan omdat meer inhuur noodzakelijk was om de basis op 
orde te krijgen en de vervanging van langdurig zieken mogelijk te maken. In dit saldo is ook rekening 
gehouden met het treffen van een voorziening voor het personeel van bedrijfsvoering. Dit is nodig 
omdat deze thans geen arbeid meer leveren voor Duo+ maar nog wel tijdelijke kosten met zich 
meebrengen.    
 
De onttrekking aan de reserve Bedrijfsvoering heeft betrekking op opleidingsgelden voor het 
management en de benodigde middelen voor projecten slimmer verbinden  
 
De structurele baten hebben betrekking  op de inkomsten van de Duo+ gemeenten voor de 
overgehevelde budgetten voor de  interne dienstverlening. 
 
De incidentele lasten bestaan uit het project slimmer verbinden en de kosten van opleiding van het 
management (dekking vanuit de reserve). De incidentele baten bestaat uit de vergoeding vanuit de 
gemeenten voor de implementatie van het nieuwe pakket burgerzaken/sociaal domein.  
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2.3  Programma Burger 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 

Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Dienstverlening aan de inwoners van de 
deelnemende gemeenten 

  
Het programma Burger bedient 
voornamelijk de inwoners, bedrijven en 
instellingen van de gemeenten Ouder-
Amstel en Uithoorn die een 
informatievraag hebben of een product 
of dienst van de gemeenten willen 
afnemen; de 1 op 1 contactafhandeling 
van gemeentelijke producten en diensten 
via alle dienstverleningskanalen (website, 
telefoon, loket, post/ email). 

Dienstverlening aan de inwoners van de 
deelnemende gemeenten 
  
In 2017 is de dienstverlening aan de inwoners van 
Ouder-Amstel en Uithoorn, via alle 
dienstverleningskanalen, voortgezet. Hierbij is 
aandacht geweest voor de doorontwikkeling van de 
dienstverlening. Hierbij springen met name de 
verbeterde bereikbaarheid van het KCC, dé ingang 
voor alle dienstverlening die vanuit Duo+ wordt 
geleverd, en het uitgebreidere aanbod aan digitaal 
beschikbare producten in het oog. 
 

Begroting, 
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Kwalitatief goede, klantvriendelijke en 
efficiënte dienstverlening 
  
Inwoners, bedrijven en instellingen van 
de gemeenten Ouder-Amstel en 
Uithoorn worden kwalitatief goed, 
klantvriendelijk en efficiënt geholpen 
door: 

 Digitaal/ modern te werken waar 
het kan, en persoonlijk/ met 
maatwerk waar het nodig is. 

 Het realiseren van een volledig 
klantbeeld door inzicht te hebben in 
alle zaken die inwoners en bedrijven 
bij de gemeenten hebben lopen, 
zodat de dienstverlening integraal 
vormgegeven kan worden. 

  
Inwoners en bedrijven hoeven voor hun 
(eenvoudige) transacties zo min mogelijk 
naar het gemeentehuis te komen. 

Kwalitatief goede, klantvriendelijke en efficiënte 
dienstverlening 
  
Wij bieden onze producten en diensten aan via alle 
dienstverleningskanalen. Hierbij is het de bedoeling 
dat de klant via elk kanaal dezelfde informatie krijgt. 
De digitale dienstverlening is uitgebreid en 
gekoppeld aan een zaaksysteem waarmee alle 
klantcontacten in een oogopslag zichtbaar zijn en 
gestuurd kan worden op termijnen. Inwoners 
kunnen de voortgang van hun (aan)vragen volgen via 
een persoonlijke internetpagina. Uiteraard vinden de 
persoonlijke contactmomenten (balie) vinden 
ongewijzigd, op de vertrouwde wijze plaats in zowel 
Uithoorn als Ouder- Amstel. Zo hebben verschillende 
doelgroepen hun eigen mogelijkheden om met hun 
gemeentezaken te doen. 

Begroting, 
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Leveren van hetzelfde (klantvriendelijke) 
betrouwbare antwoord, ongeacht het 
gekozen kanaal 
  
Het streven is om 80% van alle 
informatievragen af te doen in het 
klantcontactcentrum en dat de 
antwoorden op die vragen ook 
eenvoudig te vinden zijn op de 
gemeentelijke websites. 

Leveren van hetzelfde (klantvriendelijke) 
betrouwbare antwoord, ongeacht het gekozen 
kanaal 
  
Met behulp van de input van de vakafdelingen 
binnen Duo+ en de deelnemende gemeenten is een 
uitgebreid pakket aan vraag-antwoord-combinaties 
ontwikkeld. Deze informatie is op de website 
beschikbaar en is de basis voor de medewerkers in 
het KCC om antwoord te kunnen geven op de meest 
voorkomende vragen.  
 
 

Begroting, 
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Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Het Sociaal Domein:  
 Het berichtenverkeer Jeugd en 

WMO is volledig operationeel en 
90% van de zorgaanbieders maken 
gebruik van het digitale 
factuurproces. 

 Uitvoering contractbeheer Jeugd is 
ingeregeld. 

 In 2017 zijn de systemen dusdanig 
ingericht dat de Suite voor het 
Sociaal Domein per 29 januari 2018 
operationeel wordt. 

 In 2017 is een start gemaakt met de 
harmonisatie van processen Duo-
breed. 

 In 2017 zijn de voorbereidingen 
getroffen om vanaf 1 januari 2018 
uitvoering te kunnen geven aan de 
nieuwe systematiek inkoop 
Jeugdproducten Zorg. 

 In 2017 is er verder vormgegeven 
aan de transformatie Sociaal 
Domein. 

 Medewerkers van het 
ZorgAdviesPunt van Coherente zijn 
bij Duo+ in dienst getreden en is het 
ZorgAdviesPunt in Ouder-Amstel is 
gecontinueerd 

Het Sociaal Domein:  
In projectvormen welke een onderlinge samenhang 
hadden is in 2017 het Sociaal Domein voor DUO+ 
opgepakt. De systemen zijn ingericht op de nieuwe 
werkwijze. 

 
Voor de transformatie Sociaal Domein is uitvoering 
gegeven aan het Werkplan Doorontwikkeling Sociaal 
Domein 2016-2018. In het Werkplan staan 
activiteiten benoemd om de gewenste 
ontwikkelingen vorm te geven. 

Begroting 
2017,  
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Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
Kwaliteit 
De dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen van de gemeenten Ouder-Amstel en 
Uithoorn is in 2017 verder doorontwikkeld. In 2017 is met name de telefonische bereikbaarheid 
verbeterd. Daarnaast is veel energie gestoken in het verbeteren en uitbreiden van de digitale 
dienstverlening. 
 
Kwetsbaarheid 
Een belangrijke slag in de vermindering van de kwetsbaarheid is gemaakt met de harmonisatie van 
twee grote applicaties; de backoffice applicatie in het Sociaal Domein en de applicatie bij 
Burgerzaken. De Burgerzaken-applicatie is sinds december 2017 operationeel, voor het sociaal 
domein is de applicatie per 29 januari 2018 operationeel. In de voorbereiding is al een deel van de 
werkprocessen geharmoniseerd en zijn medewerkers voorbereid op het werken voor beide 
gemeenten, teneinde de kwetsbaarheid te verkleinen. 
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Kosten 
Met de harmonisatie van de backoffice applicatie in het Sociaal Domein en de applicatie bij 
Burgerzaken worden efficiencyvoordelen door schaalgrootte verwacht; door de harmonisatie van 
werkprocessen en flexibele inzet van medewerkers. Daarnaast levert de harmonisatie van de 
applicaties op termijn ook een besparing op de kosten van ICT. 
 
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voor gedaan? 
Alle taken en daarmee ook alle producten en diensten van de taakvelden zijn per 1 januari 2016 
overgedragen aan Duo+ en voortgezet in Duo+. In 2017 zijn voor zowel het team KCC/ Burgerzaken 
als het team Sociaal Domein producten- en dienstencatalogi opgesteld. Aan de hand hiervan zijn ook 
dienstverleningsovereenkomsten (Dvo’s) voor beide teams vastgesteld. Dit is een belangrijke stap 
geweest in de afspraken met de deelnemende gemeenten over de voorwaarden, kwaliteit en kosten 
waartegen Duo+ de, in de pdc's beschreven producten en diensten, levert aan de gemeenten.  
 
Wat heeft het gekost? 

Burger Rekening 
2016 

Begroting  
2017 

primitief 

Wijzigingen 
2017 

Begroting  
2017 

na 
wijziging 

Rekening 
2017 

Resultaat  
2017 

Bedragen x € 1.000     

Structurele lasten -6.102 -5.794 912 -4.882 -5.175 -293 

Structurele baten 150 5.794 446 6.240 6.512 272 

Toevoegingen aan reserves              

Onttrekkingen aan reserves           0 

Saldo structureel -5.952 0 1.358 1.358 1.337 -21 

Incidentele lasten   -349 -777 -1.126 -807 319 

Incidentele baten   349 655 1.004 755 -249 

Toevoegingen aan reserves              

Onttrekkingen aan reserves             

Saldo incidenteel 0 0 -122 -122 -52 70 

Saldo van baten en lasten -5.952 0 1.236 1.236 1.285 49 

 
De wijzigingen in 2017 hebben betrekking op de 2e voortgangsrapportage waaronder de CAO 
ontwikkelingen, vaststellingovereenkomst en de beschikbaar gestelde middelen voor het sociaal 
domein. Daarnaast de verschuiving van het personeel van Vergunning Verlening en Handhaving naar 
het programma Buurt (€ 1,234 mln.) 
 
Toelichting op het resultaat 2017 
De wijziging 2017 van de structurele lasten heeft voornamelijk betrekking op de verschuiving van 
personeel tussen de afdelingen Buurt en Burger (samenvoeging vergunningverlening/handhaving). Er 
is een geringe overschrijding op de personele lasten/inhuur, deze wordt gecompenseerd door de 
eenmalige ter beschikking gestelde middelen voor inhuur. Deze moet gezien worden in relatie tot de 
ingroei van het sociaal domein in de begroting. Hierbij was reeds aangegeven dat dit enkele jaren zou 
duren.  
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De incidentele lasten bestaan uit het werkplan sociaal domein, lasten jeugd en de lasten voor het 
zorg adviespunt ed. De incidentele baten bestaan uit de vergoedingen vanuit de Duo+ gemeenten 
voor deze lasten. 
De primitief incidenteel geraamde inhuur derden (€ 349.000) is  eenmalig beschikbaar gesteld in 
verband met het sociaal domein.
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2.4  Programma Buurt 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 

Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Wij acteerden op verschillende vakgebieden: 

 afval en reiniging; 

 beheer en dagelijks onderhoud van de 

openbare ruimte; 

 reconstructie/nieuwe aanleg buitenruimte; 

 beheer en dagelijks onderhoud 

gemeentelijke gebouwen; 

 begraafplaatsbeheer; 

 vergunningen, toezicht en handhaving. 

Team Dagelijks Onderhoud 
In verband met leeftijdsbewust personeelsbeleid 
is eind 2016 het contract met de gemeente 
Amstelveen m.b.t. de bemensing van het 
scheidingsdepot Uithoorn opgezegd. 
Hiervoor zijn in 2017 alle allround medewerkers 
van het team Dagelijks Onderhoud opgeleid tot 
depotmedewerker of depotbeheerder. Tevens is 
hiervoor een start gemaakt met het aanpassen 
van de werktijdenregeling. Ook zijn de 
verschillen in opleidingsniveau binnen het team 
opgepakt. Hierdoor voldoen alle medewerkers 
nu aan de minimaal verplichte certificaten en 
opleidingen. 
 
Team Inrichting en Beheer 
Voor het Assetmanagement hebben de 
Assetbeheerders in 2017 een individuele 
basiscursus gevolgd voor Assetmanagement.  
Daarnaast is er in het najaar een collectieve 
2daagse maatwerkcursus gevolgd door de 
volledige groep Assetbeheerders, met daarin 
een verdiepingsslag op het gebied van 
Assetmanagement, gericht op ieders rol/taak en 
verantwoordelijkheden. 
Team Vergunningen Toezicht en Handhaving 
In 2017 is in het kader van het InterBestuurlijk 
Toezicht (IBT) een verbeterslag gemaakt. 
Hierdoor zijn we voor zowel Ouder-Amstel als 
Uithoorn van het predicaat niet adequaat naar 
het predicaat redelijke adequaat gegaan. 
Hiervoor zijn meerjarenbeleidsplannen gemaakt, 
werkprocessen beschreven en jaarplannen en 
jaarverslagen gemaakt. 

Begroting, 
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De benaming van de verschillende teams komen 

nu meer overeen met de werkzaamheden die zij 

uitvoeren.  

 Team Onderhoud en beheer heet nu 

Team Dagelijks Onderhoud; 

 Team Advies, Ondersteuning en 
Ingenieursbureau is samen gegaan in 
Team Inrichting en beheer. 

In 2017 heeft er een naamwijziging 
plaatsgevonden van verschillende Teams. 

Begroting, 
Pagina 24 

 
Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
Kwetsbaarheid  
Wij hebben in 2017 gewerkt aan: 

 afstemming van de beschikbare capaciteit op de omvang van het areaal; 
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 uitwisseling en planning van de inzet van materieel (tractiemiddelen e.d.); 

 bundeling van kennis vanuit beide gemeenten; 

 professionalisering en verbetering van beheerssystemen; 

 onderzoek en scholing naar mogelijkheden voor het harmoniseren van processen, beleid, 
regelgeving etc.; 

 Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten opgesteld; 

 Programma Squit ingevoerd voor 3 gemeenten en Duoplus. 
 
Deze processen hebben wij niet geheel afgerond in 2017 door diverse factoren zoals rafelranden, 
nieuwe implementatie software, en overige zaken om de basis orde krijgen. 
 
Kwaliteit  
Het jaar 2017 is gebruikt om het assetbeheer verder vorm te geven. Door bundeling van deze kennis 
heeft dit geresulteerd in meer inzicht in de openbare ruimte.  
 
Wat heeft dit al opgeleverd: 
Een vast aanspreekpunten per asset voor de gemeenten en binnen de afdeling Buurt heeft 
geresulteerd in: 

 Integraal meerjarenplan groot planmatig onderhoud 2018-2027; 

 Meer overzicht en grip op de financiën per asset; 

 Kortere doorlooptijd bij vragen over assets; 

 Integrale afstemming bij projecten/vragen. 
 
Kosten  
De lopende contracten hebben wij in beeld gebracht. Voor nieuwe contracten wordt bekeken of 
verhoging van het inkoopvolume kan leiden tot kostenverlaging. Daarnaast hebben wij kosten 
kunnen besparen door ingehuurd personeel in dienst te nemen. Binnen het team DO is een langdurig 
zieke medewerker na een lange periode uit dienst gegaan, de ingehuurde vervanger is in 2017 in 
dienst gekomen. 
 
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voor gedaan? 
In verband met toekomstige veranderende wetgeving hebben wij op het gebied van VTH  door 
inhuur van personeel een flexibele schil gevormd. 
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Wat heeft het gekost? 

Buurt Rekening 
2016 

Begroting  
2017 

primitief 

Wijzigingen 
2017 

Begroting  
2017 

na 
wijziging 

Rekening 
2017 

Resultaat  
2017 

Bedragen x € 1.000     

Structurele lasten -4.889 -4.685 -1.467 -6.152 -6.247 -95 

Structurele baten 110 4.685 231 4.976 5.054 78 

Toevoegingen aan reserves              

Onttrekkingen aan reserves             

Saldo structureel -4.779 0 -1.236 -1.176 -1.193 -17 

Incidentele lasten   -60 0 -60 0 60 

Incidentele baten   60     34 34 

Toevoegingen aan reserves              

Onttrekkingen aan reserves             

Saldo incidenteel 0 0 0 -60 34 94 

Saldo van baten en lasten -4.779 0 -1.236 -1.236 -1.159 77 

 
De wijziging in 2017 heeft te maken met de 2e voortgangsrapportage. Het betreft de Cao 
ontwikkelingen en de verschuiving van het personeel Vergunning Verlening en Handhaving naar dit 
programma (€ 1,234 mln.) vanuit het programma Burger. 
 
Toelichting op het resultaat 2017 
De wijziging 2017 van de structurele lasten heeft voornamelijk betrekking op de verschuiving van 
personeel tussen de afdelingen Buurt en Burger.  
De onderschrijding (saldo van lasten en baten) van circa € 76.000 wordt veroorzaakt door de 
opgezegde dvo gebouwen onderhoud met de gemeente Diemen, deze was nog wel geraamd. De 
post is in de volgende jaren niet meer aanwezig in de begroting van Duo+. De structurele baten 
bestaan uit een vergoeding voor flankerend personeelsbeleid. De incidentele baten bestaan uit de 
vergoeding van het UWV. 
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2.5 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Voorschriften BBV 
Conform het BBV omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste: 
 Dividend; 
 Saldo financieringsfunctie; 
 Overige algemene dekkingsmiddelen. 
 
Dividend 
Duo+ bezit geen aandelen, er is derhalve geen sprake van dividend.  
 
Saldo financieringsfunctie 
Duo+ ontvangt geen dividend en financiert niet zelf. Hierdoor is er ook geen sprake van een saldo van 
de financieringsfunctie. 
 
Overige algemene dekkingsmiddelen: 
Bijdrage van de Duo+ gemeenten 
De bijdrage van de Duo+ gemeenten is een specifieke uitkering en geen algemene dekkingsmiddel. 
Dit maakt dat Duo+ geen algemene middelen beschikbaar heeft. 
 
Onvoorziene middelen 
Duo+ had geen middelen beschikbaar om onvoorziene uitgaven op te vangen. 

 
Vennootschapsbelasting 
Uitgangspunt van het overschot in 2017 is dat deze niet leiden tot VPB als voldaan wordt aan de 
voorwaarden van de samenwerkingsverbandvrijstelling en of er geen sprake is van een structureel 
overschot. Eerder is reeds geconcludeerd dat er geen sprake is van een structureel overschot omdat 
de vermogensgroei in 2016 voornamelijk te maken heeft met de reservering van het project ICT waar 
eenmalige middelen voor zijn verstrekt bij de start van Duo+. Dit project zal naar verwachting in 2018 
afgerond worden.  
Daarnaast is het van belang dat de evenredigheid van de kostenverdeling van de afspraken bewaakt 
moeten worden. De Belastingdienst is mondeling akkoord met de verdeelsleutel zoals deze nu is 
vastgesteld. Het kan zijn dat het aanpassen van de verdeelsleutel fiscale effecten heeft. 
 
Toelichting op het resultaat/terug betalingsverplichting 2017 
De werkelijke kosten zijn circa € 69.000 lager dan wij in de begroting en voortgangsrapportages  
hadden voorzien.  Dit bedrag is in tegenstelling tot voorgaande jaren opgenomen onder het 
rekeningsresultaat in de balans 2017 en niet meer als terugbetalingsverplichting. 
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Paragrafen 
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3.1  Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing 
 
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het samenwerkingsverband verplicht een 
paragraaf weerstandsvermogen in de programma-begroting en de jaarrekening op te stellen. Deze 
paragraaf moet tenminste bevatten: 
 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;  
 een inventarisatie van de risico’s; 
 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. 

 
Naast deze onderwerpen moet in de paragraaf weerstandsvermogen van het jaarverslag conform het 
BBV ook de volgende verplichte kengetallen worden opgenomen: 

 netto schuldquote; 

 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 

 solvabiliteitsratio;  

 grondexploitatie (niet van toepassing); 

 structurele exploitatieruimte; 

 belastingcapaciteit (niet van toepassing). 

 
 
Beleid omtrent weerstandcapaciteit en risico's  
Het doel van het weerstandsvermogen is te bepalen of tegenvallers  opgevangen kunnen worden 
zonder dat direct de begroting of het beleid hoeft te worden aangepast. Hiervoor is het van belang 
dat er een inventarisatie plaatsvindt van de risico's. Bij het opstellen van de begroting en de 
jaarrekening vindt een inventarisatie van die risico’s plaats en geven we de maatregelen aan om de 
risico's te beheersen. Op basis hiervan kan tweemaal per jaar de benodigde risicodekking worden 
bepaald, die wordt afgezet tegen de beschikbare risicodekking, de zogenaamde 
weerstandscapaciteit. Vooralsnog zijn hier geen middelen voor beschikbaar, dus het risico komt 
uiteindelijk terecht bij de deelnemende gemeenten.  

 Risico’s  
Het realiseren van bedrijfsdoelstellingen gaat gepaard met risico’s. Risico’s zijn mogelijke 
gebeurtenissen die een nadelige invloed hebben op het bereiken van de beleidsdoelstellingen. 
Deze dienen beheerst te worden, dat wil zeggen: geheel of gedeeltelijk voorkómen (verlagen van 
de kans), mitigeren of overdragen (verlagen van de impact);  

 Risicomanagement  
Risicomanagement is er op gericht om op een systematische wijze de bedreiging voor de 
bedrijfsdoelstellingen te minimaliseren. Risico’s kunnen via interne beheersmaatregelen, 
verzekeringen of voorzieningen worden afgedekt. Resterende risico’s worden voorzien van 
specifieke beheersmaatregelen en gekwantificeerd;  

 Weerstandscapaciteit  
Binnen de organisatie zijn middelen en mogelijkheden beschikbaar om de resterende risico’s af 
te dekken. Deze zijn beschikbaar in de vorm van reserves, exploitatiebudgetten en door de 
eigenaarsrol die de deelnemende gemeenten vervullen. Tevens is het eventuele exploitatiesaldo 
onderdeel van de weerstandscapaciteit. Vooralsnog worden kostendekkende exploitaties 
opgesteld en is er geen weerstandscapaciteit binnen Duo+;  

 Weerstandsvermogen 



 

Jaarrekening 2017: Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  
 
 

25 

Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de organisatie in staat is om met de 
beschikbare risicodekking (weerstandscapaciteit) de benodigde risicodekking te matchen. 

 
Inventarisatie van risico's  
Bij het opstellen van deze jaarstukken hebben wij de risico’s die in beeld zijn geactualiseerd.  
Op basis van de informatie in de tabel die hier navolgt zijn de risico’s gekwantificeerd. 

Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) ingeschat. Is de kans bijvoorbeeld groot en de 
impact zeer groot, dan is de risicoscore 60% van € 750.000, ofwel € 450.000. De thans in beeld 
zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen. 

 
De thans in beeld zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen. 

Nr. Risico/Gebeurtenis Kans Impact Beheersmaatregel Risico
score 

Risicoscore 
voorgedaan 
in 2017 

1 Extra inhuur kan noodzakelijk 
zijn om er voor te zorgen dat 
Duo+ verder vorm krijgt. 

Groot Zeer 
groot 

In begroting deels rekening 
mee gehouden in 2017 bij 
sociaal domein. Daarnaast 
planmatige aanpak en 
prioriteitstelling. 

450 Ja, in de 2e 
voortgangs-
rapportage 
zijn extra 
middelen 
gevraagd. 

2 Kosten ICT zijn hoger dan 
ingeschat. 

Zeer 
klein 

Klein Het plan slimmer verbinden 
strak monitoren en 
prioriteren. 

- Nee, extra 
middelen 
waren niet 
noodzakelijke 
en worden 
ook niet 
verwacht. 

3 Drie gemeentebesturen kunnen 
in de toekomst verschillende 
inzichten of belangen hebben 
die de Duo+-organisatie kunnen 
beïnvloeden en daarmee effect 
kunnen hebben op de drie K’s. 
Door het niet volledig meedoen 
van de gemeente Diemen zal 
geen optimalisatie bereikt 
kunnen worden van de 
efficiencyvoordelen. 

Middel Zeer 
groot 

Harmonisatie op alle 
uitvoeringsonderdelen. 

300 In de praktijk 
zien we dat 
de processen 
niet optimaal 
geharmoni-
seerd kunnen 
worden door 
afwijking 
binnen de 
individuele 
gemeenten. 
Dit betekent 
dat de 

Kans 
Categorie 

Klasse 
(%) 

Gemiddelde 
(%) 

Impact 
Categorie 

Klasse 
(x € 1.000) 

 

Gemiddelde 
(x € 1.000) 

zeer klein 0 - 10  5 zeer klein - - 

klein 10 - 30 20 klein 0 - 100 50 

gemiddeld 30 - 50 40 gemiddeld 100 - 250 175 

groot 50 - 70 60 groot 250 -  500 375 

zeer groot 70 - 90 80 zeer groot 500 - 1.000 750 

enorm - - enorm > 1.000 1.500 
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efficiency op 
termijn 
moeilijk of 
niet 
gerealiseerd 
kan worden. 
Het geldt 
overigens niet 
alleen voor de 
gemeente 
Diemen, de 
laatste wel in 
meerdere 
mate dan de 
andere Duo+ 
gemeenten. 

4 Op basis van ervaringen van 
reeds opgerichte shared service 
organisaties blijkt dat de eerste 
drie á vier jaar de 
klanttevredenheid en 
medewerkers-tevredenheid 
(met als gevolg uitval door 
ziekte) naar beneden zullen 
gaan en daarmee ook effect 
kunnen hebben op alle drie K’s, 
waaronder ook de kosten 

Groot Zeer 
groot 

In de begroting is rekening 
gehouden met hogere 
ziektekosten. Het 
management moet alert zijn 
op veel (kort) ziekteverzuim. 
Daarnaast een gerichte 
aanpak van het langdurig 
ziekteverzuim. 

450 Ja, een hoger 
ziekteverzuim 
dan 
gemiddeld. In 
de 2e 
rapportage 
zijn extra 
middelen 
gevraagd. 

5 De nadruk teveel op de K van 
kosten en daarmee de ander 
twee K’s beïnvloeden 
(voorbeelden: span of control, 
het functiegebouw in een 
omgeving waar andere grote 
gemeenten dit niet of anders 
toepassen). 

Groot Groot Organisatiestructuur 
beoordelen en waar 
mogelijk aanpassingen 
doorvoeren. 

225 Ja, Inhuur is 
op onder-
delen nodig 
geweest om 
te voorzien in 
de expertise 
die nodig is. 
Van belang is 
om hier de 
groei van de 
gemeenten 
ten opzichte 
van de start 
Duo+ mee te 
wegen. 

6 Er zijn geen middelen 
beschikbaar om de mobiliteit te 
bevorderen. Hierdoor zijn de 
meerjarig geraamde 
efficiencytaakstellingen niet of 
niet in voldoende mate 
realiseerbaar. 

Groot Groot Mobiliteitsplan maken en 
reserve flankerend beleid 
vormen om te zorgen dat  
aan de voorkant gestuurd 
kan worden op  mobiliteit. 

225 Ja, er is 
afscheid 
genomen van 
een aantal 
medewerkers, 
zie tevens 2e 
rapportage 
Duo+. 

7 De efficiency wordt wel behaald 
in percentage, uitgedrukt ten 
opzichte van de fte’s echter niet 
in €’s omdat het besparings-
potentieel zich vaak in de lagere 

Groot Groot Geen. 225 In 2017 speelt 
dit nog niet 
maar vanaf 
2018 is dit 
een reëel 
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functies zit. risico. 

8 Voor 2016 en 2017 is 
vooralsnog geen sprake van te 
betalen vennootschaps-
belasting.  

Klein Klein De evenredigheid van de 
kostenverdeling van de 
afspraken bewaken. Daar-
naast de belastingdienst 
goed meenemen in de 
vermogensgroei. Die niets 
met winst te maken heeft 
maar met de eenmalig, bij 
de start van Duo+, beschik-
baar gestelde middelen voor 
Slimmer Verbinden (ICT 
project dat over meerdere 
jaren loop) . 

pm  

Totale risicoscore 2017 1.875  

 
De belangrijkste risico's leveren een risicoscore van circa € 1,9 miljoen. Een deel van de risico’s 
hebben zich voorgedaan (zie 2e rapportage Duo+). Het risico is daarmee niet weggenomen maar 
kan zich ook in de komende jaren weer voordoen. 
 
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

Weerstandsvermogen 
Bedrag  x € 1.000 

2016 2017 

Bestemmingsreserves 2.435 1.750 

Onvoorzien - - 

Totaal weerstandsvermogen 2.435 1.750 

 
Voor een specificatie van de bestemmingsreserve verwijzen wij naar de toelichting op de balans. 
 
Ratio's kengetallen 

De paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing bevat op basis van nieuwe 
verantwoordingsregels vanaf heden vijf financiële kengetallen. Van deze vijf financiële kengetallen is 
alleen indicator “Structurele exploitatieruimte” van toepassing op Duo+.  
 

Kengetallen Landelijke norm Rekening  
2016 

  

Begroting  
2017 

primitief 

Rekening 
2017 Minste 

risico 
Gemiddeld 

risico 
Meeste 

risico 

Netto Schuldquote <90% 90%-130% >130% -6%  nvt >-5% 

Netto Schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen 

<90% 90%-130% >130% 
-6%- nvt >-5% 

Solvabiliteitsratio >50% 20%-50% <20% 26%  Nvt >25% 

Grondexploitatie <20% 20-35% >35% nvt Nvt nvt 

Structurele exploitatieruimte >0,6% 0%-0,6% 0% 0 0 >0,2% 

Belastingcapaciteit <95% 95%-105% >105% nvt Nvt nvt 

       

 
Netto Schuldquote 
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De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de 
eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de 
aflossingen op de exploitatie. 
 
Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Duo+ in staat is aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het 
balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene 
reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. 
 
Structurele exploitatieruimte 
De indicator “structurele exploitatieruimte” geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte 
(structurele baten min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten. Dit laat zien in 
hoeverre Duo+ in staat is om structurele tegenvallers op te vangen. VNG waardeert een score hoger 
dan 0,6% als 'voldoende', een score tussen 0 en 0,6% als 'matig' en een score van 0% als 
'onvoldoende'. De structurele exploitatieruimte van Duo+ is 0%. 
 
De solvabiliteitsratio is gemiddeld en er is nauwelijks structurele exploitatieruimte daarnaast heeft 
Duo+ geen mogelijkheid om belasting te innen en is daarmee volledig afhankelijk van de bijdragen 
van de Duo+ gemeenten. Het positieve is dat er geen schulden zijn omdat de Duo+ gemeenten 
bijdragen in de lasten, ook bij eventuele tekorten. 
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3.2  Financiering 
 
Algemeen 
Uitgangspunt voor het treasurybeleid van Duo+ is een actief treasurybeheer waarbij, met het oog op 
de publieke taak en het beheersen van mogelijke risico’s, binnen een kader van terughoudendheid 
en zorgvuldigheid, wordt gestreefd naar een optimaal resultaat bij het aantrekken van vreemd 
vermogen en het uitzetten van liquide middelen. Duo+ is verplicht om een overschot aan liquide 
middelen (groter dan € 250.000) uit te zetten bij het rijk door middel van schatkistbankieren. 
 
Liquiditeitsprognose  
De kosten van Duo+ worden door de deelnemende gemeenten gedragen. Afspraken over de 
bevoorschotting voor het lopende jaar zijn erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te 
dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het matchen van de 
inkomende en uitgaande geldstromen is de financieringsbehoefte in 2017 gedekt en zijn er geen 
rentekosten gemaakt.  
 
Administratieve organisatie en interne controle  
Alle relevante processen met betrekking tot de treasurywerkzaamheden worden beschreven in het 
nog voor Duo+ op te stellen treasurystatuut.  
 
Externe ontwikkelingen  
Doordat geen externe financiering noodzakelijk was, zijn externe ontwikkelingen niet van toepassing 
geweest op de financiering en de rentekosten van Duo+. 
 
Risicobeheer 
Renterisiconorm  
Het doel van deze norm uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is te 
voorkomen dat bij herfinanciering en/of renteherziening van de leningen bij (aanzienlijk) hogere 
rentestand grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De 
norm beperkt de budgettaire risico’s. De jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen 
mogen niet meer bedragen dan 20% van de totale lasten van de begroting.  Binnen Duo+ is dit een 
fictieve norm omdat Duo+ geen leningen zal aantrekken. 
 
De omvang van de vaste geldleningen bedraagt € 0 mln. Onderstaand is de renterisiconorm berekend 
voor 2017. Hieruit blijkt dat deze niet wordt overschreden. 
 
Bedragen x € 1.000 
Renterisiconorm   Rekening 2017 
 1 Begrotingstotaal      25.477 
 2 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 20 
 3 Renterisiconorm  (1*2/100)   5.095 
 4 Aflossingen vaste geldleningen    0 
 5 Ruimte        5.095 
 
Kasgeldlimiet 
Het renterisico op korte termijn financiering (leningen met een looptijd korter dan één jaar) wordt in 
beeld gebracht via de kasgeldlimiet. Deze stelt een limiet aan het renterisico over de korte termijn 
financiering. Op basis van de wet Fido was de kasgeldlimiet voor 2017 € 2 mln. (8,2% over de omvang 
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van de begroting á € 25.477). Indien twee opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt 
overschreden wordt dit door de toezichthouder aangemerkt als structureel en zal de toezichthouder 
de gemeente verplichten om maatregelen te treffen om de overschrijding teniet te doen. Dit is in 
2017 niet gebeurd. 
Ook dit is een fictief getal omdat Duo+ geen kasgeldleningen aantrekt, bij een eventueel tekort is de 
afspraak dat de Duo+ gemeenten dit aanvullen. 
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3.3  Bedrijfsvoering 
 
Dienstverlening en ondersteuning  
In 2017 was de bedrijfsvoering van Duo+ erop gericht om binnen de organisatie de basis verder op 
orde te krijgen. Door de processen en de systemen verder te harmoniseren is hier een belangrijke 
slag in gemaakt.  
 
ICT  
Voor I&A stond 2017 in het teken van het verder ontwikkelen van wat er gebouwd is, en meer nog 
het op orde brengen van de basis. Van de 22 projecten ondergebracht bij Slimmer Verbinden zijn de 
meeste gestart, en een groot deel is afgerond in dit jaar. De eerste stappen met nieuw 
beveiligingsbeleid zijn gemaakt, we zijn aangesloten op LV-WKPB, en de voorbereidingen zijn gestart 
voor een nieuw project waar het vervangen van de klant-hardware en verbeteren van de 
gebruikservaring centraal staat. Daarnaast is er in 2017 gewerkt aan de adoptie van de ICT-middelen 
(Office  356, Skype (telefonie), InProces, iWriter etc.) die beschikbaar zijn gesteld. Voor de grote 
kernapplicaties (VTH, Burgerzaken, Sociale Domein, Financiën, BOR, etc.) is de gezamenlijke 
aanbesteding afgerond en implementatie gestart.  
 
Slimmer verbinden  
Het programma Slimmer Verbinden heeft de opdracht projecten die bij de start van Duo+ reeds 
gestart waren in het kader van het realisatieplan ICT en de projecten die nodig zijn om de processen 
te harmoniseren met elkaar in lijn te brengen en de budgetten en middelen daarvoor te alloceren, te 
prioriteren en te bewaken. Het programma kent een projectenportfolio van ca 20 projecten die 
vrijwel allemaal in 2017 zijn gestart. Aan elk project ligt een projectplan en business case ten 
grondslag. Afronding van de meeste projecten wordt in 2018 verwacht. Een drietal projecten 
(harmonisatie mappenstructuur, optimalisatie van het zaaksysteem en vervanging/harmonisatie van 
het pakket Burgerzaken) is in 2017 afgerond. Zoals de opdracht bij de start luidde heeft de aandacht 
van Slimmer Verbinden in 2017 gelegen op de projecten die nodig waren om het ICT-realisatieplan te 
voltooien. De harmonisatie van processen is op dezelfde manier geprioriteerd, er werd ‘werk met 
werk gemaakt’ door te focussen op die werkprocessen die geraakt werden door de ICT-harmonisatie. 

De kwartalen 1, 2, en 3 zijn benut om het programma vorm te geven en om overgrote deel van de 
projecten te ontwerpen, uit te lijnen en in gang te zetten. Het 4e kwartaal is benut om het vraagstuk 
van de continue verbetering en het beter benutten van de ICT-faciliteiten te agenderen. 

Dit heeft geleid tot de vormgeving van het project Adoptie digitaal werken. Het structureel borgen 
van procesgericht werken en continue aandacht voor kwaliteitsverbetering waardoor de K’s van het 
verminderen van de kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit versterkt kunnen worden, kan 
een volgende stap in 2018 zijn. 
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Ontwikkeling eigen personeel  
2017 heeft vooral in het teken gestaan van “de basis op orde” van onze dienstverlening te krijgen. 
Processen moesten opnieuw tegen het licht gehouden worden, nu wij voor 4 organisaties werken. 
Dit heeft veel onduidelijkheid en onzekerheid met zich meegebracht bij de medewerkers. Hierdoor 
hebben wij te maken gehad met een werkdruk beleving die te langdurig te hoog was. 
 
Ook bleek dat bij het “van wal gaan” van Duo+ toch niet aan alle zaken gedacht is en zo ontstonden 
er de zo genoemde rafelranden in de samenwerken. Hier en daar waren budgetten achtergebleven, 
terwijl het werk wel over is gekomen, of anders om. Daarnaast was het niet altijd helder wie 
verantwoordelijk was e.d. Er is dit jaar gewerkt met te krappe budgetten en daarom zijn er keuzes 
gemaakt in de dienstverlening. 
 
De beschikbaar gestelde budgetten voor salarissen en vergoedingen zijn per saldo toereikend 
gebleken.  
 
Ook is aandacht gegeven aan het verder ontwikkelen van onze cultuur als DUO+ organisatie. Veel 
medewerkers kwamen uit een van de gemeenten met hun eigen dynamiek en normen en waarden. 
Daarnaast zijn er ook nieuwe collega’s aangetrokken zonder deze achtergrond. Dit maakt dat er vier 
verschillende “bloedbanen”  lopen als metafoor voor de culturen. Hieraan is m.b.t. de Pauwdagen 
aandacht gegeven en zijn medewerkers tijdens inspirerende workshops aan de slag gegaan met de 
gewenste competenties. 
 
Inhuur derden  
Om Duo+ goed neer te zetten is het onvermijdelijk gebleken om ook in het tweede jaar gebruik te 
maken van inhuur derden. Ook een hoog arbeidsverzuim door langdurig ziekteverzuim noodzaakte 
tot het inzetten van vervanging, om de continuïteit van de werkzaamheden te kunnen waarborgen. 
Uiteraard is een goede afweging gemaakt tussen wenselijkheid, alternatieven bijv. door het inzetten 
van eigen expertise of verschuiven in werkpakketen en de noodzaak voor inhuur om hiermee de 
kosten te beperken. Daarnaast is besloten om de inhuur derden nog beter te monitoren en zo de 
risico’s die op dit vlak bestaan te beperken. 
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Jaarrekening  
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Overzicht van baten en lasten 
Totaal DUO+ Rekening Begroting Wijzigingen Begroting Rekening Resultaat 

Bedragen x ¤ 1.000 2016 2017 2017 2017 2017 2017 

    primitief   na wijziging     

Lasten en baten 

Lasten 

Stafbureau -437 -449 -626 -1075 -142 933 

Bedrijfsvoering -15048 -14.140 -2.217 -16357 -16.248 109 

Burger -6102 -6.143 135 -6008 -5.982 26 

Buurt -4889 -4.745 -1467 -6212 -6.247 -35 

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 

Totaal lasten -26.476 -25.477 -4.175 -29.652 -28.619 1.033 

Baten 

Stafbureau 512 449 551 1000 142 -858 

Bedrijfsvoering 1.026 14140 975 15115 15.212 97 

Burger 150 6143 1101 7244 7267 23 

Buurt 110 4745 231 4976 5.087 111 

Algemene Dekkingsmiddelen 27.111 0 0 0 0 0 

Totaal baten 28.909 25.477 2.858 28.335 27.708 -627 

Saldo van baten en lasten 2.434 0 -1.317 -1.317 -911 406 

Verrekeningen met  reserves 

Dotaties 

Stafbureau -75 0 0 0 0 0 

Bedrijfsvoering -2360 0 0 0 0 0 

Burger 0 0 0 0 0 0 

Buurt 0 0 0 0 0 0 

Algemene Dekkingsmiddelen   - - -     

Totaal lasten -2.435 - 0 0 0 0 

Onttrekkingen 

Stafbureau 0 0 75 75 0 -75 

Bedrijfsvoering 0 0 1242 1242 980 -262 

Burger 0 0 0 0 0 0 

Buurt 0 0 0 0 0 0 

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 

Totaal baten 0 0 0 0 0 0 

Saldo verrekening reserves -2.435 - 1.317 1.317 980 -337 

Vennootschapsbelasting - - - - - - 

Gerealiseerd resultaat 0 0 0 0 69 69 

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen wij naar de programma’s (“Wat “heeft het gekost?”: 
toelichting op het resultaat), dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag. 
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Toepassing comptabiliteitsvoorschriften 
Als gevolg van het juist toepassen van de comptabiliteitsvoorschriften zijn de lasten van de staf niet 
via de baten doorbelast naar de overige programma’s maar door de lasten negatief te boeken binnen 
het programma staf en positief binnen de overige programma’s op deze wijze wordt de rekening niet 
cijfermatig opgeblazen. Dit betekent dat er zowel aan de baten en de lastenkant een afwijking 
ontstaat ten opzichte van de begroting. 
 
Vennootschapsbelasting 
De af te dragen vennootschapsbelasting is € 0, omdat Duo+ in 2017 geen winstgevende activiteiten 
had voor de VPB. 

Begrotingsrechtmatigheid 
1. Begrotingsonderschrijdingen 
 Kostenonderschrijdingen worden als rechtmatig beschouwd tenzij deze niet passen binnen het 

bestaande beleid. 
2. Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid 
2a. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die 

geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. Deze 
overschrijdingen worden door het bestuur geaccepteerd (passend binnen het beleid). Derhalve 
geen onrechtmatigheid. 

2b. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het tijdstip 
van het ontstaan ervan, niet tijdig aan het bestuur konden worden gerapporteerd die niet meer 
binnen het budget kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt door (externe) 
factoren zoals bijvoorbeeld een open einde (subsidie)regeling en aanpassingen in het 
gemeentefonds. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze 
overschrijdingen worden door het bestuur geaccepteerd (passend binnen het beleid). Derhalve 
geen onrechtmatigheid. 

2c. Kostenoverschrijdingen op programmaniveau betreffende activiteiten die passen binnen het 
bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan het bestuur zijn gerapporteerd. Deze 
overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen het 
bestaande beleid vallen, kunnen deze door het bestuur bij de jaarrekening alsnog worden 
geautoriseerd waardoor het karakter van onrechtmatigheid wordt opgeheven. 

3. Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid 
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en 
waarvoor ook geen door het bestuur goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn. Deze 
overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Deze overschrijdingen kunnen door het 
bestuur bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd. 
 

Programma Over-/onderschrijding Rechtmatigheid 

Programma Bedrijfsvoering onderschrijding  Rechtmatig 

Programma Burger onderschrijding Rechtmatig 

Programma Buurt Overschrijding vd lasten dit heeft 
te maken heeft met inhuur van 
ziekte. Deze is gemeld in 
voortgangsrapportage en hier 
tegenover staan hogere inkomsten 
van het UWV.  

Rechtmatig 
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Balans 
ACTIVA 31-dec 31-dec PASSIVA 31-dec 31-dec 

  2016 2017   2016 2017 

Bedragen x € 1.000     Bedragen x € 1.000o     

VASTE ACTIVA 989 703 VASTE PASSIVA 2585 2139 

  
    

  

Materiële vaste activa 989 701 Eigen vermogen 2435 1819 

investeringen met economisch nut 989 701 bestemmingsreserves 2435 1750 

  
  

Resultaat/Afrekening 0 69 

  
  

  
 

  

Financiële vaste activa 0 2 Voorzieningen 150 320 

overige langlopende leningen u/g 0 2   
 

  

VLOTTENDE ACTIVA 8406 6695 VLOTTENDE PASSIVA 6810 5259 

  
    

  

Uitzettingen rentetypische looptijd < 
1 jaar 

7952 6092 Netto vlottende schulden rente- 4212 2160 

  
  

typische looptijd < 1 jaar     

vorderingen op openbare lichamen 7533 3520 Overige schulden 4212 2160 

uitzettingen in ’s rijks schatkist 355 2510       

overige vorderingen 64 62 
  

  

  
  

      

Liquide middelen 180 250 
  

  

bank- en girosaldi 180 250       

Overlopende activa 274 353 Overlopende passiva 2598 3099 

van Europese en/of Nederlandse 
overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door 
voorfinanciering op uitkering met een 
specifiek bestedingsdoel 

2 0 

van Europese en/of Nederlandse 
overheidslichamen 
(vooruit)ontvangen 
voorschotbedragen voor 
uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel die dienen ter 
dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren 

305 0 

overige nog te ontvangen en 
vooruitbetaalde bedragen die tlv 
volgende begrotingsjaren komen 

272 353 

verplichtingen die in het 
begrotingsjaar zijn opgebouwd en 
die in een volgend begrotingsjaar 
tot betaling komen, met 
uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume 

2293 3099 

      nog te betalen bedragen     

TOTAAL ACTIVA 9395 7398 TOTAAL PASSIVA 9395 7398 

      Gewaarborgde geldleningen 0 0 
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Toelichting op de balans 
 
Materiële vaste activa 
Mat. vaste activa met 
economisch nut  
(Bedragen x € 1.000) 

Boek-
waarde 

31-12-2016 

Investeringen Des-invest. Duurzame 
waarde-

vermindering 

Afschr. Boekwaarde 
31-12-2017 

Bedrijfsgebouwen 0      

Machines, apparaten 
en installaties 

989 104   392 701 

Overige materiële 
vaste activa 

0 
     

Totaal 989 104 
  

392 701 

 
Materiële vaste activa economisch nut (€ 701.000) 
In 2017 is voor circa € 104.000 aan ICT middelen geïnvesteerd. 

 
Financiële vast activa 
(Bedragen x € 1.000) 

Boek-
waarde 

31-12-2016 

Investeringen Des-invest. Aflossing Afschr. Boekwaarde 
31-12-2017 

Overige langlopende 
leningen u/g 

0 3 0 1 0 2 

Totaal 0 3 0 1 0 2 

 
Financiële vaste activa economisch nut (€ 2.000) 
In 2017 is het fietsproject vanuit het sociaal statuut opgenomen op de balans. 
 
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar 

Uitzettingen rentetyp. looptijd < 1 jr 
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Vorderingen op openbare lichamen 7.533 3.520 

Uitzettingen in 's rijks schatkist 356 2.510 

Overige vorderingen 63 62 

Totaal 7.952 6.092 
 

Vorderingen op openbare lichamen (€ 3.520.000) 
Het bedrag van € 3,5 miljoen aan vorderingen op openbare lichamen betreft voor een aanzienlijk 
deel de aanvullende bijdrage en verrekening van onze stakeholders en te ontvangen bedragen van de 
Belastingdienst. 
 
Ontvangen bedragen 
Uitzettingen in 's rijks schatkist (€ 2.510.000) 
Per 31 december 2017 was Uitzettingen in 's rijksschatkist per saldo € 2.510.000. 
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De bedragen i.r.t. het schatkistbankieren zijn in 2017 volgens de wettelijke afspraken verlopen. In de 
hiernavolgende tabel hebben wij het verloop van 2017 in beeld gebracht. 
 
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

    Verslagjaar       

(1) Drempelbedrag 250       

    Kwartaal 1 
Kwartaal 
2 

Kwartaal 
3 

Kwartaal 
4 

(2) 
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 

                          
227  

                   
222  

                   
200  

                   
217  

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 
                       
23  

                
28  

                
50  

                
33  

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 
                              
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

 
Liquide middelen 

Liquide middelen 
(bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Bank- en girosaldi 180 250 

Totaal 180 250 

 
Overlopende activa 

Overlopende activa 
(bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering 
met een specifiek bestedingsdoel 

2 0 

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die tlv 
volgende begrotingsjaren komen 

272 353 

Totaal 274 353 

 
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan 
door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel (€ 2.000). 
 
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die tlv volgende begrotingsjaren komen 
(€ 272.000). 

Specificatie specifieke uitkeringen conform artikel 52a  
(Bedragen in € 1.000) 
Verloop specifieke uitkeringen Boekwaarde 

31-12-2016 
Toevoeging Ontvangen 

Bedragen 
Boekwaarde 
31-12-2017 

Door te berekenen aan Ouder-Amstel - 
   

Door te berekenen aan Diemen 0,3 
 

0,3 0 

Door te berekenen aan Uithoorn 1,5 
 

1,5 0 

Totaal 1,8* 
 

1,8 0 

*Let op: 1,8 is afgerond naar 2 in de balans 
 
Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op ICT-kosten, een verzekeringsportefeuille en BTW. 
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Eigen vermogen 

Eigen Vermogen Boekwaarde Resultaat 
bestemming 

2016 
Toevoegingen 

Onttrek-
kingen 

Boekwaarde 

(Bedragen x € 1.000) 31-12-2016 31-12-2017 

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering 2.435 140   980 1.595 

Bestemmingsreserve Burger/Buurt   155     155 

Gerealiseerd resultaat -   69   69 

Totaal eigen vermogen 2.435 295 69 980 1.819 

Alle toevoegingen zijn incidenteel. 
 
Bestemmingsreserve reserve ICT en Bedrijfsvoering 

 Doel 
Deze reserve dient om eventuele voordelige en nadelige saldi binnen de Staf  en het programma 
Bedrijfsvoering te egaliseren. Daarnaast kan in de toekomst de reserve fungeren als een buffer 
voor onverwachte financiële tegenvallers op het gebied van de Informatisering & Automatisering 
(I&A), zie de Nota reserves en voorzieningen. 

 Motief voor instelling 
Het wenselijk is om voor- en nadelige resultaten over de jaren heen te kunnen egaliseren. Om te 
voorkomen dat kleine voordelige resultaten volledig worden teruggestort naar de deelnemende 
gemeenten en in volgende jaren mogelijke kleine tekorten weer worden gevorderd van de 
deelnemende gemeenten. Dit voorkomt veel administratieve handelingen en het heen en weer 
pompen van middelen. 

 Omvang 
De benodigde hoogte van de reserve is afhankelijk van de te egaliseren bedragen en in de 
toekomst afhankelijk van de risico’s op het gebied van I&A, zie Nota reserves en voorzieningen.  

 Looptijd 
Afhankelijk van de te egaliseren bedragen en met betrekking tot de risico’s onbeperkt, zie Nota 
reserves en voorzieningen. 

 Onderbouwing 
Specifiek: 
De te egaliseren bedragen, per 31 december 2017 betreffen de middelen voor cultuur (€ 75.000), 
restant opleiding (€ 24.000), achterstand archief (€ 21.000) en resultaat 2016 (€ 40.000) voor het 
management die in 2016 beschikbaar zijn gesteld en in 2018 worden aangewend. Daarnaast is 
het restant (€ 1.434.000) van de beschikbaar gestelde middelen voor het project ICT (programma 
Slimmer Verbinden) dat in de komende jaren zal worden aangewend voor de uitvoering.  
 

Voorzieningen 

Voorzieningen 
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Toevoegingen Onttrekkingen Resultaat Boekwaarde 
31-12-2017 

Voorziening frictiekosten 150 170   320 

Totaal voorzieningen 150 170  
 

320 

 
Er is een voorziening (€ 320.000) getroffen voor personen die bij of na de plaatsing geen arbeid 
(meer) leveren voor Duo+, maar waar nog wel salaris of andere vergoedingen voor worden betaald.  
 

 Doel 
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Dekking van frictiekosten die zich kunnen voordoen m.b.t. de personeelskosten waaronder 
frictiekosten op basis van vaststellingsovereenkomsten. Daarnaast zal in de toekomst 
frictiekosten kunnen ontstaan als gevolg vanwege bezuinigingsmaatregelen cq efficiency-
taakstelling. 

 Motief voor instelling 
Voor personen die bij of na de plaatsing geen arbeid (meer) leveren voor Duo+, maar waar nog 
wel salaris of andere vergoedingen voor worden betaald. Daarnaast heeft Duo+ de komende 
jaren een aanzienlijke bezuinigingstaakstelling cq efficiencytaakstelling te realiseren. Dit zal 
betekenen dat het niet altijd mogelijk zal zijn om zonder kosten van personeel afscheid te 
kunnen nemen. 

 Omvang 
De omvang van de middelen is afhankelijk van de vaststellingsovereenkomsten  

 Dekking van de toevoegingen 
Dekking bij het opstellen van de kadernota programmabegroting en of vanuit het 
rekeningsresultaat. 

 Looptijd 
Deze voorziening is van tijdelijke aard en wordt opgeheven zodra de hieraan gerelateerde kosten 
en of bezuinigingsmaatregel cq efficiencydoelstelling zijn gerealiseerd. 

 Onderbouwing 
De omvang van de voorziening is gelijk aan de geïnventariseerde frictiekosten in relatie tot de 
nog te realiseren bezuinigingen cq efficiencytaakstelling. 

 
Netto vlottende schulden rente typische looptijd < 1 jaar 

Netto vl. schulden rentetyp. looptijd < 1 jr 
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Overige schulden 4.212 2.160 

Totaal 4.212 2.160 

 
Overige schulden (€ 2.160.000) 
Dit bedrag betreft betalingen (facturen) per 31 december 2017. Deze zijn in 2018 betaald. De 
grootste facturen betreffen de deelnemende gemeenten en de belastingdienst. 

 
Overlopende passiva 

Overlopende passiva 
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

305 0 

verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een 
volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar 
volume 

2.293 3099 

Totaal 2.598 3099 
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Het verloop van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren in 2017 is als volgt: 
 

Specificatie specifieke uitkeringen conform 
artikel 49  
(bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Ontvangen 
Bedragen 

Vrijgevallen 
bedrag/ 

terugbetaling 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Gemeente Uithoorn, Comparex PDS Raypack 
prof. Edition 

- 
   

Terugbetaling doorbelaste kosten Diemen 52 
 

52 0 

Terugbetaling doorbelaste kosten Uithoorn 88 
 

88 0 

Terugbetaling doorbelaste kosten Ouder-Amstel 165 
 

165 0 

Totaal 305 
 

305 0 

 
Overlopende passiva (€ 3.099.000) 
Overlopende passiva heeft betrekking op diverse facturen, af te dragen BTW en af te dragen sociale 
lasten.  
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Leverancier Omschrijving Contractduur Begin- 

datum 
Eind- 

datum 
Termijnbedrag 

(x € 1.000) 

iWriter Software documentcreatie 2 jaar + 1jr verlenging 14-7-2015 14-7-2018 17  

LIAS Software Planning & Control 3 jaar + 1jr verlenging 25-9-2013 25-9-2018 11  

Equinix Huur housing servers incl. power etc. 5 jaar  13-3-2016 13-3-2021 11  

Cbizz Internetverbindingen 5 jaar 21-1-2016 21-1-2021 54  

Eurofiber MPLS VPN verbinding 5 jaar 2-12-2015 2-12-2020 25  

DDG PinkRoccade software  onbepaald 8-3-2016 - 16  

Brein Software zaakgericht werken 5 jaar  3-2-2015 3-2-2020 128  

ADP Software personeelsadministratie 1 jaar + 2jr verlenging 1-1-2016 1-1-2019 111  

Totaal  373 

 
Incidentele laten en baten 

Incidentele laten en baten 2017 (bedragen x € 1.000) 
  lasten baten 

Stafbureau Lasten: Advieskosten en overige bijdragen 
Baten: de vergoeding van de incidentele lasten. 142 142 

Bedrijfsvoering Lasten: Project slimmer verbinden en opleiding 
management.  
Baten: bijdrage van Duo+ gemeenten  voor het nieuwe 
pakket Burger/Sociaal Domein en de onttrekking  aan de 
reserve. 1.968 1.968 

Burger 

Lasten: werkplan sociaal domein, jeugd zorg adviespunt 
en voorziening frictiekosten.  
Baten hebben betrekking op de vergoeding van het 
voorgaande m.u.v. voorziening frictiekosten. 807 755 

Buurt Betreft de vergoedingen van het UWV voor ziekte 0 34 

Totaal   2.917 2.899 
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Wet normering topinkomens 
 
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht 
om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn 
diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag 
daaronder, en in die rol verantwoordelijk voor de gehele instelling of rechtspersoon. 
 
Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere 
medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld zodra deze gegevens in totaal hoger zijn 
dan het bezoldigingsmaximum. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Duo+ is € 181.000. Het weergegeven individuele WNT-
maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het 
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn 
dan 1,0 fte. 
 

WNT Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 

functiegegevens  Directeur Q.M. Foppe 

Functiegegevens Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12 

Deeltijdfactor in fte 1 

Gewezen topfunctionaris? nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja 

    

Bezoldiging Bedragen x € 1  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 108.394,59 

Beloningen betaalbaar op termijn 16.640,40 

Subtotaal 125.034,99 

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.V.T. 

Totale bezoldiging 125.035 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.V.T. 

    

Gegevens 201612   

Aanvang en einde functievervulling in 2016 N.V.T. 

Deeltijdfactor 2016 in fte   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen N.V.T. 

Beloningen betaalbaar op termijn N.V.T. 

Totale bezoldiging 2016 N.V.T. 

WNT Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 
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12 

        Directeur  F. van Ardenne  

Functiegegevens Directeur 

Kalenderjaar 2017 2016 

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – 
einde) 

N.V.T 01/01 – 01/09 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het 
kalenderjaar 

N.V.T. 8 

      

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum     Bedragen x € 1 

Maximum uurtarief in het kalenderjaar N.V.T.  175 

Maxima op basis van de normbedragen per maand 0 180.000 

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12 

180.000 

Bezoldiging 
    Bedragen x €1 
  

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum 
uurtarief? 

Ja  80,09 

Bezoldiging in de betreffende periode N.V.T. 88.825 

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 88.825 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. 

Totale bezoldiging, exclusief BTW 88.825 

      

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

   WNT Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een 
bezoldiging van € 1.700 of minder”. 

 NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE  

E. Boog  bestuurder 
 L. Scholten  bestuurder 
 J. Klaasse bestuurder 
 R. Gondel  bestuurder 
 D. Oudshoorn-Tinga bestuurder 
 R. Zijlstra bestuurder 
 H. Bouma bestuurder 
 M. Polak bestuurder 
 M. Blankers-Kasbergen bestuurder 
 M. vd Weele bestuurder 
 R. Korrel bestuurder 
 J. de Maa  bestuurder 
 J. Langenacker bestuurder 
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Bijdrage van de partners  
De bijdrage die wij van de Duo+ gemeenten ontvangen hebben is gebaseerd op de lasten die wij op 
de diverse programma’s in combinatie met de verdeelsleutel hebben gepresenteerd. In de tabel die 
hierna volgt is de bijdrage voor iedere partner in beeld gebracht.  
 

Partnerbijdrage  
Primitieve 
Begroting 

Begrotings-
wijziging 

Totaal 
begroting 

Totaal 
Werkelijk 

(Bedragen in € 1.000) 2017 2017 2017 2017 

Diemen   

Bedrijfsvoering 4.802 146 4.948 4.948 

Burger 0 0 0   

Buurt 0 0 0   

Totaal Diemen 4.802 146 4.948 4.948 

Ouder-Amstel   

Bedrijfsvoering 3.401 100 3.501 3.501 

Burger 2.158 131 2.289 2.289 

Buurt 1.518 76 1.594 1.594 

Totaal Ouder-Amstel 7.077 307 7.384 7.384 

Uithoorn   

Bedrijfsvoering 5.938 184 6.122 6.122 

Burger 3.984 238 4.222 4.222 

Buurt 3.227 156 3.383 3.383 

Totaal Uithoorn 13.149 578 13.727 13.727 

Totaal bijdrage 25.028 1.031 26.059 26.059 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten en de verordening ex artikel 212 gemeentewet 
daarvoor geven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op 
basis van historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen  
tegen nominale waarden. Alle bedragen in de jaarrekening staan weergegeven in duizenden euro’s, 
tenzij anders vermeld.  
 
Materiële vaste active: 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in 
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De afschrijving van een activum start in het 
begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin de investering bedrijfsvaardig is opgeleverd. Deze wordt 
lineair afgeschreven.  
 
Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd.  
De volgende materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in:  
a. 10 jaar: kantoormeubilair;  
b. 5 jaar: onderzoek en ontwikkeling 
c. 5 jaar: agio en disagio 
d. 5 jaar: telefooninstallaties;  
e. 5 jaar: personenauto’s en lichte motorvoertuigen;  
f. 5 jaar: automatiseringsapparatuur;  
g. 5 jaar: software gemeentelijke applicaties;  
h. 5 jaar: software kantoorautomatisering;  
i. Activa die niet in onder a t/m i vallen worden afgeschreven o.b.v. technische levensduur 
 
In 2017 is de afschrijvingstermijn van 2 investeringen verlaagd van 5 naar 3 jaar op grond van 
gewijzigde inzichten in de technische en economische levensduur.  
 
Financiële vaste activa: 
Kapitaalverstrekkingen betreffen de kosten van het fietsplan.  
 
Vorderingen en overlopende activa: 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de vorderingen.  
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Grondslagen voor resultaatbepaling: 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten/Resultaat 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
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Inleiding 
 
Hierbij presenteren wij de eerste rapportage 2018 van Duo+. Deze rapportage is geschreven vanuit het 
perspectief van Duo+ en dient in eerste aanleg als rapportage document voor het bestuur van Duo+. De 
rapportage wordt vervolgens tezamen met een voorstel voor een begrotingswijziging om zienswijze 
voorgelegd aan de raden van de Duo gemeenten.  
Deze rapportage gaat in principe over de periode 1-1-2018/31-3-2018 maar in deze rapportage is ook een 
terugblik opgenomen over het afgelopen jaar. Het een kan namelijk niet los gezien worden van het ander. In 
het afgelopen jaar zijn namelijk diverse ontwikkelingen in gang gezet en deze werken door in de eerste 
maanden van 2018.  
Deze rapportage bevat naast de weergave van diverse onderwerpen ook een voorstel voor het aanpassen van 
de Duo+ begroting. De  financiële gevolgen van deze rapportage komen voort uit (bestuurlijke) afspraken en 
worden uiteindelijk vastgelegd in een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging wordt voorgelegd  aan het 
bestuur van Duo+ maar ook aan de Gemeenteraden van de Duo gemeenten om zienswijze.  

Een korte terugblik naar 2017 

Het jaar 2017 is voor Duo+ een veel bewogen jaar geweest. Het was een jaar waarin hard gewerkt is om de 
basis zo goed  mogelijk op orde te krijgen. Tevens is in dat jaar de doorontwikkeling naar een kwalitatieve 
goede en efficiënte uitvoeringsorganisatie verder opgepakt. Er is ook stevig ingezet op het grip krijgen op de 
organisatie. Halverwege 2017 zag het er nog naar uit dat exploitatie van Duo+ op een flink tekort uit zou 
komen maar door stevig en effectief te sturen op de financiën is Duo+ er in geslaagd om een jaarrekening te 
presenteren met een klein overschot. In 2017 is ook nadrukkelijk  ingezet op de informatieveiligheid. Er is een 
strategisch informatieveiligheidsplan opgesteld dat door de besturen van Duo+ en de Duo gemeenten 
vastgesteld is. Er vindt nu een uitrol van dit beleid plaats in de organisatie. Daarbij is er ook veel aandacht voor 
de privacywetgeving. Ook zijn het afgelopen jaar op grond van het bedrijfsplan ‘Daadkrachtig en Dichtbij’ de 
dienstverleningsovereenkomsten van Duo+ in de basis neergezet. Dit  instrument wordt gebruik voor het 
monitoren en het bewaken van de gemaakte afspraken en de te leveren producten.  Daarmee zijn de 
dienstverleningsovereenkomsten  onderwerp van gesprek in de OGON overleggen (opdrachtgever-
opdrachtnemer) die in dit jaar in structuur gezet zijn.  

Binnen het programma Slimmer Verbinden zijn 20 processen opgestart en de meeste zijn inmiddels afgrond. 
Een van deze projecten is het project Harmony. Dit project heeft als doel dat het aantal applicaties binnen 
Duo+ en de Duo gemeenten van ruim 800 gereduceerd wordt tot ongeveer 200 applicaties. Uitgangspunten 
daarbij zijn  dat de processen zoveel als mogelijk geharmoniseerd zullen worden maar ook dat de kosten van 
de applicaties aanmerkelijk gereduceerd zullen worden, waarbij gedacht kan worden aan licentiekosten en 
personele kosten. 

In 2017 zijn ook de basis applicaties geharmoniseerd. Denk hierbij aan de financiële applicatie K2F en de Suite 
van het sociaal domein. In 2018 zal verder gewerkt worden aan het harmoniseren en uitwerken van de 
processen. 

Het jaar 2017 is in stijl afgesloten met een organisatie dag, de Pauwdag genoemd. In de ochtend was 
programma gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers  door het aanbieden van een 
opleidingscarrousel en het middag programma stond in teken van verbinden, ontmoeten en inspireren. Bij het 
middagprogramma waren dan ook de medewerkers van de Duo gemeenten welkom.  

2017 heeft echter ook een keerzijde. Duo+ heeft in 2016 een vliegende start gemaakt. Daarbij zijn veel 
medewerkers vanuit een vertrouwde omgeving geplaatst bij Duo+,  een organisatie die veel complexer is dan 
men gewend is. Duo+ is immers groter dan de afzonderlijke gemeentelijk organisaties, er zitten meerder 
partijen aan tafel en er zijn drie opdrachtgevers die allen een eigen dynamiek hebben.  Na zo’n ingrijpende 
verandering hebben de medewerkers normaal gesproken tijd en ruimte nodig om aan de nieuwe omgeving en 
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de nieuwe omstandigheden te kunnen wennen. Maar veel tijd was de medewerkers niet gegund.  De volledige 
inzet van iedere medewerker was meer dan nodig. Bovendien volgden de veranderingen  binnen Duo+ zich in 
hoog tempo op en trad binnen Duo+ een  verzakelijking op. Er ontstond een omgeving  waarin de 
medewerkers de erkenning en de waardering, zowel intern maar ook bij de opdrachtgevers, niet echt meer 
voelden. Daar komt bij dat Duo+ in  een constructie zit waarin weinig speelruimte is voor het oplossen van 
problemen zoals langdurig ziekteverzuim, inhuur bij moeilijk vervulbare vacatures  en  voor het maken van 
maatwerkafspraken. De combinatie van “strak sturen op de financiën” en “weinig ruimte voor het oplossen 
van problemen” is ook behoorlijk gaan knellen.  Een bijkomend aspect is dat vanuit de Duo gemeenten 
langdurig ziek personeel aan Duo+ overgedragen is. Al deze factoren zorgden ervoor dat de werkdruk binnen 
Duo+ constant hoog was. Dit heeft vanaf oktober 2017 geleid tot een toename van het ziekteverzuim. Het 
ziekteverzuim binnen Duo+ steeg naar een  onaanvaardbare hoogte (gemiddeld 10,05 % eind 2017). Het hoge 
ziekteverzuimpercentage en daarmee de hoge werkdruk staan ook de cultuuromslag naar een organisatie, 
waarbij het accent meer op eigenaarschap en professionalisering komt te liggen, in de weg.   
De trend van de toename van het ziekteverzuim heeft zich in 2018 doorgezet.  

2018 koers en richting  

2018 is voor Duo+ wat aarzelend begonnen. De organisatie ligt nog op koers met de dienstverlening aan de 
Duo gemeenten maar in het eerste kwartaal van 2018 was wel merkbaar dat  de  druk op Duo+ is toegenomen 
door de groei van de Duo gemeenten en door het ziekteverzuim dat inmiddels tot onaanvaardbare hoogte is 
gestegen. Met name het langdurig ziekteverzuim binnen Duo+ is hoog. Zowel bestuurlijk als in het 
directieberaad is dit onderkend  en is het duidelijk dat het voor Duo+, gegeven de omstandigheden,  steeds 
lastiger wordt om de doelstellingen (de 3 k’s) waar te kunnen maken maar ook om de stijging van het 
ziekteverzuim een halt toe te roepen. In verband hiermee is aan Duo+ gevraagd een inventarisatie en een 
analyse te maken van het ziekteverzuim en daarbij aan te geven wat nodig is om het ziekteverzuim terug te 
dringen naar minimaal het normale niveau (5%). De inventarisatie en de analyse zijn inmiddels verwerkt in de 
aanpak ziekteverzuim. De financiële gevolgen van deze notitie, waarop later in deze rapportage nog 
teruggekomen wordt, worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2018 van Duo+. In de eerste maanden 
van 2018 is ook de samenwerkingsvorm tussen Duo+ en de Duo gemeenten onderwerp van gesprek geweest 
binnen zowel het Bestuur als de  ambtelijke top. De Duo gemeenten vullen de  opdrachtgeversrol verschillend 
in. Hierdoor wordt het voor Duo+ steeds moeilijker om effectief te sturen op de 3k’s en de opgedragen 
taakstelling. In verband hiermee is door Duo+ voor 2019 een beleidsarme begroting opgesteld. Binnen deze 
begroting is geen rekening gehouden met de ingezette ontwikkelingen. De intentie is om deze begroting, zodra 
er meer duidelijk is over de te volgen koers in relatie tot de samenwerking met de gemeenten, te wijzigen aan 
de hand van de gemaakte afspraken.  

Inmiddels heeft er een interventie plaatsgevonden en wordt, met externe begeleiding, de samenwerkingsvorm 
nader geëvalueerd. Tegelijkertijd heeft het bestuur van Duo+ aangegeven dat bij de discussie over de 
samenwerking ook de taakstelling betrokken zal worden. De taakstelling is hangende deze discussie nog wel 
opgenomen in de beleidsarme begroting 2019 van Duo+. Daarnaast zijn, gelet op de discussie over de 
samenwerkingsvorm, diverse ontwikkelingstrajecten zoals bijv. de visie op bedrijfsvoering en de visie op 
control on hold gezet.  

Zoals reeds aangegeven is, is in 2017 zwaar ingezet op de informatiebeveiliging . Dit komt enerzijds voort uit 
de (wettelijke) regelgeving en  omdat per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
van kracht wordt. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt voor de gehele EU. Maar 
anderzijds is het voor Duo+ en de Duo gemeenten een harde noodzaak dat,  gegeven het digitale krachtenveld  
waarin wij ons bevinden, de informatiebeveiliging meer dan goed geregeld moet zijn. Inmiddels is een 
functionaris gegevensbeschermer aangesteld is en wordt een Chief Information Security Officer (CISO) 
geworven. Tot de tijd dat een CISO  functionaris aangetrokken is wordt hierop ingehuurd. Met het aantrekken 
van de functioneel gegevensbeveiliger wordt voldaan aan de wettelijke eis dat per 25 mei 2018 de 
gemeentelijke organisaties over deze functionaris moet beschikken.  



Eerste voortgangsrapportage Duo+ 2018 
 Pagina 5 van 18 

Ook wordt dit jaar het in 2017 vastgesteld beleid uitgerold over Duo+ en de Duo gemeenten via een 
bewustwordingsproces maar ook door een andere inrichting aan en een andere invulling te geven van de 
processen.  

In het eerste kwartaal is de accountant gestart met de jaarrekeningcontrole 2017 van Duo+. De controle wordt 
uitgevoerd door een andere accountant dan in voorgaande jaren. Dit heeft in het begin tot de nodige 
afstemmingproblemen geleid omdat iedere accountant een andere aanpak heeft. De controle op zich verloopt 
voorspoedig. De accountant ligt nog op koers ten opzichte van de planning maar desondanks er ligt er toch de 
nodige druk op het proces. Dit omdat vorig jaar pas laat met de (verbijzonderde) interne controle begonnen is 
omdat de controles op de jaarrekeningen 2016 van Duo+ en de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel langer 
geduurd hebben dan gepland was. Ook is pas laat in 2017 na een uitgebreid aanbestedingstraject de nieuwe 
accountant aangesteld. Naast de controle op de jaarrekening 2017 van Duo+ zijn ook de jaarrekeningcontroles 
gestart voor de Duo gemeenten. Voor controle op jaarrekening van de Duo gemeenten is een accountant 
aangesteld. De controles lopen wat wisselend. Ook hier is er sprake van afstemmingsproblemen en een late 
start. De verwachting is wel dat de controles tijdig afgerond zullen worden.  

De dienstverleningsovereenkomsten voor Buurt en Burgers zijn door het bestuurlijke besluitvormingsproces 
geleid. Voor bedrijfsvoering is inmiddels ook een dienstverleningsovereenkomst vastgesteld door het bestuur 
van Duo+ maar deze overeenkomst is, in tegenstelling tot de overige dienstverleningsovereenkomsten, een 
aanbod gerichte dienstverleningsovereenkomst. Door deze dienstverleningsovereenkomsten komen de OGON 
(opdrachtgever opdrachtnemer) overleggen steeds beter in positie. De dienstverlening vanuit Duo+ kan 
hierdoor beter gemonitord worden maar ook kan beter ingeschat worden wanneer opdrachten aan Duo+ 
binnen de reguliere werkzaamheden vallen of dat er sprake is van maatwerk.  

De drie k’s 
Evenals in de rapportages van 2017 wordt ook nu gerapporteerd via de drie voornaamste uitgangspunten 
waarop de Duo+ organisatie moet sturen om de beoogde doelstellingen te halen: de K’s - kosten, 
kwetsbaarheid en kwaliteit. Bij ieder onderdeel is via een kleur aangegeven wat de stand van zaken is: 
 

Rood Kwaliteit onvoldoende, urgentie voor de korte termijn 

Oranje Kwaliteit niet voldoende maar ook niet onvoldoende. Aandacht gevraagd op de middellange 

termijn 

Groen Kwaliteit voldoende 

 

1. kwaliteit   

 

Doelstelling  
Een doelstelling van Duo+ is dat de dienstverlening optimaal en kwalitatief hoogwaardig is. De ambitie is om 
de kwaliteit van de dienstverlening stap voor stap te verbeteren. 

 
Stand van zaken 
teamleiders 

In 2018 is voor de teamleiders van Duo+ het  Management Development Traject afgerond. Dit traject stond 
voor de teamleiders in het teken van de persoonlijke ontwikkeling maar was ook gericht op het bevorderen 
van het integraal werken en het maken van verbinding. Deze opleiding is een van de instrumenten die binnen 
Duo+ ingezet wordt om de organisatie te professionaliseren en het personeel beter in positie te brengen. 
 
 
Administratie, processen en DVO’s 
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Duo+ heeft in 2017 ingezet op het orde krijgen van de basisadministraties en het harmoniseren van processen. 
Dat begint zich nu uit te betalen. De basis administraties zijn kwalitatief beter ingericht en daarnaast is ook 
ingezet op de ontwikkeling en het uitrollen van geharmoniseerde basisapplicaties zoals bijvoorbeeld K2F en de 
Suite sociaal domein. Vanzelfsprekend is er bij beide applicaties nog sprake van wat kinderziektes en 
afstemmingsverschillen maar het biedt de basis om te bouwen aan een verder gaande harmonisatie. Hierdoor 
gaat meer ruimte ontstaan voor het leveren van kwaliteit. Een voorbeeld hiervan is dat binnen de genoemde 
applicaties het procesgericht werken beter ingeregeld kan worden waardoor de kans op fouten binnen het 
systeem  aanmerkelijk gereduceerd zal worden.  
Ook het feit dat de dienstverleningsovereenkomsten vastgesteld zijn geeft ruimte om binnen de OGON’s  
naast de inhoudelijke discussie ook te praten over kwaliteit . Duo+ komt hierdoor steeds beter in positie om 
vorm en inhoud te geven aan de te leveren producten en diensten tegen de vooraf afgesproken kwaliteit.  
 
Verkiezingen. 
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het organiseren van de verkiezingen voor 
gemeenten Uithoorn en Ouder Amstel is een behoorlijke krachttoer voor Duo+. Het is geen jaarlijkse routine 
en de processen voor de verkiezingen moeten steeds apart ingeregeld worden. De organisatie van de 
verkiezingen is goed  verlopen. Alles was goed voorbereid en tijdens de verkiezingen en ook ’s avonds 
gedurende de tellingen was voldoende mankracht aanwezig om alles in goed banen te leiden. Hier kan zeker 
gesteld worden dat Duo+ kwalitatief gezien een goede dienst geleverd heeft.  
 
Slimmer verbinden 

Het programma Slimmer Verbinden is een meerjarig programma dat nu zijn tweede effectieve jaar is ingegaan. 
Inzet is de afronding van de harmonisatie van ICT-systemen en werkprocessen door middel van  20 projecten. 
Op een enkel project na is er nog geen decharge gegeven op projecten, een aantal belangrijke systemen en 
werkwijzen is echter al geïmplementeerd en de betreffende projecten zijn in de nazorgfase. Dit betreft het 
financiële systeem, het systeem in gebruik bij de backoffices van het Sociaal Domein, het Burgerzaken systeem 
en het systeem in gebruik voor VTH. De werkprocessen gerelateerd aan het zaaksysteem waren in de loop van 
2017 reeds geharmoniseerd maar kennis en gebruik van het systeem is bevorderd door middel van zgn 
Roadshows waarin teams op maat werden getraind in het gebruik. Met het project Adoptie digitaal werken 
wordt beoogd om de leidinggevenden uit te rusten met voldoende handvatten om hun medewerkers te 
begeleiden in het gebruik van alle digitale middelen die er zijn. Dit strekt zich uit van vaardigheden tot houding 
en gedrag en kennis van de mogelijkheden die moderne middelen ons bieden voor het gemeentelijke werk.  
Het project Informatieveiligheid en privacy richt zich op het zodanig inrichten van de organisaties dat wordt 
voldaan aan de ENSIA en de AVG in mei. Het project ligt op koers en heeft het volste vertrouwen dat de 
organisaties op 25 mei voldoen aan de AVG. Een bewustwordingstraject is voor medewerkers en managers is 
hierbij een belangrijk onderdeel. 
Een alle onderdelen rakend project om de werkplekken te harmoniseren en de datacentra te verhuizen is van 
start gegaan in december/januari en ook in dit project wordt elk team in de vier organisaties specifiek begeleid 
in de overgang. Dit project zal het hele jaar 2018 lopen.  
In de laatste voortgangsrapportage is aangegeven dat de projecten binnen het programma Slimmer Verbinden 
een mogelijk besparing zouden kunnen opleveren van € 1 miljoen. Het zwaartepunt van deze besparing zou 
komen te liggen binnen het project Harmony. Inmiddels zijn alle businesscases van de projecten binnen het 
programma Slimmer Verbinden opnieuw beoordeeld. Uit deze beoordeling blijkt dat de geprognotiseerde 
opbrengsten van de businesscases bijgesteld moeten worden. Zoals het er nu naar uitziet leveren de 
businesscases binnen de exploitatie van Duo+ een besparing op van € 235.000,-- op de ICT beheerskosten 
vanaf 2019. Dat heeft enerzijds te maken met de uitgangspunten die in de businesscase gekozen zijn maar 
toch ook de tegenvallende bezuinigingen die tijdens de duur van de projecten naar voren gekomen zijn. Hierbij 
moet nog wel meegenomen worden dat er naast de besparingen op de ICT kosten er ook vanuit gegaan wordt 
dat er op termijn ook een besparing op de fte’s binnen Duo+ gerealiseerd kan worden van ongeveer 
€ 250.000,--. 
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Kwetsbaarheid 
 

2. kwetsbaarheid   

 

Doelstelling  
Een van de belangrijkste doelen van Duo+ is dat de organisatie door moet groeien naar een stabiele en 
robuuste organisatie. Een betrouwbare organisatie die in staat is om structureel de Duo-gemeenten te 
voorzien van een kwalitatieve hoogwaardige dienstverlening. Dit betekent dat het fundament waarop de 
organisatie staat stevig moet zijn. Een fundament waarop doorgebouwd kan worden en waarin 
kwetsbaarheden beperkt zijn en risico’s actief worden gemanaged. 
 

Voortgang 
 
Basisadministraties  
Zoals al eerder aangegeven is, is in het jaar 2017 stevig ingezet op het op orde krijgen van de 
basisadministraties en het harmoniseren van de processen. Inmiddels zijn de basisadministraties beter 
ingericht en daarnaast zijn ook een paar basisapplicaties geharmoniseerd zoals bijv. K2F en de Suite sociaal 
domein. Deze applicaties hebben nog wel wat kinderziekte en ook zijn er nog afstemmingsverschillen maar 
door de harmonisering van de processen en de uitrol van de applicaties over de Duo gemeenten wordt de 
kwetsbaarheid van deze processen sterk gereduceerd. 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim van Duo+ is erg hoog. In het derde kwartaal van 2017 was het ziekteverzuimpercentage nog 
binnen de aanvaardbare normen (6,67%) maar vanaf oktober 2017 is het percentage aanzienlijk gestegen. 
Eind 2017 bedroeg het ziekteverzuimpercentage van Duo plus ruim 10 % en deze trend  heeft zich in 2018 
voortgezet. Eind maart 2018 keek Duo+ tegen een ziekteverzuimpercentage aan van 11,07 % met uitschieters 
naar 20 %.  Een andere kanttekening is dat het langdurig ziekteverzuim erg hoog is. 22 medewerkers zijn 
namelijk langdurig ziek. Deze ontwikkeling is besproken met het directieberaad en het bestuur van Duo+. 
Want aan de ene kant loopt de dienstverlening van Duo+ gevaar maar aan de andere kant kan het hoge 
ziekteverzuim, door de hoge werkdruk die ontstaat, leiden tot een nog hoger ziekteverzuim. Naar aanleiding 
hiervan heeft het bestuur van Duo+ aangegeven dat het de directie van Duo+ toegestaan is om het 
personeelsbudget te overschrijden voor interventies die direct en snel leiden tot een reductie van het 
ziekteverzuim. Een voorwaarde is wel dat er een duidelijke inventarisatie en een gedegen analyse van het 
ziekteverzuim gemaakt wordt. Dit om te kunnen  beoordelen welke interventies nodig zijn en wat de kosten 
van deze interventies zijn. Hierbij is gekeken naar de interventies op de korte termijn. Alleen interventies die 
het eerste half jaar beslaan zijn meegenomen in de financiële vertaling. Voor het beoordelen welke 
interventies in aanmerking komen zijn de volgende criteria gehanteerd.   
De interventie moet : 

 Het probleem oplossen dat ontstaat als gevolg van het ‘arbeidsverzuim surplus’, of 

 Het arbeidsverzuimcijfer terugbrengen naar 5%, of 

 De stijging van de werkdruk tegengaan  
Daarnaast zijn alleen voorstellen voor de afgesproken duur van maximaal 6 maanden geaccordeerd.   
Interventies die geld kosten zijn opgenomen in de aanpak ziekteverzuim en zijn uit te splitsen in drie 
categorieën  
1. inhuur bij ziekte 
2.  inhuur bij moeilijk in te vullen vacatures 
3. maatwerkoplossing voor langdurig zieken.  
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Daarbij is gekeken naar de risico’s wanneer niet ingehuurd wordt (toename werkdruk, wettelijke taken worden 

niet meer uitgevoerd, betreft het een sleutelpositie) en is gekeken of de inhuur binnen het afwegingskader van 

de aanpak van het ziekteverzuim past. 

Ad. 1. Om te beoordelen welke interventies noodzakelijk zijn is gekeken naar de risico’s die zich voordoen als 
er niet ingehuurd wordt. Daarbij is kritisch gekeken of de inhuur bestemd is voor een sleutelpositie, voor een 
wettelijke taak of voor het effectief terug brengen van de werkdruk. Ook moet het ziekteverzuim langdurig 
zijn. De kosten van de extra inhuur die aan deze criteria voldoet bedragen € 477.500,--. Deze inhuur geldt voor 
de periode tot en met juli 2017.  
 

Ad. 2 Er is binnen Duo+ een aantal vacatures die lastig in vullen zijn. Dat komt meestal door krapte op de 
arbeidsmarkt of dat er een specialisme gevraagd wordt.  Het niet invullen van deze vacatures leidt tot een 
sterkte toename van de werkdruk of het niet uitvoeren van een wettelijke taak. Binnen de directie en de 
frontoffice sociaal domein is een drietal functies die moeilijk ingevuld kunnen worden en waarvoor nu 
interventies gevraagd worden. De kosten van de interventies worden geraamd op € 34.500,--  . Daarbij is het 
risico dat de kosten mogelijk verder kunnen oplopen indien de vacatures nog langer open staan dan 1 juli 2018 
of dat andere verwachte vacatures ook moeilijk in te vullen zijn.  
 
Ad. 3. Duo+ heeft veel langdurig zieken en ook een aantal medewerkers die om andere redenen niet goed 
functioneren. Bij de start van Duo+ zijn 5 medewerkers ziek overgekomen, inmiddels is 1 ziektegeval opgelost, 
voor 2 andere wordt een oplossing gezocht. Er blijven nog 2 ziekte gevallen over die op het 
arbeidsverzuimpercentage drukken. Van deze ziektegevallen kan worden gesteld dat er niet acuut 
problematiek ontstaat (speelt al langer) ofwel dat deze ziektegevallen kunnen worden opgevangen binnen het 
team. Los van dit alles heeft wordt nu voorgesteld om twee maatwerkoplossing als interventie mee te nemen. 
De totale kosten van deze maatwerkoplossingen worden geraamd op € 85.500,-- 
 
Het totaal van de interventies komt hiermee op € 477.500 waarvan € 100.000 uit de reserve Buurt/Burger 
€ 34.500,-- + 85.500 =  € 497.500,-- 
 
Risico’s 

 In de genoemde interventies zijn alleen voorstellen van maximaal 6 maanden meegenomen. Maar 
juist het langdurig ziekteverzuim veroorzaakt voor het grootste gedeelte het hoge ziekteverzuim.   Dit 
betekent dat de ingezette interventies óf stoppen na 6 maanden met een mogelijke stijging van het 
verzuimcijfer als gevolg óf interventies worden voortgezet zonder dat er dekking is. Kortom, een aantal 
interventies kunnen worden aangemerkt als incidentele oplossingen voor structurele problemen.  

 Een tweede risico is dat niet alle maatwerkvoorstellen in de interventies meegenomen zijn. Voor een 
deel van deze maatwerkvoorstellen moet nog een oplossing gevonden worden zeker als de werkdruk 
en/of het ziekteverzuim (te) hoog blijft. 

 De  verwachting is dat voor minimaal 3 functies inhuur langer noodzakelijk is. Voor de 2e helft van 
2018 kan hiervoor dekking worden gevonden in het organisatie brede ziekteverzuimbudget, mits het 
restant hiervan niet ingezet wordt voor de dekking van de interventies in deze rapportage.  

 Deels is de problematiek als gevolg van het ‘arbeidsverzuim surplus’ ontstaan door het krappe jasje 
van Duo+. De begroting van Duo+ bestaat praktisch alleen maar uit personeelslasten. Dit betekent dat 
de managers weinig speelruimte hebben om problematiek rondom arbeidsverzuim adequaat op te 
lossen. Tot dit is opgelost blijft het risico bestaan dat er later opnieuw problematiek ontstaat rondom 
arbeidsverzuim.  

Aangegeven is dat het risico bestaat dat  voor 3 functies inhuur langer, ook na 1 juli 2018,  noodzakelijk is. 
Concreet wordt nu al voorzien dat dit risico zich bij 2 gevallen voordoet, de verwachting is dat het hier niet bij 
blijft.  
De totale kosten van dit risico worden ingeschat op € 150.000,-- 
 



Eerste voortgangsrapportage Duo+ 2018 
 Pagina 9 van 18 

Als dit risico betrokken wordt bij de overige kosten van de interventies dan bedraagt het totaal van de kosten 
inclusief de risicodekking € 497.500 + € 150.000 = € 647.500,--. Dit bedrag wordt meegenomen in de 
begrotingswijziging die naar aanleiding van deze rapportage gemaakt wordt.   
 
Intussen is management van Duo+ bezig met interventies die gedaan moeten worden om de cultuur, 
werkdrukmanagement, de organisatieontwikkeling te bevorderen. Tevens worden onder gesprekken gevoerd 
met medewerkers in het kader van talentonwikkeling en wordt nadrukkelijk gekeken naar de 
arbeidsvoorwaarden, de beloning en waardering van de medewerkers. Inmiddels is een SMT dag 
georganiseerde waarbij de teamleiders, het management en de bedrijfsarts met elkaar in gesprek geweest zijn 
om de problematiek van het ziekteverzuim in totaliteit maar ook op teamniveau te bespreken. Ook is er 
toegewerkt naar oplossingen om het ziekteverzuim te verminderen maar ook om de  interne en de  externe 
mobiliteit te  bevorderen 
 
Facturen afhandeling 
De betalingsmoraal van Duo+ is de afgelopen maanden sterk verbeterd maar het is nog niet goed genoeg. Aan 
het einde van het 1e kwartaal van 2018 stonden nog 192 facturen open waarvan 131 nog binnen de termijn 
van 30 dagen. 61 facturen staan langer dan 30 dagen open waarvan 19 langer opstaan dan 90 dagen.  Van 
deze 19 facturen staan er 13 open bij het team I en A maar dat heeft voor  een groot deel te maken met een 
conflict met een leverancier. Het betalingsmoraal moet gelet op deze cijfers nog verder verbeterd worden 
maar na de implementatie van K2F is al een enorme inhaalslag gemaakt.   
 
Vacatures   
Duo plus is steeds beter in staat om invulling te geven aan openstaande vacatures. Wel is er nog sprake van 
een aantal moeilijk in te vullen vacatures maar los daarvan wordt steeds sneller in de invulling van de overige 
vacatures voorzien. Aan het eind van het 1e kwartaal stonden nog 13 vacatures open. In het eerste kwartaal 
van 2018 zijn 7 vacatures van Duo+ ingevuld.  
.  

Kosten 
 

3.  Kosten  
 

  

 
 
Duo+ heeft de afgelopen tijd steeds meer grip gekregen op de financiën. Maar het  is ook steeds duidelijker 
geworden dat de jas waarin Duo+ zit krap is. En dat wordt steeds meer herkenbaar en zichtbaar. De 
jaarrekening 2017 kon nog afgesloten worden met een klein overschot maar aan de andere kant zijn steeds 
meer interventies nodig om Duo+ goed in positie te houden. In 2017 is door het bestuur van Duo+ al 
ingestemd met hogere kosten voor de teams financiën en P en O omdat deze teams door diverse oorzaken 
niet meer in staat waren om de basis werkzaamheden tijdig uit te voeren. Denk hierbij aan het hoge 
ziekteverzuim, de implementatie van een nieuwe applicatie en de strengere accountantscontroles onder de 
druk van de AFM. Daarnaast is ook duidelijk geworden dat het strak sturen op de financiën in combinatie met 
andere factoren die nog een rol spelen (denk hierbij aan de cultuuraspecten) uiteindelijk zijn tol gaat eisen. Of 
wel Duo+ is nog niet in balans. Vandaar dat via de aanpak van het ziekteverzuim nu een inventarisatie gemaakt 
is van de meest urgente problemen binnen Duo+.  Aan de hand hiervan is zijn oplossingen uitgewerkt die in 
ieder geval voor de korte termijn Duo+ weer in balans moeten gaan krijgen maar deze notitie geeft ook voor 
de langere termijn oplossingen. .  
 
In deze voortgangsrapportage zijn naast de effecten van de aanpak van het ziekteverzuim de volgende 
wijzigingen meegenomen. 
 
1. De doorwerking van de gevolgen van de CAO afspraken (structureel) 
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2. De kosten van Functioneel gegevensbeveiliger en de CISO (structureel maar deze kosten zijn reeds 
opgenomen in de begroting 2019 en volgende jaren). Deze kosten zijn nog niet opgenomen in de 
begroting 2018 (structureel) 

3. Kosten van de accountant, piketkosten, kosten Interne Dienstverlening, reiskosten en de kosten van 
het flankerend beleid buurt (structureel maar deze kosten zijn reeds opgenomen in de begroting 2019 
en volgende jaren). Het betreft de structurele  doorwerking van een begrotingswijziging 2017. 
(structureel) 

4. Het werkplan sociaal domein (incidenteel) 
5.  De kosten van het zorg-adviespunt Coherente (structureel) 
6. De doorwerking van de toegestane hogere kosten van de teams financiën en P en O in 2018 

(Incidenteel) 
7. De extrakosten van de accountant in 2018 (incidenteel) 
8. De advieskosten en de kosten voor representatie. Deze kosten zijn opnieuw opgevoerd na overleg met 

het directieberaad en het bestuur (incidenteel) 
9.  Vrijvallende kapitaallasten I en A (incidenteel) 
10. Vrijvallende middelen boven formatief personeel (gedeeltelijk incidenteel en gedeeltelijk structureel) 
 
De wijzigingen onder de nummers 1 tot en met 5 zijn wijzigingen waarmee (voor het grootste gedeelte)  
Rekening gehouden is in de lopende begrotingen van de DUO gemeenten. 
 
De wijzigingen onder de nummers 6 tot en met 8 alsmede de kosten die voortvloeien uit de aanpak 
ziekteverzuim zijn weliswaar bestuurlijk afgehecht maar met deze kosten is nog geen rekening gehouden 
 binnen de lopende begrotingen van de DUO gemeenten.  
 
De wijzigingen onder de nummer 9 en 10 betreffende vrijvallende middelen. Deze vrijvallende middelen 
 worden betrokken bij de verdeling van de kosten over de gemeenten   
 
Ad. 1 Als gevolg van de CAO afspraken die landelijk gemaakt zijn stijgen in 2018 de personeelslasten van 

Duo+ met € 325.172,--. Deze kosten worden doorberekend aan de Duo gemeenten 
   
Ad. 2 De kosten van de Functioneel Gegevensbeveiliger (FG’r) en de CISO (Chief Information Security Officer) 

zijn nog niet volledig opgenomen in de begroting 2018 van Duo+. Voor de CISO was al rekening 
gehouden met de salariskosten van een half jaar. Op grond van de AVG zijn de gemeenten gehouden 
om per 25 mei 2018 een FG’r in dienst te hebben. Ook is het noodzakelijk dat iedere gemeente, of een 
samenwerkingsverband van gemeenten, een CISO in dienst heeft. Binnen Duo+ is inmiddels voorzien 
in de vacature FG’r en wordt nu nog een CISO geworven. Deze functionarissen werken voor de gehele 
organisatie ofwel voor Duo+ maar ook voor de Duo gemeenten.  De netto kosten van deze formatie 
bedraagt  voor 2018 € 125.290,--. In de begroting van 2019 en volgende jaren van Duo+ zijn deze 
kosten reeds opgenomen. 

 
Ad. 3 In 2017 zijn via een begrotingswijziging de kosten van de accountant (hogere kosten na aanbesteding), 

de piketkosten, de kosten van de Interne Dienstverlening (deze kosten waren vanuit de gemeentelijke 
begrotingen nog niet toebedeeld aan Duo+) en de kosten van flankerend beleid buurt (zie 
voorgangsrapportage 2017) alsmede de reiskosten (in 2017 bij geraamd maar nog niet opgenomen in 
de begroting 2018 van Duo+.) De totale kosten die nog in de begroting 2018 van Duo+ opgenomen 
moeten worden bedragen € 383.210,--. Deze kosten worden doorberekend aan de gemeenten. 

 
Ad. 4 Van de gemeenten Uithoorn en Ouder Amstel zijn middelen beschikbaar gesteld via het werkplan 

Sociaal Domein voor het oplossen van aanloopproblemen als gevolg van de transitie van het sociaal 
domein en het aanpassen van de organisaties hierop. In het werkplan zijn afzonderlijk voor de jaren 
2016, 2017 en 2018 middelen opgenomen. Alleen het tempo waarin het werkplan sociaal domein 
uitgevoerd wordt ligt wat lager dan ingeschat was. Vandaar dat er in 2018 middelen beschikbaar 
gesteld moeten worden die aanvankelijk bedoeld waren voor werkzaamheden die in 2017 gepland 
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zijn. Deze kosten ad € 180.529 worden ten laste gebracht van de reserve sociaal domein die hiervoor 
in het leven geroepen was. De middelen die voor 2018 in het werkplan sociaal domein begroot zijn 
bedragen 257.453,--. Deze kosten worden doorberekend aan de Duo gemeenten Ouder Amstel en 
Uithoorn.  
Naast de kosten van het werkplan sociaal domein zijn ook nog afspraken gemaakt met de Duo 
gemeente ten aanzien van de conversie jeugd geld voor diverse specifieke projecten. De totale kosten 
van deze gemaakt afspraken bedragen € 267.858,-- en deze kosten worden op grond van de gemaakte 
afspraken doorberekend aan de gemeente Ouder Amstel of Uithoorn. 

 
 
Ad. 5 De kosten van het inbesteden van zorgadvies coherente zijn wel opgenomen in de begroting 2017 

maar deze kosten zijn abusievelijk niet opgenomen in de begroting 2018 van Duo+. Ten onrechte 
omdat deze kosten structureel maar ook onvermijdelijk zijn.  De netto kosten bedragen  € 220.000,-- 
en deze kosten worden doorberekend aan de gemeenten Ouder Amstel en Uithoorn. 

 
Ad. 6 In 2017 is het aan de teams financiën en P en O en I en A, op aangeven van het bestuur in de 

vergadering van 9 november 2017,  toegestaan om hogere kosten te verantwoorden. Dit in verband 
met diverse ontwikkelingen zoals een hoog ziekteverzuim, hogere accountantskosten en de 
implementatie van een nieuwe financieel systeem en de vervanging van een senior adviseur 
informatie management. Deze meerkosten bedragen 213.000,-- en deze kosten worden doorberekend 
aan de Duo gemeenten. In de bijlage is een specificatie van deze kosten opgenomen. 

 
Ad. 7 De controle op de jaarrekeningen 2017 van de gemeenten staan onder een grote tijdsdruk. Ten eerste 

kon pas laat begonnen worden met de interne controles 2017 omdat de controles op de 
jaarrekeningen 2016 aanzienlijk uitgelopen zijn maar ook omdat pas laat bekend was welke 
accountant de controles ging uitvoeren. Hierdoor kon pas heel laat afgestemd worden met de nieuwe 
accountant. Om de controles alsnog tijdig te kunnen afronden was extra capaciteit nodig. Er diende 
immers nog een grote inhaalslag gemaakt te worden. De kosten hiervan bedragen € 77.490,-- en 
worden doorbelast aan de Duo gemeenten  

 
 
Ad 8. In de begrotingen 2016 en 2017 van Duo+ was voor representatie en advieskosten een post 

opgenomen. Deze post is echter niet in de begroting 2018 verwerkt.  Dit zijn echter wel kosten die een 
organisatie als Duo+ nodig heeft om in de basis te kunnen functioneren. Vandaar dat via een 
incidentele correctie  een post in de begroting 2018 opgenomen wordt voor representatie en 
advieskosten. In het verlengde van de begrotingen 2016/17 wordt er een bedrag aan totale advies en 
representatiekosten opgenomen van € 180.000,-- en deze wordt doorbelast aan de programma’s.   

 
Ad. 9. Binnen de begroting van I&A is structureel 500.000 euro opgenomen voor kapitaallasten. Het 

uitgangspunt dat hieraan ten grondslag ligt is een zogeheten ideaalcomplex, met gelijkblijvende lasten 
in de exploitatie over de jaren heen (in dit geval ter grootte van €500.000). Zoals het er nu naar uitziet, 
wordt dit bedrag in 2018 aangewend voor de aanschaf / vervanging van enerzijds een groot deel van 
de beeldschermen op de verschillende locaties en anderzijds (een deel van) de huidige Windows-
telefoons, afgezien van wat reguliere / kleine vervangingen in de loop van het jaar.. 

 
In de praktijk is echter nog geen sprake van een ideaalcomplex; de kapitaallasten op basis van in het 
verleden gedane investeringen bedragen in 2018 ca. € 300.000. Dat betekent dat er in 2018 sprake is 
van een overschot ter grootte van € 200.000. Dit wordt enerzijds aangewend om eenmalige 
“tegenvallers” op te vangen, waaronder in elk geval de € 55.000 incidentele kosten voor een 
organisatie brede Cognos-licentie waar op 18 april 2018 door het bestuur een akkoord op is gegeven 
alsmede een innovatiebudget I en A ad € 28.500,--.  Het resterende bedrag ad € 116.500 kan worden 
afgeraamd.  

 



Eerste voortgangsrapportage Duo+ 2018 
 Pagina 12 van 18 

Ad. 10 In de begroting van Duo plus zijn voor de boven-formatief geplaatste medewerkers salarislasten 
opgenomen voor 3 jaar en/of is een voorziening getroffen. Omdat inmiddels van 1 boven-formatieve 
medewerker afscheid genomen is en een andere boven-formatieve medewerker herplaatst is komen 
binnen de begroting 2018 van Duo+ middelen vrij te vallen tot een totaal bedrag van € 136.092,--. 
Deze vrijval wordt betrokken bij de verdeling van de kosten over de  programma’s. 

 
Verder wordt ter dekking van de aanpak van het ziekteverzuim een bedrag van € 100.000 (zie ad. 3, blz 8) 
onttrokken aan de  reserve buurt/burger. Deze reserves was onder meer bedoeld als een risicoreserve. Hier is 
nu sprake van een risico dat zich uiteindelijk ook voorgedaan heeft. Deze ruimte resteert na de onttrekkingen 
die gedaan zijn voor het werkplan sociaal domein. Dit betreft uitgaven die voor 2017 gepland zijn maar in dat 
jaar niet tot uitvoering gekomen zijn.  
 
Resumerend leiden de bovenstaande voorgesteld wijzigingen met inbegrip van de effecten van de aanpak van 
het ziekteverzuim (in totaal € 747.500,--, minus € 100.000 reserve= € 647.500 )  en met inbegrip van de 
vigerende verdeelsystematiek tot de  volgende verdelingen.  
 
 

Totaal 

Reeds rekening 
mee gehouden in 
begrotingen 

nieuwe 
kosten 

totaal 

Diemen 273.044 91.429 181.615 

Uithoorn 1.404.825 872.988 531.837 

Ouder-Amstel 766.512 478.474 288.037 

Totaal geraamde bijdragen gemeenten 2.444.381 1.442.891 1.001.490 

 
Voor verdere een specificatie van de bovengenoemde wijzigingen en de verdeling van de kosten wordt 
verwezen naar het financiële deel van deze rapportage.  
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Financiën voortgangsrapportage 
 
Onderstaand de een analyse van de financiële effecten binnen Duo+. Welke financiële ontwikkelingen zijn er 
binnen Duo+: 
 
Autonome ontwikkeling 

 CAO en overige salarisontwikkelingen 
Overige financiële ontwikkelingen 

 Inhuur derden doorloop vanuit 2017 

 De aanpak van het ziekteverzuim irt ziekte 

 Maatwerkafspraken irt ziekteverzuim 

 Inhuur op moeilijk invoelbare vacatures  

 Risico’s met betrekking tot langdurig zieken 

 Werkplan en overige zaken binnen het sociaal domein 
Slimmer verbinden 

 Voortgang en onttrekking uit de reserve 
 
In de kolom I/S is opgenomen of deze kosten incidenteel of structureel zijn, indien I/S hebben deze wel een 
structureel karakter maar zijn niet verwerkt in de begroting 2019. 
 
In bijlage 1 is de begrotingswijziging opgenomen. 

Personele ontwikkelingen binnen Duo+  
In dit hoofdstuk worden alle autonome ontwikkelingen meegenomen die effect hebben op de budgetten van 
Duo+. 

Cao en overige salarisontwikkelingen 2018 
In de begroting van 2018 en verder was al rekening is gehouden met 1,6% loonstijging, ontwikkeling 
pensioenpremie en eerdere IKB-afspraken. Thans wordt de resterende stijging van de cao (1,65%) verwerkt. 
Daarnaast zijn in de kolom overige andere effecten verwerkt. Onderstaand de effecten die thans nog verwerkt 
moeten worden in 2018 
 

Personeelslasten CAO  Overige Dekking Totaal I/S Diemen Uithoorn 
Ouder-
Amstel 

Begroting 2018                 

    Directie 13.344 -10.802 0 2.542 S doorbelasten naar programma's 

    Bedrijfsvoering 144.727   0 144.727 S 49.146 60.773 34.808 

    Burger 74.286 315.000 95.000 294.286 S   188.731 105.555 

    Buurt 92.815 99.346 99.346 92.815 S   63.120 29.695 

Personeelsln stijging 325.172 403.544 194.346 534.370   49.146 312.625 170.057 

 
Overige 

 Directie (€ 10.802, voordeel) 
De lasten zijn structureel verhoogd als gevolg van Ciso en de medewerker gegevensbeheer en 
daarnaast een incidentele verlaging van bovenformatieven die nog in 2018 waren meegenomen. 

 Burger (€ 315.000, nadeel, nadelig effect op bijdrage € 220.000) 
Betreft het inbesteden van Coherente en Schuldhulpverlening. Voor een deel kan dit gecompenseerd 
worden binnen de begroting 2018, voor een ander deel (€ 220.000) is bij het samenstellen van de 
primitieve begroting 2018 onjuist verwerkt. 

 Buurt (€ 99.346, nadeel geen effect op bijdrage) 
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Dit betreft het inbesteden van diensten met betrekking tot het afvalverwerkingsstation. Dit kan binnen 
de begroting opgevangen worden doordat de kosten voor uitbesteed werk worden verlaagd. 

Overige kosten 
 
In onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen die doorlopen vanuit de voortgangsrapportage 2017 en 
andere kosten die ook dit jaar wederom nodig zijn om de kosten binnen de directie op te vangen.  

Overige kosten Totaal I/S Diemen Uithoorn 
Ouder-
Amstel 

Directie Kosten voor advies 100.000 I 

Doorbelasten naar programma's Directie Kosten voor representatie 80.000 I 

Directie Kosten voor accountant nav aanbesteding 20.000 S 

Bedrijfsvoering Reiskn. vanuit voortgangsrapportage 2016 75.000 S 25.469 31.494 18.038 

Bedrijfsvoering Kn. I&D voortgangsrapportage 2016 169.000 S   109.428 59.572 

Bedrijfsvoering Piketkn. Voortgangsrapportage 2016 42.000 S 14.262 17.636 10.101 

Buurt 
Flankerend beleid voortgangsrapportage 
2016 

77.210 S   77.210 
  

Totaal overige kosten 563.210   39.731 235.768 87.711 

Overige inhuur van derden 
 
Bedrijfsvoering 
Onderstaand wordt ingegaan op de noodzakelijke inhuur binnen het programma Bedrijfsvoering om acute 
problemen op te lossen. Voor een deel waren deze reeds in oktober 2017 aangekondigd en hebben een 
doorloop in 2018.  

Team Activiteit Bedrag I/S Diemen Uithoorn 
Ouder-
Amstel 

P en O 
Kosten vanuit rapportage eind 2017 in relatie tot acute 
problemen bij P&O. 

87.500 I 29.713 36.742 21.044 

  
Op orde brengen salarisadministratie en aansluiting met het 
financiële systeem. 

45.500 I 15.451 19.106 10.943 

I&A 
Kosten volgens afspraak vorig jaar adviseur I&A voor 1 jaar 
voorlopig in dienst, 2018 nog halfjaar 

40.000 I 13.583 16.797 9.620 

Financiën 
Kosten vanuit rapportage eind 2017 in relatie tot acute 
problemen binnen de bezetting Financiën m.b.t. 
verbijzonderde interne controle. 

40.000 I/S 13.583 16.797 9.620 

  

De wisseling van accountants en andere controle 
systematiek waar de vier organisaties nog niet op ingesteld 
zijn: 

77.490 I 26.314 32.539 18.637 

De late aanbesteding waardoor pas laat in de tijd afspraken 
gemaakt konden worden gemaakt over de omvang van de 
steekproeven. 

Andere controle systematiek ten opzichte van vorige 
accountant. 

Organisaties nog niet ingesteld op het vastleggen van 
prestatieverklaringen.  

Controles die in voorgaande jaren niet gedaan zijn zoals 
sportbedrijf en volledigheid huuropbrengsten. 

Totaal geraamde kosten programma Bedrijfsvoering  290.490   98.645 121.981 69.865 

 *Deze kosten hebben een structureel karakter maar zijn (nog) niet structureel verwerkt in de begroting 2019  
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Vrijval van kapitaallasten  
Er wordt toegewerkt naar een ideaalcomplex maar in 2018 is dit nog niet bereikt hierdoor blijft dit jaar geld 
over. 
 

Afdeling Activiteit Bedrag I/S Diemen Uithoorn 
Ouder-
Amstel 

Bedrijfsvoering 
Voordeel kapitaallasten minus cognos 
licenties en innovatiebudget 

-116.500 I -39.561 -48.920 -28.019 

Totaal geraamde kosten programma Bedrijfsvoering  -116.500   -39.561 -48.920 -28.019 

 

Inhuur voor ziektevervanging  
Onderstaande tabel is het totaaloverzicht van de inhuur voor ziektevervanging. Alle voorstellen zijn ter 
goedkeuring aan het MT Duo+ voorgelegd waar de afweging is gemaakt of inhuur daadwerkelijk noodzakelijk 
was.  Daarbij is gekeken naar de risico’s wanneer niet ingehuurd wordt (toename werkdruk, wettelijke taken 
worden niet meer uitgevoerd, betreft het een sleutelpositie) en is gekeken of de inhuur binnen het 
afwegingskader van de aanpak van het ziekteverzuim past. 
 

Afdeling 
 

Kosten   Dekking   
Ontrekking 

reserve  
Restant I/S Diemen Uithoorn 

Ouder-
Amstel 

Totaal Bedrijfsvoering  60.000 0  60.000 I  20.375 25.195 13.980 

Totaal Burger  296.000 19.000 100.000 177.000  I 0 113.514 62.166 

Totaal Buurt  187.000 0  140.500 I 0 95.549 44.951 

Totaal 
(overschrijding) ziektevervanging 

543.000 65.500 
 

377.500   20.375 234.257 122.868 

Maatwerkafspraken 
Daarnaast heeft het MT kritisch gekeken naar de voorgestelde interventies om het arbeidsverzuim terug te 
dringen. Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
 

Afdeling 
 
Maatwerkafspraken 

 

Kosten 
(maximaal)  

I/S Diemen Uithoorn 
Ouder-
Amstel 

Totaal geraamde kosten programma bedrijfsvoering 85.500 I 29.034 35.903 20.563 

 
Inhuur op moeilijk in te vullen vacatures  
Binnen 2 teams en de directie speelt het probleem dat vacatures moeilijk te vervullen zijn waardoor deze lang 
open staan en als gevolg daarvan de werkdruk 
 

Afdeling Functie  Kosten  Dekking  restant  I/S Diemen Uithoorn 
Ouder-
Amstel 

Directie CISO 16.000 - 16.000 I doorbelasten naar programma's 

Bedrijfsvoering 
Allround  
adviseur  

5.000 
Vacature-

ruimte  
-  I       

Burger 

Medewerker 26.500 
Vacature-

ruimte à 
€15.500,- 

11.000 I   7.055 3.945 

Medewerker 17.000 
Vacatureruim
te à €9.500,- 

7.500 I   4.810 2.690 

Totaal ziektevervanging 34.500   0 11.864 6.636 
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Risico’s 2018bij langdurig zieken  
In onderstaande tabel is het risico opgenomen met betrekking tot langdurig zieken. 
 

Afdeling Functie  Kosten  Dekking  restant  I/S Diemen Uithoorn 
Ouder-
Amstel 

Bedrijfsvoering Risico langdurig zieken naar reserve 150.000 I 50.937 62.987 36.076 

Totaal risico langdurig zieken 150.000   50.937 62.987 36.076 

Inhuur prognose 2018 in relatie tot het Sociaal Domein 
 
Met betrekking tot het sociaal domein worden onderstaande kosten uit de reserve Burger/Buurt onttrokken of 
afzonderlijk in rekening gebracht. 
 

Werkplan sociaal domein en overige zaken binnen het sociaal 
domein via afzonderlijke facturen 

Totaal I/S Uit reserve Uithoorn 
Ouder-
Amstel 

Middelen werkplan 2016/2017  180.529  I 180.529     

Werkplan 2018 257.453  I   171.636 85.817 

Conversie Jeugd 63.168  I   2.196 60.972 

Specifieke projecten sociaal domein 204.690  I   137.679 67.011 

Totaal geraamde kosten programma Burger 705.840   180.529 311.511 213.800 

 

Slimmer verbinden (onttrekking uit reserve) 
Voor het jaar 2018 wordt verzocht het restant € 1.563.684 te onttrekken uit de reserve om de projecten van 
slimmer verbinden verder ter uitvoering te nemen. 

Totaal overzicht van de bijdragen van de Duo gemeenten 
In onderstaande tabel zijn alle inkomsten en uitgaven opgenomen die doorberekend worden aan de Duo 
gemeenten. 
 

Recapatulatie totale kosten per programma Totaal I/S Diemen Uithoorn 
Ouder-
Amstel 

  via bijdrage via factuur Totaal         

Bedrijfsvoering   269.241   269.241 S 91.429 113.058 64.754 

      169.000 169.000 S   109.428 59.572 

    494.823   494.823 I 168.032 207.784 119.008 

    40.000   40.000 I/S 13.583 16.797 9.620 

Burger   301.800   301.800 S   193.552 108.251 

    260.833   260.833 I   167.280 93.557 

      525.311 525.311 I   311.512 213.800 

    0   0 I/S   0 0 

Buurt   100.329   100.329 S   68.232 32.100 

      77.210 77.210 S   77.210   

    205.833   205.833 I   139.983 65.855 

    0   0 I/S   0 0 

Totale kosten via Bijdrage 1.672.860 771.521 2.444.381   273.044 1.404.836 766.517 
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Bedragen per gemeenten verdeeld in 
incidenteel, bedragen met structureel 
karakter maar incidenteel opgenomen in de 
begroting 2019 en de structurele bedragen 

Totaal 

Reeds 
rekening 
meegehouden 
in 
begrotingen 

nieuwe kosten 

Incidenteel Incidenteel/structureel totaal 

Diemen 273.044 91.429 168.032 13.583 181.615 

Uithoorn 1.404.825 872.988 515.041 16.797 531.837 

Ouder-Amstel 766.512 478.474 278.417 9.620 288.037 

Totaal geraamde bijdragen gemeenten 2.444.381 1.442.891 961.490 40.000 1.001.490 

 

Inventarisatie van risico's 
Bij de begroting 2018 zijn een aantal risico’s opgenomen waarvan het waarschijnlijk is dat zich deze in meer of 
mindere maten zullen voordoen. Onderstaand vet gedrukt die risico’s die zich thans voordoen.  
 

Nr Risico/Gebeurtenis 

1 Extra inhuur kan noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat Duo+ verder vorm krijgt  

2 

Drie gemeentebesturen kunnen in de toekomst verschillende inzichten of belangen hebben die de 
Duo+-organisatie kunnen beïnvloeden en daarmee effect kunnen hebben op de drie K’s. Door het 
niet volledig meedoen van de gemeente Diemen zal geen optimalisatie bereikt kunnen worden van 
de processen. 

3 
Er zijn geen middelen beschikbaar om de mobiliteit te bevorderen. Hierdoor zijn de meerjarig 
geraamde efficiencytaakstellingen niet of niet in voldoende mate realiseerbaar 

4 Boven formatief In de begroting hebben wij beperkte ruimte tot en met 2018.  
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Bijlagen 
 
Nog op te nemen begrotingswijziging 
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Inleiding 
 

Samenvatting 
 
Voor u ligt de Begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 van de gemeenschappelijke 
Regeling Duo+. Het is een samenwerkingsverband van de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-
Amstel. Het richt zich op de bedrijfsvoering voor deze gemeenten. Duo+ levert producten en 
diensten op het vlak van ICT, inkoop, financiën, HRM, juridische zaken, facilitaire zaken, uitvoering 
van het programma Burger en Buurt.  
 
De ontwikkelingen met betrekking tot 2019 en verder zijn in de programma’s weergegeven. Deze 
betreffen alleen de ontwikkelingen binnen de begroting van Duo+ en niet de maatschappelijke 
ontwikkelingen binnen de programma’s Buurt en Burger. Deze worden opgenomen in de 
begrotingen van de Duo+ gemeenten zelf. 
Het financiële perspectief is conform de onderstaande kaders opgesteld.  
 
Uitgangspunten begroting 2019 
Financiële kaders  
De volgende financiële kaders zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting en het 
meerjarenperspectief:  

• De begroting is opgesteld op basis van het bestaande actuele beleid en financieel kader, 
maar houdt rekening met de financiële effecten die een autonoom karakter hebben; 

• Conform afspraak met de Duo+ gemeenten vloeit een eventueel positief resultaat terug 
naar de gemeenten; 

• De begroting en het meerjarenperspectief zijn structureel sluitend. 
• Geen rekening is gehouden met het benodigde weerstandsvermogen (€ 2,5 mln.), dat op 

grond van de risico inventarisatie noodzakelijk is de komende jaren. Dit is afgedekt 
binnen de begrotingen van de Duo+ gemeenten. 

 
Financieel autonome uitgangspunten  
De hierna volgende autonome uitgangspunten zijn bij het opstellen van de begroting en het 
meerjarenperspectief gehanteerd:  

• De primitieve meerjarenbegroting 2018-2021 en de voortgangsrapportage 2017 van 
Duo+ (november  2017). 

• De vastgestelde loonontwikkeling (cao afspraken), de jaarmutatie CPI voor de 
consumentenprijsindex oktober 2017 is aangehouden, deze is 1,3%. 

• Pensioenpremie nihil. 
• CAO-ontwikkeling (1% per jaar in 2019). Bij de meerjarige ontwikkeling van de CAO voor 

het gemeentepersoneel wordt uitgegaan van 1% per jaar vanaf 1 januari 2019. Voor 2018 
moet nog wel eenmalig de hoger CAO gerepareerd worden 0,65% die structureel 
doorwerkt. 

• Individueel Keuze Budget, IKB (1% per jaar in 2019). De invoering van het IKB is eenmalig 
verhoogd in de voorgaande jaren en is ook rechtgetrokken met rijksambtenaren. 
Meerjarig wordt rekening gehouden een stijging van 1% in 2019. 

• Reiskosten (€ 75.000), de reiskosten zijn in 2017 hoger dan voorzien. Echter in 2019 zien 
we dat ook overgangsrechten aflopen en er wordt teruggegaan van  € 0,25 naar € 0,19 
per km. Hiermee zal de stijging die we in 2017 zien afvlakken in de meerjarenbegroting 
tot € 75.000.  
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• De overheveling van de I&D budgetten € 169.000 zoals meegenomen bij de 2e 
voortgangsrapportage 2017. Dit betreft alleen de gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel. 

• Arbo (PM, begrotingen Duo+ organisaties). 
 
Verdeelsleutel 
Alle kosten worden op basis van de historische procentuele kostenverhouding verdeeld (jaarrekening 
2014). 
 
Verdeelsleutel voor de bijdrage 
(getallen in %) 

Totaal 
 

Verdeelsleutel voor de verschillende gemeenten  

Diemen Ouder-Amstel Uithoorn 

Bedrijfsvoering* 100 33,96 24,05 41,99 

Burger** 100 - 35,87 64,13 

Buurt 100 - 32 68 

 

*verdeelsleutel aangepast aan de hand van voortgangsrapportage 2016 

**verdeelsleutel aangepast aan de hand van verschuiving team VVH van Burger naar Buurt 

Het stafbureau wordt voor 1/3 verdeeld naar de programma’s. 
 
Kaders voor het meerjarenperspectief 
Hierna zijn de ontwikkelingen/kaders toegelicht die zijn meegenomen bij het opstellen van de 
meerjarenbegroting 2019. 
 
Personeelsontwikkelingen 
Op grond van de hierna volgende ontwikkelingen wordt een stijging van de personele lasten 
verwacht die in de tabel hiervoor in euro’s is uitgedrukt: 
 
Pensioenpremie nihil 
Dit heeft te maken met de dekkingsgraad van het pensioenfonds. De verwachting op dit moment is 
dat er geen stijging in het pensioenpremie zal ontstaan. Dit heeft te maken met de verwachting dat 
de rente zal gaan stijgen door de terugtrekkende rol van ECB en hiermee de dekkingsgraad van de 
pensioenfondsen weer op een voldoende niveau zullen komen.  
 
CAO-ontwikkeling (1% per jaar in 2019) 
Bij de meerjarige ontwikkeling van de CAO voor het gemeentepersoneel wordt uitgegaan van 1% per 
jaar vanaf 1 januari 2019. Voor 2018 moet nog wel eenmalig de hoger CAO gerepareerd worden 
0,65% die structureel doorwerkt. 
 
IKB (1% per jaar in 2019) 
De invoering van het IKB is eenmalig verhoogd in de voorgaande jaren en is ook rechtgetrokken met 
rijksambtenaren. Meerjarig wordt rekening gehouden een stijging van 1% in 2019. 
 
Reiskosten (€ 75.000) 
De reiskosten zijn in 2017 hoger dan voorzien. Echter in 2019 zien we dat ook overgangsrechten 
aflopen en er wordt teruggegaan van  € 0,25 naar € 0,19 per km. Daarnaast zal er onderzocht worden 
of een NS businesskaart zowel voor dienstreizen en woon-werkverkeer geïntroduceerd kan worden. 
Hiermee zal de stijging die we in 2017 zien afvlakken in de meerjarenbegroting tot € 75.000.  
 
Budgetten I&D (€ 169.000) 
Bij de 2e voortgangsrapportage van Duo+ is rekening gehouden met de overheveling vanuit de 
gemeente Uithoorn en de gemeente Ouder-Amstel. Deze budgetten worden nu structureel 
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meegenomen. Voor deze budgetten worden jaarlijks afzonderlijke facturen gestuurd en blijven 
daarmee buiten de afgesproken verdeelsleutel 
 
 
Arbo (PM, begrotingen Duo+ organisaties) 
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie die in 2018 plaats zal vinden zal inzichtelijk worden wat 
nodig is met betrekking tot meubilair en dergelijke. De budgetten voor meubilair zitten binnen de 
gemeentelijke begroting. 
 
Autonome en wettelijke ontwikkeling 
 
Accountantskosten 
Als gevolg van de aanbesteding van de accountant voor Duo+ stijgen de structurele kosten met 
€ 20.000. 
 
Ciso (Chief information security officer 1 fte), fgb (functionaris voor de gegevensbescherming 0,8 fte)  
In de begroting 2018 was rekening gehouden met 0,5 fte voor de Ciso. Inmiddels is de volledige 
benodigde formatie om deze wettelijke taak uit te voeren vertaald in de begroting van Duo+. 
Daarnaast zal structureel rekening worden gehouden met de functie van functionaris voor de 
gegevensbescherming. In totaal wordt de begroting 2019 verhoogd met € 126.172. 
 
Taakstelling, realisatie en ontwikkelingen 
In onderstaande tabel is de totale taakstelling voor de komende jaren opgenomen zoals ook deze in 
de begroting 2019 is verwerkt.  
 
Efficiency 
(structureel) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

efficiency taakstelling -441.575 -647.418 -1.010.736 -1.374.053 -1.737.371 -2.100.689 

restant -441.575 -647.418 -1.010.736 -1.374.053 -1.737.371 -2.100.689 

 
Ontwikkeling taakstelling  
We zien ontwikkelingen die van invloed zijn op de taakstelling, met name de groei van de Duo+ 
gemeenten zorgen voor een toenemende druk op Duo+. Dit ontstaat enerzijds door de groei van het 
aantal inwoners en anderzijds door de toename van het personeel binnen de Duo+ gemeenten en de 
groeiende vraag vanuit de Duo+ gemeenten. Dit kan leiden tot een herijking van de bestaande 
taakstelling. Daarnaast speelt op dit moment een herbezinning van de organisatie en de 
samenwerking tussen Duo+ en de Duo+ gemeenten. Ook deze kan invloed hebben op de taakstelling. 
In de loop van 2018 zullen deze ontwikkelingen en een mogelijk nieuw verdeelsleutel uitgewerkt 
worden in een bijgestelde begroting 2019. De financiële effecten worden meegenomen in een eerste 
wijziging van deze begroting. 
 
Prijsindexcijfer 2019   
Naast de personeel gerelateerde kosten, is het gebruikelijk ook de overige uitgavenbudgetten te 
indexeren. Voorgesteld wordt om de jaarmutatie CPI voor de consumentenprijsindex oktober 2017 
aan te houden, deze is 1,3%. Dit is in lijn met de ontwikkeling van de inflatie en de stijging die we zien 
in de ICT kosten in verband met de krapte binnen de gemeente. 
 
Evaluatie Werkplan Sociaal Domein 
In 2018 vindt de evaluatie vanuit het Werkplan doorontwikkeling Sociaal Domein 2016 – 2018 plaats. 
De transitie en transformatie brengen veranderingen met zich mee en vragen ook een andere 
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rolinvulling van medewerkers. Soms lopen we tegen grenzen aan, qua werkdruk en formatie. Het is 
nu nog te vroeg om inzichtelijk te krijgen welke formatie structureel  noodzakelijk is. Als de 
doorontwikkeling is afgerond, kan dit onderzocht en vastgesteld worden. 
 
Omgevingswet 2021 
De Omgevingswet wordt verwacht in 2021, waarbij een andere manier van werken wordt 
geïntroduceerd. De wet zal  een groot deel van het werkterrein van Duo+ gaan bestrijken. De 
voorbereiding hierop is in 2017 gestart. De (financiële) consequenties zijn nu nog onduidelijk, zodra 
hier meer duidelijkheid over is zullen wij u hierover informeren via de regulier P&C-cyclus of een 
afzonderlijke notitie. 
 
Weerstandsvermogen en risico’s (€ 2,5 miljoen, niet verwerkt in deze begroting) 
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risico’s zijn de belangrijkste risico’s geïnventariseerd. Deze 
risico’s tellen op tot een risicoscore van € 2,5 miljoen. Duo+ heeft geen weerstandsvermogen indien 
deze risico’s zich voordoen zal een beroep gedaan worden op de Duo+ gemeenten. De Duo+ 
gemeenten hebben rekening gehouden met de mogelijke risico’s, die op deze wijze voor een 
belangrijk deel zijn afgedekt. 
 
Inrichting en opbouw begroting  
De belangrijkste kaders van het BBV hierna in beeld gebracht en toegelicht. 
 
Uniforme taakvelden  
Ter vervanging van de functionele indeling, dient de begroting en daarmee ook de financiële 
administratie verplicht omgezet te worden naar taakvelden. Hiertoe zijn 49 verplichte taakvelden 
voorgeschreven. Voor de Duo+ zijn niet alle taakvelden van toepassing. 
 
Afzonderlijk taakveld voor overhead  
Tot op heden werden de totale indirecte kosten (overhead) vaak via een kostenverdeelsleutel 
afzonderlijk aan producten toegerekend (systeem van integrale kostentoerekening). Aangezien veel 
organisaties hier op verschillende manieren invulling aan geven, was het niet mogelijk te komen tot 
een adequate onderlinge vergelijkbaarheid. In dat kader is centraal een algemene definitie van 
‘overhead’ voorgeschreven. In de nieuwe richtlijnen is verplichtend aangegeven om deze kosten van 
overhead voortaan te verantwoorden in een afzonderlijk taakveld. Voor Duo+ is dit taakveld 
voornamelijk van toepassing op het programma Bedrijfsvoering. 
 
Beleidsindicatoren  
Ter ondersteuning van de toelichting op gewenste maatschappelijke effecten van 
beleidsvoornemens is een basisset van beleidsindicatoren vastgesteld door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. Voor Duo+ moeten de volgende beleidsindicatoren 
verplicht in de begroting worden opgenomen.  

 Formatie Aantal Fte per 1.000 inwoners 

 Bezetting Aantal Fte per 1.000 inwoners  

 Apparaatskosten Kosten per inwoner  

 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom en totale kosten inhuur externen  

 Overhead % van de totale lasten  
 
Financiële kengetallen  
Op grond van de BBV voorschriften is een vijftal financiële kengetallen verplicht voorgeschreven. 
Hiervan zijn drie financiële kengetallen relevant voor de BBV. Kengetal netto schuldquote en 
gecorrigeerd met alle verstrekte geldleningen.  

 Kengetal solvabiliteitsratio.  
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 Kengetal structurele exploitatieruimte.  
 
Omdat Duo+ niet zelfstandig lening aangaat en tevens geen structureel exploitatieresultaat mag 
hebben zal geen invulling gegeven worden aan deze kengetallen. In de paragraaf 
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing wordt dit nader toegelicht. 
 
Europees Monetaire Unie saldo (EMU-saldo)  
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in de nieuwe BBV 
voorschriften een geprognosticeerde balans voorgeschreven en dient het EMU-saldo meerjarig in 
een begrotingsparagraaf opgenomen te worden. Met het opnemen van een geprognosticeerde 
balans krijgen het bestuur en de Duo+ gemeenten meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer 
investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. Ook 
hier geldt dat dit voor Duo+ van weinig of geen betekenis is. Immers de lasten zijn gelijk aan de 
baten.  
 
De bijdrage die wij van de Duo+ gemeenten verwachten is nog gebaseerd op de historische 
verdeelsleutel in combinatie met de lasten die wij op de diverse programma’s hebben 
gepresenteerd. In de tabel die hierna volgt is de bijdrage voor iedere Duo+ gemeente in beeld 
gebracht.  
 
(Bedragen in € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 

Totaal Diemen -4.899 -4.936 -4.907 -4.837 -4.781 

Ouder-Amstel bijdrage -7.195 -7.228 -7.173 -7.056 -6.949 

Ouder-Amstel afz. factuur 0 -60 -60 -60 -60 

Uithoorn bijdrage -13.384 -13.443 -13.341 -13.125 -12.926 

Uithoorn afz. factuur 0 -109 -109 -109 -109 

Totaal bijdrage -25.478 -25.776 -25.589 -25.187 -24.826 

 
Voor een aantal budgetten worden afzonderlijke facturen gestuurd. Dit betreffen de kosten met 
betrekking tot Interne dienstverlening voor Uithoorn en Ouder-Amstel voor het programma 
Bedrijfsvoering. En Buurtbeheer voor het programma Buurt vanuit de gemeente Uithoorn. 
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Leeswijzer 
De Begroting ontleent haar indeling aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat 
uit: 

 Een beleidsbegroting bestaande uit een programmaplan en een aantal paragrafen; 

 Een financiële begroting bestaande uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van 
de financiële positie. 

 
Het BBV schrijft naast een programmabegroting ook een productenraming voor. Voor Duo+ zijn de 
programmabegroting en de productenraming identiek. 
Deze onderdelen worden hieronder globaal toegelicht en in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. 
 
Beleidsbegroting 
De beleidsbegroting bestaat uit een viertal programma’s, algemene dekkingsmiddelen en drie 
verplichte paragrafen: 

 programma 1 – Staf; 

 programma 2 – Bedrijfsvoering; 

 programma 3 – Burger; 

 programma 4 – Buurt; 

 Algemene dekkingsmiddelen; 

 Paragraaf Weerstandsvermogen; 

 Paragraaf Financiering; 

 Paragraaf bedrijfsvoering. 
 
Financiële begroting 
De financiële begroting bestaat uit: 

 Overzicht van baten en lasten; 

 Uiteenzetting van de financiële positie: 
- Bijdrage van de Duo+ gemeenten; 
- Overzicht van incidentele baten en lasten; 
- Meerjarenbalans; 
- Emu-saldo; 
- Bijlage taakvelden. 

 
Bij het opstellen van de begroting 2019 is de jaarrekening 2017 nog niet gereed. Daarom hebben we 
voor dit document conceptcijfers gebruikt.  
 
De financiële overzichten zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor is het mogelijk dat er 
afrondingsverschillen ontstaan. In de financiële tabellen wordt het minteken gebruikt als er een last 
(uitgave/nadeel) wordt bedoeld en waar geen teken staat, wordt dat als een baat (inkomst/voordeel) 
gelezen.  
 
Daarnaast wordt een minteken (-) in de jaarstukken ook gebruikt om duidelijk te maken dat er geen 
toelichting nodig is. Tevens is het minteken (-) gebruikt om nullen te vervangen. Bij het opstellen van 
dit document waren de jaarstukken 2017 nog niet definitief. Daarom hebben wij in een aantal 
financiële tabellen de cijfers van de jaarstukken 2016 gebruikt.
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Programmaplan
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Programma Stafbureau 
 
Speerpunten en reguliere dienstverlening 
In de hierna volgende tabel hebben wij de subdoelen die betrekking hebben op de speerpunten 
(kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten) en reguliere dienstverlening opgenomen en toegelicht.  

Kwaliteit, 
Kwetsbaarheid  
Kosten 

Wat willen wij bereiken? Wat willen wij er voor doen? 

Speerpunten  

Kosten, kwaliteit, 
Kwetsbaarheid 

Aansturen en doorontwikkeling 
organisatie 

Na de basis op orde gekregen te hebben zullen  

in 2019 wederom efficiencybesparingen worden 

gerealiseerd. Dit gaan we bereiken door de 

processen verder te optimaliseren (lean maken). 

Kosten, kwaliteit, 
Kwetsbaarheid 

Concern control  In 2019 zullen we de diverse processen 

optimaliseren en sturen op DVO’s. Daarnaast 

speelt concern control een rol in het realiseren 

van de efficiencytaakstelling. 

Reguliere dienstverlening  

Kwetsbaarheid Information Security  

De chief information officer zal in 2019 een 

samenhangende pakket van maatregelen 

optimaliseren ter waarborging van de 

vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid 

van de informatie. Risicoanalyse, oog voor de 

bedrijfsvoering en in achtneming van de 

wettelijke voorschriften zijn daarbij de 

sleutelbegrippen. 

  
Beleidsindicatoren 
In de hierna volgende tabellen hebben wij de verlichte beleidsindicatoren voor dit programma 
opgenomen. 
 

Overhead jaren 
Totale 
lasten 

Overhead % 

Overhead als percentage van de totale lasten 

2019 -25.996 -16.036 62% 

2020 -25.809 -15.950 62% 

2021 -25.407 -15.746 62% 

2022 -25.046 -15.580 62% 

*) de overhead die hier is berekend heeft naast Duo+ óók betrekking op de deelnemende 
gemeentes.   
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Wat mag het kosten? 

Programma Staf Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Structurele lasten -775 -743 -548 -548 -548 -548 

Structurele doorbelasting van lasten 775 743 548 548 548 548 

Structurele baten 
 

          

Toevoegingen aan reserves              

Onttrekkingen aan reserves             

Saldo structureel -56 0 0 0 0 0 

Incidentele lasten -142 -136 0 0 0 0 

Incidentele baten 142 136         

Toevoegingen aan reserves              

Onttrekkingen aan reserves 
 

          

Saldo incidenteel 0 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

 
Verschillen analyse 
In de jaarrekening 2017 worden, in overleg met de accountant, de lasten via de uitgaven negatief 
doorbelast naar de andere programma’s. Op deze wijze wordt de programmarekening niet  
opgeblazen. Er is voor gekozen omdat in de begroting niet te doen zodat de lasten wel zichtbaar zijn. 
 
Structurele lasten 
Het verschil tussen 2018 en 2019 wordt veroorzaakt door: 

 Hogere accountantskosten € 20.000 (nadeel); 

 De kosten voor Ciso en gegevensbeheer t.o.v. begroting 2018 € 125.000 (nadeel); 

 De CAO ontwikkeling van € 10.000 (nadeel); 

 Vooralsnog wordt er financieel vanuit gegaan, dat de functie van directieadviseur per 
1 januari 2019 komt te vervallen € 85.000 (voordeel); 

 De taakstelling die in 2016 voor drie jaar is komen te vervallen is in 2019 financieel 
opgenomen € 265.000 (voordeel). 

 
Incidentele lasten 

 De eenmalige middelen voor bovenformatieven (€ 136.093) komen te vervallen. 
 

De kosten van het stafbureau worden voor 1/3 doorbelast naar de afdelingen. Zodoende worden de 
uiteindelijke kosten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage voor de afdelingen Bedrijfsvoering, 
Burger en Buurt. De kostenverdeling van de staf wordt beoordeeld, als onderdeel van de herziening 
van de verdeelsleutel.  
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Programma Bedrijfsvoering 
 
Speerpunten en reguliere dienstverlening 
In de hierna volgende tabel hebben wij de subdoelen die betrekking hebben op de speerpunten 
(kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten) en reguliere dienstverlening opgenomen en toegelicht.  
Kwaliteit, 

Kwetsbaarheid  

Kosten 

Wat willen wij bereiken? Wat willen wij er voor doen? 

Speerpunten  

Kwaliteit, 

 

Optimaliseren/digitaliseren financiële 

administratie 

 

In 2019 wordt de verdere digitalisering 

doorgezet vanaf dat jaar is e-facturering 

verplicht. 

Kwaliteit Optimaliseren/harmoniseren verbijzonderde 

intern controle 

De intern controle in 2019 verder 

digitaal inbouwen in de bestaande 

processen zodat de handmatige interne 

controle overbodig wordt. 

Kwetsbaarheid Samenvoegen van administraties In 2019 worden de diverse 

administraties gecentraliseerd om op 

deze wijze de kwetsbaarheid te 

verminderen. 

Reguliere dienstverlening (intern)  

 Kwaliteit  De ambitie van de Servicedesk is om in 2019 

10% meer calls binnen 10 minuten op te kunnen 

lossen binnen FrontOffice.  

Hierbij is het van groot belang dat de 

samenwerking met de teams van 

Bedrijfsvoering en Buurt nog scherper 

wordt ontwikkeld en de medewerkers 

worden opgeleid. 

 
Nieuwe ontwikkelingen 
Informatisering en Automatisering (I&A) 
Informatieveiligheid en bescherming privacygegevens vormen door nieuwe wetgeving en 
maatschappelijke relevantie een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. Dit kan van 
invloed zijn op werkprocessen en daarmee de gemeentelijke ambities. We zien op diverse 
vakgebieden dan ook dat de informatie-verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van 
informatie(bronnen) steeds meer aandacht vergt, en moet krijgen.  
 
Daarbij zien we ook ontwikkelingen op het gebied Smart City, Open data, Big data en Data gedreven 
werken. Met data gedreven sturing kan zowel in de uitvoering als in de beleidsvorming meer op de 
specifieke behoefte van de klant worden ingespeeld.  Met het oog op de groeiende 
burgerparticipatie is het kunnen signaleren van trends (hoeveelheid mensbeweging in een straat, 
parkeerdruk, aantal handelingen met een ondergronds inzamelmiddel) essentieel voor het blijven 
verbeteren van de dienstverlening aan de burger.  
 
Open data is een ontwikkeling waarbij de gemeente continu inzicht geeft in haar (actuele) gegevens 
zodat burgers en organisaties hiermee hun voordeel kunnen doen. Dit vraagt een bepaalde inzet om 
die data op een goede manier beschikbaar te stellen. Deze drang naar open data is voor nu nog 
optioneel, en ingestoken vanuit een visie op dienstverlening. Ontwikkelingen in de landelijke politiek 
lijken te wijzen op een aanstaande verplichting van het beschikbaar stellen van deze 
informatiestroom. 
-14 
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Financiële administratie 
Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om e-facturering ingevoerd te hebben in de organisaties Een e-
factuur is een systematisch opgebouwd, digitaal bestand (maar geen pdf) waarbij alle gegevens altijd 
op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen betekenis hebben. Een e-factuur kan vanuit het 
ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem. Handmatige 
verwerking is daarmee verleden tijd..  
 
Wat mag het kosten? 

Programma Bedrijfsvoering Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Structurele lasten -14.280 -14.427 -14.704 -14.618 -14.414 -14.248 

Structurele baten  14.224 14.427 14.704 14.618 14.414 14.248 

Toevoegingen aan reserves              

Onttrekkingen aan reserves             

Saldo structureel -56 0 0 0 0 0 

Incidentele lasten -1.968 0 0 0 0 0 

Incidentele baten 988 0 0 0 0 0 

Toevoegingen aan reserves  0           

Onttrekkingen aan reserves 980           

Saldo incidenteel 0 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten -56 0 0 0 0 0 

 
Verschillen analyse 
Structurele lasten 
Het verschil tussen 2018 en 2019 wordt veroorzaakt door: 

 De ontwikkelingen omtrent Cao en IKB € 204.000 (nadeel); 

 Lagere kosten doorbelasting vanuit de staf € 111.000 (voordeel); 

 Hogere reiskosten woon-werkverkeer € 75.000 (nadeel); 

 De kosten van ICT wordt in vier jaar afgebouwd met € 50.000 per jaar (voordeel); 

 Kosten voor abonnementen, representatie ed zijn opgenomen in de begroting en worden 
afzonderlijk doorbelast aan de Duo+ gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel  € 169.000 
(nadeel); 

 De piketvergoeding die is opgenomen in de begroting 2019 aan de hand van de 2e 
voortgangsrapportage 2017 € 42.000 (nadeel); 

 Daarnaast zijn de budgetten, die geen betrekking hebben op salarissen, in het kader van 
prijsontwikkeling met 1,3% (CPI, oktober 2017) verhoogd (€ 54.000, nadeel). 

 De taakstelling voor het programma bedrijfsvoering is in 2019 vooralsnog verhoogd met 
€ 59.000 (voordeel) 

 De voor drie jaar beschikbaar gestelde formatie (0,67 fte) voor de P&C-cyclus van Duo+ komt 
per 1 januari 2019 voor alsnog financieel te vervallen € 46.000 (voordeel). 
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Programma Burger 
 
Speerpunten en reguliere dienstverlening 
In de hierna volgende tabel hebben wij de subdoelen die betrekking hebben op de speerpunten 
(kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten) en reguliere dienstverlening opgenomen en toegelicht. 
Kwaliteit, 
Kwetsbaarheid  
Kosten 

Wat willen wij 
bereiken? 

Wat willen wij er voor doen? 

Speerpunten  

Kwaliteit Werken volgens 
dienstverleningsvisie 

In 2019 wordt gewerkt volgens de in 2018 vastgestelde 

dienstverleningsvisie en het daaruit voortvloeiende 

uitvoeringsplan.  

Kosten Vraaggerichte 
dienstverlening 

Het verdubbelen van de geldigheidsduur van reisdocumenten 

in maart 2014 heeft effect op de dienstverlening.  

Kwetsbaarheid 
en kosten 

Digitalisering producten 
en diensten burgerzaken 

De landelijke doelstelling is om in 2020 80% van de 

gemeentelijke producten en diensten digitaal aan te bieden.  

Kwaliteit, 
kwetsbaarheid 
en kosten 

Doorontwikkeling 
websites 

Een doorlopend proces is de doorontwikkeling van de 

gemeentelijke websites.  

Kwaliteit en 
kwetsbaarheid 

Doorontwikkeling KCC Eenvoudige producten kunnen bij het KCC, via het kanaal naar 

keuze, geregeld worden. Vakafdelingen kunnen zich dan 

volledig richten op de complexere (aan)vragen. 

Kwaliteit Integraal werken 
 
 

De integrale intake met als uitgangspunt 1 huishouden, 1 plan 

en 1 regisseur zorgt voor ontschotting waarbij 

ondersteuningsvragen op de verschillende leefdomeinen in 

samenhang worden opgepakt.  

Kwaliteit Benchmark(en) In 2019 wordt gewerkt met onder andere de benchmark van 

Divosa en de benchmark Waar staat je gemeente.  

Kwaliteit, 
kwetsbaarheid 
en kosten 

Geharmoniseerde en 
efficiëntere 
werkprocessen Sociaal 
Domein 

In 2019 is het nieuwe systeem volledig ingebed binnen het 

Sociaal Domein, zijn alle processen geharmoniseerd, en is de 

nieuwe regie-applicatie volledig operationeel.  

 
Kwaliteit en 
kosten 

Zorgaanbieders maken 
gebruik van het 
elektronische 
berichtenverkeer 

Doelstelling is dat 95 % van de aanbieders in 2019 werkt met 

het elektronische berichtenverkeer.  

 
Kwaliteit 

Jeugdhulp 
inkoop/sturen op 
resultaten 

Vanaf 2020 vindt het daadwerkelijk afrekenen met 

zorgaanbieders op resultaten plaats. In 2019 wordt het project 

'sturen op resultaten' geïmplementeerd als oefening op de 

daadwerkelijke afrekening op resultaten in 2020. 

Kwaliteit Benodigde 
management- en 
sturingsinformatie is 
vastgesteld en 
ingeregeld 

In 2019 is duidelijk welke informatie benodigd is en welke 

informatie via de 3D monitor geleverd wordt. Er is een 

basispakket aan informatie, als er extra informatie wordt 

uitgevraagd, geldt dit als een separate opdracht.  

Kwaliteit en 
kosten 

Handhaving WMO en 
Jeugd 

. In 2019 wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan 

Handhaving  Sociaal Domein.  
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Het sociaal domein is per 1 januari 2015 ingevoerd en per 1 januari 2016 ondergebracht bij de 
uitvoeringsorganisatie Duo+, afdeling Burger. Het sociaal domein brengt nieuwe taken en 
ontwikkelingen met zich mee. Duo+ is verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van de 
transformatie in het sociaal domein. Op dit moment is de afdeling, naar de doelstellingen van de 
betrokken wetgeving en het beleid van de gemeente Ouder-Amstel en Uithoorn, de nodige stappen 
aan het nemen om deze doelstellingen te bereiken. Deze stappen staan benoemd in het Werkplan 
Doorontwikkeling Sociaal Domein 2016-2018. Vanaf 1 januari 2019 is de transformatie een feit. 
 
Wat mag het kosten? 

Programma Burger Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Structurele lasten -5.175 -5.115 -5.127 -5.068 -4.953 -4.839 

Structurele baten 6.512 5.115 5.127 5.068 4.953 4.839 

Toevoegingen aan reserves              

Onttrekkingen aan reserves             

Saldo structureel 1.337 0 0 0 0 0 

Incidentele lasten -807 0 0 0 0 0 

Incidentele baten 755  0 0 0 0 0 

Toevoegingen aan reserves              

Onttrekkingen aan reserves             

Saldo incidenteel -52 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 1.285 0 0 0 0 0 

De middelen in de tabel zijn exclusief het werkplan sociaal domein. 
 
Verschillen analyse 
 
Structurele lasten 

 Hogere lasten als gevolg van CAO en IKB € 180.000 (nadeel); 

 Lagere interne doorbelasting vanuit de staf € 110.000 (voordeel); 

 De taakstelling voor het programma bedrijfsvoering is in 2019 vooralsnog verhoogd met 
€ 60.000 (voordeel). 
 

Incidentele lasten 

 Geen verschillen. 
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Programma Buurt 
 
Speerpunten en reguliere dienstverlening 
In de hierna volgende tabel hebben wij de subdoelen die betrekking hebben op de speerpunten 
(kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten) en reguliere dienstverlening opgenomen en toegelicht.  
3K’s Wat willen wij bereiken? Wat willen wij er voor doen? 

Speerpunten  

Visie op in- en 
uitbesteden. Kosten, 
Kwaliteit en 
Kwetsbaarheid. 

Implementeren van de 
vastgestelde visie  

Vanuit het O&F rapport hebben wij in de 
Lean A3 het project in- en uitbesteden 
opgenomen. Na besluitvorming van het 
MT in 2018 heeft dit mogelijk formatieve 
consequenties voor 2019. 

Kosten en kwaliteit Voorbereiding en implementatie 
Omgevingswet. 

Personeel opleiden en voorbereidingen 
treffen voor de implementatie van de 
Omgevingswet en integratie ervan in 
onze werkprocessen. 

Kosten, kwetsbaarheid 
en kwaliteit 

Invulling geven aan 
kwaliteitscriteria 2.1.1 
 

Keuzes maken m.b.t. inzet eigen 
personeel of externe Duo+ gemeenten. 
Organiseren personeel & organisatie en 
ICT. 

Reguliere dienstverlening  

 Kwaliteit en 
kwetsbaarheid 

Grip op risico gestuurd beheer 
buitenruimte in 2020. 

 Doorontwikkeling assetbeheer. 

 Opleidingen personeel. 

 Optimaliseren beheersystemen. 

 Optimaliseren processen. 

 
Nieuwe ontwikkelingen  
Participatie  
In 2017 is tijdens de Pauwdagen gestart met interne trainingen op het gebied van 
omgevingssensibiliteit en politieke sensibiliteit met als doel een verbeterde samenwerking met 
inwoners, bedrijven en instanties om bijvoorbeeld initiatieven te verwezenlijken in de openbare 
buitenruimte. Waar het om participatie gaat, komt dit het imago van Duo+, c.q. de Duo+ gemeenten, 
ten goede. Het ja-mits principe wordt hierbij als uitgangspunt genomen. In 2018 zal een vervolg 
krijgen van het in 2017 gestarte interne trainingsprogramma op het gebied van 
omgevingssensibiliteit en politieke sensibiliteit.  Het participatieproces, waaronder ook 
bewonersinitiatieven vallen gaat steeds meer invloed krijgen op werkprocessen. Bewoners weten de 
gemeenten steeds meer te vinden, hetgeen zijn invloed heeft op de beschikbare capaciteit van Duo+  
 

 
  

                                                           
1 Kwaliteitscriteria 2.1: minimale kwaliteitseisen voor de uitvoering van de vergunningverlening en toezicht en handhaving 
(VTH) taak. Inmiddels zijn de kwaliteitscriteria wettelijk geborgd met de Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (wet VTH) op 14 april 2016. 
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HRM  
De stijging van de gemiddelde leeftijd van de medewerkers heeft gevolgen voor de fysieke 
belastbaarheid. De medewerkers van team Onderhoud en Beheer (afdeling Buurt) kunnen o.a. door 
aanpassingen binnen het pakket van uit te voeren taken langer inzetbaarheid blijven.  
 
Juridische zaken  
De Omgevingswet (Ow) treedt naar verwachting in  2021 in werking en bundelt o.a. 26 bestaande 
wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met de Omgevingswet wordt 
het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Het vraagt om een heel andere werk- en denkwijze 
van overheden, burgers en bedrijven. De voorbereiding vergt investeringen in medewerkers 
(bijscholing en capaciteit) en ICT en omvat het (verplicht) opstellen van een omgevingsvisie  en 
omgevingsplannen. Duo+ neemt deel in de projectgroep Omgevingswet tezamen met de gemeenten 
Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen. 
 
Bij de verdere uitwerking van de nieuwe Omgevingswet en de kwaliteitscriteria 2.1 zijn twee zaken 
van belang namelijk: 

 De nieuwe Omgevingswet laat vermoedelijk een verschuiving zien van vergunningverlening naar 
handhaving en dus ook een verschuiving van personeel. Omdat er meer taken "in de markt" 
belegd gaan worden mag worden verwacht dat uiteindelijk met minder personeel kan worden 
gewerkt voor de WABO taken. 

  De uitwerking van de kwaliteitscriteria 2.1 zal ook gevolgen hebben voor het personeelsbestand 
(meer handhaving, mindervergunningverlening en soms uitbesteding van werk). 

Hoe deze twee zaken uitpakken is op dit moment nog niet te zeggen. 
 
Wat mag het kosten? 

Programma Buurt Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2021 2021 2022 

Structurele lasten -6.247 -6.156 -6.165 -6.123 -6.040 -5.958 

Structurele baten 5.053  6.156 6.165 6.123 6.040 5.958 

Toevoegingen aan reserves              

Onttrekkingen aan reserves             

Saldo structureel -1.194 0 0 0 0 0 

Incidentele lasten 0            

Incidentele baten 34            

Toevoegingen aan reserves              

Onttrekkingen aan reserves             

Saldo incidenteel 34            

Saldo van baten en lasten -1.160 0 - - - - 

 
Verschillen analyse 
 
Structurele lasten 
Ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door: 

 Ontwikkeling van de Cao/IKB € 140.000 (nadeel); 

 Lagere doorbelasting vanuit de staf € 111.000 (voordeel);   

 De taakstelling is vooralsnog verhoogd in 2019 met € 21.000 (voordeel); 
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 Daarnaast zijn de budgetten, die geen betrekking hebben op salarissen, in het kader van 
prijsontwikkeling met 1,3% (CPI, oktober 2017) verhoogd (€ 1.000, nadeel). 

 
 

Algemene dekkingsmiddelen 
 
Voorschriften BBV 
Conform het BBV omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste: 
 Dividend; 
 Saldo financieringsfunctie; 
 Overige algemene dekkingsmiddelen. 
 
De algemene dekkingsmiddelen bestonden in de rekening nog uit de bijdragen van de Duo+ 
gemeenten. Deze zijn thans in de programma’s opgenomen. Daarnaast geldt  dat Duo+ geen 
dividend ontvangt en zich zelf niet financiert. Hierdoor is ook geen sprake van een saldo van de 
financieringsfunctie.  
Programma algemene 
dekkingsmiddelen 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Dividend nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  

Saldo financieringsfunctie nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  

Onvoorziene middelen nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  

Vpb nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  

Overige  nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  

Saldo van baten en lasten - - - - - - 

 
Onvoorziene middelen 
Duo+ heeft in de begroting geen middelen beschikbaar om onvoorziene uitgaven te dekken. Dit 
maakt dat als zich onvoorziene uitgaven voordoen, deze worden doorbelast aan de drie Duo+ 
gemeenten. 
 
Vennootschapsbelasting (Vpb) 
Voor een toelichting op de vennootschapsbelasting (vpb) verwijzen wij naar paragraaf 
bedrijfsvoering. 
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Verschillen analyse 

 Structurele en incidentele baten 
De bijdrage van de drie Duo+ gemeenten is aangemerkt als zijnde specifieke uitkering. Dit maakt 
dat Duo+ geen algemene dekkingsmiddelen heeft. Het gevolg hiervan is dat wij in tegenstelling 
tot voorgaande jaren de bijdrage zowel incidenteel als structureel niet meer begroten en 
verantwoorden op Algemene dekkingsmiddelen. Deze begroting wij voortaan functioneel ofwel 
op programma, Bedrijfsvoering, Burger en Buurt.  

 
Overhead 
BBV schrijft nu expliciet voor welke kosten wel en niet tot de overhead behoren. Dit maakt dat alle 
budgetten van het programma Staf en het programma Bedrijfsvoering volledig betrekking hebben op 
overhead. Daarnaast behoren ook de budgetten voor de teamleiders, managers en bijbehorende 
ondersteuning op de programma’s Buurt en Burger tot overhead. In de tabel die hierna volgt zijn de 
budgetten voor overhead in beeld gebracht. 
 
Overhead (bedragen  x€ 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 

Staf -879 -548 -548 -548 -548 

Bedrijfsvoering -14.134 -14.522 -14.436 -14.231 -14.066 

Burger -455 -459 -459 -459 -459 

Buurt -503 -508 -508 -508 -508 

Totaal -15.970 -16.036 -15.950 -15.746 -15.580 
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Paragrafen 
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Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het samenwerkingsverband verplicht een 
paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting en de jaarrekening op te stellen. Deze 
paragraaf moet tenminste bevatten: 
 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;  
 een inventarisatie van de risico’s; 
 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. 

 
Naast deze onderwerpen moet in de paragraaf weerstandsvermogen van het jaarverslag conform het 
BBV ook de volgende verplichte kengetallen worden opgenomen: 

 netto schuldquote; 

 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 

 solvabiliteitsratio;  

 grondexploitatie (niet van toepassing); 

 structurele exploitatieruimte en  

 belastingcapaciteit (niet van toepassing). 
 
Momenteel zijn voor deze kengetallen geen landelijke normen vastgesteld. Indien er landelijke 
normering komen, zal de toezichthouder zich daarbij aansluiten.  
 
Beleid omtrent weerstandcapaciteit en risico's  
Het doel van het weerstandsvermogen is te bepalen of tegenvallers  opgevangen kunnen worden 
zonder dat direct de begroting of het beleid hoeft te worden aangepast. Hiervoor is het van belang 
dat er een inventarisatie plaatsvindt van de risico's. Bij het opstellen van de begroting en de 
jaarrekening vindt een inventarisatie van die risico’s plaats en geven we de maatregelen aan om de 
risico's te beheersen. Op basis hiervan kan tweemaal per jaar de benodigde risicodekking worden 
bepaald, die wordt afgezet tegen de beschikbare risicodekking, de zogenaamde 
weerstandscapaciteit. Vooralsnog zijn hier geen middelen voor beschikbaar, dus het risico komt 
uiteindelijk terecht bij de deelnemende gemeenten.  

 Risico’s  
Het realiseren van bedrijfsdoelstellingen gaat gepaard met risico’s. Risico’s zijn mogelijke 
gebeurtenissen die een nadelige invloed hebben op het bereiken van de beleidsdoelstellingen. 
Deze dienen beheerst te worden, dat wil zeggen: geheel of gedeeltelijk voorkómen (verlagen van 
de kans), mitigeren of overdragen (verlagen van de impact). 

 Risicomanagement  
Risicomanagement is er op gericht om op een systematische wijze de bedreiging voor de 
bedrijfsdoelstellingen te minimaliseren. Risico’s kunnen via interne beheersmaatregelen, 
verzekeringen of voorzieningen worden afgedekt. Resterende risico’s worden voorzien van 
specifieke beheersmaatregelen en gekwantificeerd. 

 Weerstandscapaciteit  
Binnen de organisatie zijn middelen en mogelijkheden beschikbaar om de resterende risico’s af 
te dekken. Deze zijn beschikbaar in de vorm van reserves, exploitatiebudgetten en door de 
eigenaarsrol die de deelnemende gemeenten vervullen. Binnen is het eventuele exploitatiesaldo 
onderdeel van de weerstandscapaciteit. Vooralsnog worden kostendekkende exploitaties 
opgesteld en is er geen weerstandscapaciteit binnen Duo+. 

 Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de organisatie in staat is om met de 
beschikbare risicodekking (weerstandscapaciteit) de benodigde risicodekking te matchen. 
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Inventarisatie van risico's  
Bij het opstellen van deze jaarstukken hebben wij de risico’s die in beeld zijn geactualiseerd.  
Op basis van de informatie in de tabel die hier navolgt zijn de risico’s gekwantificeerd. 
 

Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) ingeschat. Is de kans bijvoorbeeld groot en de 
impact zeer groot, dan is de risicoscore 60% van € 750.000, ofwel € 450.000. De thans in beeld 
zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
 
De thans in beeld zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
 

Nr Risico/Gebeurtenis 
 

Kans Impact Beheersmaatregel Risicoscore 
(x € 1.000) 

1 Extra inhuur kan noodzakelijk zijn om 
er voor te zorgen dat binnen Duo+ de 
verder digitalisering en optimalisering 
verder vorm krijgt waaronder ook 
ontwikkelingen VTH, omgevingswet 
ed. 

zeer 
groot 

groot Planmatige aanpak, 
prioriteitstelling. Actief sturen op 
ziekteverzuim in samenwerking 
met bedrijfsarts. Voor moeilijk 
opvulbare functies beleid 
ontwikkelen om een 
aantrekkelijke werkgever te zijn. 

300 

2 Drie gemeentebesturen kunnen in de 
toekomst verschillende inzichten of 
belangen hebben die de Duo+-
organisatie kunnen beïnvloeden en 
daarmee effect kunnen hebben op de 
drie K’s. Door het niet volledig 
meedoen van de gemeente Diemen 
zal geen volledige optimalisatie 
bereikt kunnen worden van de 
efficiencyvoordelen. 

groot groot Harmonisatie op alle 
uitvoeringsonderdelen. De 
bedrijfsprocessen van de vier 
organisaties uniformeren. 

225 

3 Er zijn geen middelen beschikbaar om 
de mobiliteit te bevorderen. Hierdoor 
zijn de meerjarig geraamde 
efficiencytaakstellingen niet of niet in 
voldoende mate realiseerbaar. 

zeer 
groot 

Zeer 
groot 

Mobiliteitsplan maken en reserve 
vormen binnen Duo+ gemeenten 
om te zorgen dat er aan de 
voorkant gestuurd kan worden op 
de mobiliteit. 

600 

4 De efficiency wordt wel behaald in 
percentage, uitgedrukt ten opzichte 
van de fte’s echter niet in €’s omdat 
het besparingspotentieel zich vaak in 
de lagere functies zit. 

groot groot De uitvoering van de taakstelling 
afstemmen op de euro’s en/of 
mogelijke herijking van de 
taakstelling. 

225 

Kans 
Categorie 

Klasse 
(%) 

Gemiddelde 
(%) 

Impact 
Categorie 

Klasse 
(x € 1.000) 

 

Gemiddelde 
(x € 1.000) 

zeer klein 0 - 10  5 zeer klein - - 

klein 10 - 30 20 klein 0 - 100 50 

gemiddeld 30 - 50 40 gemiddeld 100 - 250 175 

groot 50 - 70 60 groot 250 -  500 375 

zeer groot 70 - 90 80 zeer groot 500 - 1.000 750 

   enorm > 1.000 1.500 



 

Begroting  Duo+ 2019-2022: Paragraaf Weerstandsvermogen  
 25 

Nr Risico/Gebeurtenis 
 

Kans Impact Beheersmaatregel Risicoscore 
(x € 1.000) 

5 Bovenformatief 
In de begroting is vanaf 2019 geen 
ruimte meer om dit op te vangen 
2018.  

groot groot Het management voorkomt dat 
bovenformatieven ontstaand. Dit 
door mobiliteit te stimuleren en 
door  middel van omscholing 
en/of actieve loopbaan 
begeleiding. 

225 

6 Als achteraf blijkt dat er sprake is van 
belastingplichtige activiteiten, zijn wij 
vennootschapsbelasting verschuldigd 
aan de Belastingdienst.  

Klein Klein Om dit risico te verkleinen worden 
controles uitgevoerd op basis van 
werkelijke cijfers. De 
belastingdienst goed meenemen 
bij de ontwikkelingen van 
vermogen en verdeelsleutel. 

pm 

7 De Duo+ gemeenten groeien de 
komende jaren mede als gevolg van 
nieuwbouw, nieuw beleid en groei 
economie. Hierdoor wordt het 
beroep wat gedaan wordt op Duo+ 
groter. Dit terwijl deze juist moet 
krimpen om aan de taakstelling te 
kunnen voldoen. Om toch de kwaliteit 
en de afgesproken prestaties te 
leveren waardoor de Duo+ 
gemeenten de beoogde 
maatschappelijk effecten kunnen 
behalen, kan extra in huur 
noodzakelijk zijn. 

groot zeer groot Afspraken maken binnen de Dvo’s 
en goed monitoren of de 
prestaties passen binnen de 
huidige formatie passen. Risico 
hierbij is dat efficiënter werken 
niet ten gunste van de taakstelling 
komt, maar ingezet wordt voor de 
grotere vraag vanuit de Duo+ 
gemeenten. 

450 

8 Om de ontwikkelingen te kunnen 
blijven volgen en daarmee aan de 
kwaliteitseisen te kunnen voldoen zijn 
er mogelijk  onvoldoende 
opleidingsmiddelen aanwezig. Dit 
mede i.r.t. vlootschouw en de 
noodzakelijke talentontwikkeling. 
 
 

middel middel Een afweging maken binnen de 
totaal beschikbare opleidings-
middelen. 

70 

9 De kosten voor langdurig zieken, 
waarvan een deel al overgekomen 
vanuit de Duo+ gemeenten drukken 
zodanig zwaar op de begroting dat dit 
de middelen voor langdurig 
ziekteverzuim overschrijden.  

zeer 
groot 

middel Actief sturen op kort 
ziekteverzuim om langdurig 
ziekteverzuim te voorkomen. Dit 
in samenwerking met bedrijfsarts. 
Voor een aantal langdurige 
ziektegevallen die overgekomen 
zijn van gemeenten is een 
afkeuringsprocedure 
onvermijdelijk.  

300 

10 Specifiek voor SD (FO & BO): Het in 
kaart brengen van de normtijden van 
de geleverde producten, wat gepland 
staat voor 2018, kan mogelijk een 
discrepantie opleveren tussen de tijd, 
kwaliteit en de toegekende formatie 
irt de beoogde maatschappelijke 
effecten vanuit de Duo+ gemeenten. 

groot middel Processen verder lean maken 
zodat onder de normtijd gewerkt 
kan worden. Ook hier geldt dat dit 
i.r.t. de taakstelling dan geen 
voordeel oplevert. 

105 
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Nr Risico/Gebeurtenis 
 

Kans Impact Beheersmaatregel Risicoscore 
(x € 1.000) 

11 

Bijstelling van het ambitieniveau of 
onverwachte externe ontwikkelingen 
(vgl. decentralisaties) kunnen nopen 
tot een herijking van de begroting. 
Bijvoorbeeld omdat er “opeens” 
zwaar moet worden ingezet op een 
thema dat tot dan toe als relatief 
onbelangrijk werd gezien. 

klein middel 
Actief monitoren interne en 
externe beleidsmakers. 

PM 

12 

Door het ontbreken van een solide 
investeringsbegroting is er gebrekkig 
inzicht in de benodigde investeringen 
mbt. hardware (werkplek, server, 
netwerk en telefonie). Bovendien is er 
bij de vorming van Duo+ bij de 
afzonderlijke Duo-gemeenten soms 
sprake van discontinuïteit mbt de 
vervangingscyclus (zowel naar voren 
gehaalde investeringen ivm. “schoon 
over” als uitgestelde investeringen 
ivm. gebrek aan tijd en/of focus). In 
Duo+ is bij de start behoorlijk 
geïnvesteerd in hardware, die vanaf 
2018 (telefoons) en 2019 (werkplek, 
server en netwerk) ook gaandeweg 
zal moeten worden vervangen. Al met 
al kan hierdoor evt. de situatie 
ontstaan dat meer kosten gemaakt 
moeten worden dan aanvankelijk 
begroot, want de reguliere aanschaf / 
vervanging (ca. 100K/jaar) gaat 
natuurlijk ook gewoon door. 

 groot 

Opbouwen inzicht in de 
benodigde investeringen + 
opstellen investeringsagenda en -
begroting. 

PM 

Totale risicoscore 2019 2.500 

 
De belangrijkste risico's leveren een risicoscore van circa € 2,5 miljoen. Om deze risico’s te beheersen 
is een weerstandsvermogen noodzakelijk van € 2,5 miljoen euro. Duo+ zelf heeft nagenoeg geen 
weerstandsvermogen. Dit betekent dat als deze risico’s zich voordoen een beroep gedaan zal worden 
op de Duo+ gemeenten. De gemeenten hebben deze risico’s binnen hun begroting rekening 
gehouden met deze risico’s. 
 
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 
Weerstandsvermogen 
(Bedragen  x € 1.000) 

Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Bestemmingsreserves 1.750 - - - - - 

Onvoorzien - - - - - - 

Totaal weerstandsvermogen - - - - - - 

 
Ratio's kengetallen 
De paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing bevat op basis van nieuwe 
verantwoordingsregels vanaf heden vijf financiële kengetallen. Van deze vijf financiële kengetallen is 
alleen indicator “Structurele exploitatieruimte” van toepassing op Duo+.  
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 Kengetal (%) Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 

Structurele exploitatieruimte - - - - - 

 
De indicator “structurele exploitatieruimte” geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte 
(structurele baten min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten. Dit laat zien in 
hoeverre Duo+ in staat is om structurele tegenvallers op te vangen. VNG waardeert een score hoger 
dan 0,6 als 'voldoende', een score tussen 0 en 0,6 als 'matig' en een score van 0 als 'onvoldoende'. De 
begrotingsruimte van Duo+ is 0.  
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Paragraaf Financiering 
 
Algemeen 
Uitgangspunt voor het treasurybeleid van Duo+ is een actief treasurybeheer waarbij, met het oog op 
de publieke taak en het beheersen van mogelijke risico’s, binnen een kader van terughoudendheid 
en zorgvuldigheid, wordt gestreefd naar een optimaal resultaat bij het aantrekken van vreemd 
vermogen en het uitzetten van liquide middelen. Duo+ verplicht om een overschot aan liquide 
middelen (groter dan € 250.000) uit te zetten bij het rijk door middel van schatkistbankieren. 
 
Liquiditeitsprognose  
De kosten van Duo+ worden door de deelnemende gemeenten gedragen. Afspraken over de 
bevoorschotting voor het lopende jaar zijn erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te 
dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het matchen van de 
inkomende en uitgaande geldstromen wordt de financieringsbehoefte in 2019 gedekt en zijn er geen 
rentekosten gemaakt. 
 
Administratieve organisatie en interne controle  
Alle relevante processen met betrekking tot de treasurywerkzaamheden worden beschreven in het 
nog voor Duo+ op te stellen treasurystatuut.  
 
Risicobeheer & kasgeldlimiet 
Omdat wij geen financiële middelen lenen zijn deze onderwerpen niet van toepassing op Duo+.
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Paragraaf Bedrijfsvoering  
 
Ontwikkelingen duo+  
Het jaar 2019 wordt het jaar waarin de verdere optimalisering en digitalisering in de 
bedrijfsvoeringsprocessen zijn vruchten moet gaan afwerpen. 
 
In de loop van 2018 wordt Duo+ geëvalueerd. De hieruit volgende aanbevelingen worden in 2018 ter 
hand genomen.  
 
Hrm  
Eigen formatie 
Wij verwachten dat de loonkosten voor de huidige vaste formatie naar verwachting stijgen als gevolg 
van stijgende pensioenpremies en cao-ontwikkelingen. Daarnaast zijn er kosten te verwachten i.v.m. 
tijdelijke waarneming en additionele tijdelijke formatie.   
 
Mobiliteit 
Mobiliteit is een belangrijk speerpunt voor de organisatie. De wereld om ons heen veranderd steeds 
sneller de benodigde competenties van medewerkers veranderen hierdoor ook. Hierdoor krijgen wij 
te maken met de situatie dat medewerkers getraind moeten worden, mensen de organisatie al of 
niet gedwongen) verlaten en wij veel vaker van werk naar werk gaan begeleiden. Hiervoor is geen 
budget opgenomen en kan niet uit bestaande middelen gefinancierd worden. 
 
Talentmanagement 
In het kader van talentmanagent heeft het Algemeen Bestuur in 2017 de directeur de opdracht 
gegeven om te komen tot een plan van aanpak daarvoor, waaronder een planning, een indicatie van 
de inzet en de kosten.  
 
Wet op social return 
De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De 
gemeenten zijn daarbij verantwoordelijk gesteld als mensen met een arbeidsbeperking 
ondersteuning nodig hebben. In overleg met Duo+ gemeenten moeten afspraken gemaakt worden 
hoe invulling gegeven kan worden om aan deze verplichting tegemoet te komen.  
 
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk wordt 
aan die van werknemers in het private bedrijfsleven, en dat er een nieuwe (gewijzigde) 
Ambtenarenwet komt. In de loop van 2019 worden de (financiële)gevolgen in beeld gebracht. 
 
Arbeidsomstandigheden en Verzuim  
Het streven is om het structureel ziekteverzuimpercentage van ≤ 4,5% te realiseren. Plezier in het 
werk, passende en uitdagende werkzaamheden en een prettige en goede werkomgeving heeft de 
nodige aandacht. De aanbevelingen uit de Risico-inventarisatie worden in 2018 uitgevoerd. 
 
Inhuur derden  
In 2018 zal door de wetgever feitelijk gecontroleerd gaan worden of de wettelijke bepalingen over 
aanbesteden en inzet van flexibele arbeidskrachten volledig worden nagekomen. Het gebruiken van 
daaraan ondersteunende applicaties en het op orde hebben van de contractenadministratie is 
daardoor in 2018 extra opportuun. 
 
 



 

Begroting  Duo+ 2019-2022: Paragraaf Bedrijfsvoering  
 30 

Financiën 
Digitale P&C-documenten 
In 2019 zal gebruik gemaakt worden van een uniforme tool om de P&C-documenten op te stellen die 
er toe moet leiden dat alle P&C-documenten digitaal zullen zijn. 
 
Centrale administratie 
In 2019 worden de administratie gecentraliseerd. Op deze wijze wordt verwacht de kwetsbaarheid te 
verminderen en de kwaliteit te verhogen. 
 
Vennootschapsbelasting (vpb) voor de ondernemende overheid. 
Wij hebben de plicht om jaarlijks vast te stellen of er sprake is van belastingplichtige activiteiten. 
 
Interne Dienstverlening  
In 2019 zal voor het team Interne Dienstverlening bij Facilitair, de focus liggen op het ontwikkelen en 
uitdragen van een huisvestingsvisie passend bij de ICT-ontwikkelingen en het flexibel werken, en 
werkzaamheden worden nog verder geharmoniseerd op Facilitair gebied. In 2018 is een begroting 
opgenomen voor het Team Interne Dienstverlening (Post /Restauratief/Abonnementen/EHBO-BHV 
en Kantoorartikelen). Door dat contracten gezamenlijk door drie organisaties, namens twee 
gemeenten, worden afgesloten is efficiency haalbaar. Voor de Servicedesk zal nog verder worden 
geprofessionaliseerd in de lijn van een "KCC-gedachte" en voor het onderdeel Postintake en archief 
zal in 2019 het laatste project voor de archiefachterstanden worden opgepakt in Uithoorn en Ouder-
Amstel. Verder zal hier de focus liggen op de verdere digitalisering van bepaalde poststromen en het 
wijzigen van de postintake hierdoor. Dit alles zonder verlies van kwaliteit van de huidige 
dienstverlening, "de winkel blijft open". 
 
Informatie en Automatisering (I&A) 
Na een jaar waarin de basis zoveel mogelijk op orde is gebracht en het belangrijkste deel van onze 
kernapplicaties zijn vervangen, is het nu zaak onze aandacht te richten op het beheren en beheersen 
van de informatiestromen. In het licht van het steeds intensiever gebruik van (digitale) informatie, is 
de waarde van onze interne informatiestroom aan het groeien. Deze groei moet zorgvuldig begeleid 
worden om te zorgen dat ze betrouwbaar en juist blijft en daarnaast ook vindbaar en herleidbaar 
wordt opgeslagen. 
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Slimmer Verbinden (SV) 
Het programma Slimmer Verbinden is in het leven geroepen om voor Duo+ en de Duo+ gemeenten 
de basis op orde te brengen wat betreft de harmonisatie van de processen en de modernisering van 
de ICT. Het programma kent een meerjarige aanpak die doorloopt in 2019 ev. Na de eerste slag 
waarbij de nadruk lag op het afronden van de basisvoorzieningen van ICT en de aanbesteding van 
diverse grote softwarepakketten die in gebruik zijn in de primaire dienstverlening (Sociaal Domein, 
Burgerzaken, Beheer openbare ruimte etc), ligt in 2019 de nadruk op de afwikkeling waarmee het 
project slimmer verbinden in zijn eindfase komt.  
 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 
In 2019 zijn de DVO’s verder uitgewerkt waarbij de prestaties transparanter en meer gekwantificeerd 
zijn vormgegeven. 
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Financiële begroting 
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Overzicht van baten en lasten en toelichting 
Baten en lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Structurele lasten -28.619 -25.698 -25.996 -25.809 -25.407 -25.046 

Structurele baten 27.708 25.698 25.996 25.809 25.407 25.046 

Toevoegingen aan reserves  0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0 

Saldo structureel 0 0 0 0 0 0 

Incidentele lasten -9 0 0 0 0 0 

Incidentele baten 0 0 0 0 0 0 

Toevoegingen aan reserves  0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 949 0 0 0 0 0 

Saldo incidenteel 0 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten -911 0 0 0 0 0 

       Baten en lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten en baten 

Lasten 

Stafbureau -142           

Bedrijfsvoering -16.248 -14.427 -14.704 -14.618 -14.414 -14.248 

Burger -5.982 -5.115 -5.127 -5.068 -4.953 -4.839 

Buurt -6.247 -6.156 -6.165 -6.123 -6.040 -5.958 

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 

Totaal lasten -28.619 -25.698 -25.996 -25.809 -25.407 -25.046 

Baten 

Stafbureau 142 0         

Bedrijfsvoering 15.212 14.427 14.704 14.618 14.414 14.248 

Burger 7.267 5.115 5.127 5.068 4.953 4.839 

Buurt 5.087 6.156 6.165 6.123 6.040 5.958 

Algemene Dekkingsmiddelen 24.553 0 0 0 0 0 

Totaal baten 25.127 25.698 25.996 25.809 25.407 25.046 

Saldo van baten en lasten -1.024 0 0 0 0 0 

Verrekeningen met  reserves 

Dotaties 

Stafbureau 0 0 0 0 0 0 

Bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0 

Burger 0 0 0 0 0 0 

Buurt 0 0 0 0 0 0 

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 

Totaal lasten 0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen 

Stafbureau 0 0 0 0 0 0 

Bedrijfsvoering 980 0 0 0 0 0 

Burger 0 0 0 0 0 0 

Buurt 0 0 0 0 0 0 

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 

Totaal baten 980 0 0 0 0 0 

Saldo verrekening reserves 980 0 0 0 0 0 

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 

Geraamd resultaat 69 0 0 0 0 0 
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Uiteenzetting financiële positie 

 
Balans (geprognosticeerd) 

ACTIVA  
(Bedragen x € 1.000) 

31-12 
2017 

31-12 
2018 

31-12 
2019 

31-12 
2020 

31-12 
2021 

31-12 
2022 

Vaste activa 701 325 255 336 366 418 

Vlottende activa - - - - -  - 

Totale activa 701 325 255 336 366 418 

 Passiva 
(Bedragen x € 1.000) 

31-12 
2017 

31-12 
2018 

31-12 
2019 

31-12 
2020 

31-12 
2021 

31-12 
2022 

Vaste passiva 701 325 255 336 366 418 

Vlottende passiva - - - - -  - 

Totale passiva 701 325 255 336 366 418 

Gewaarborgde geldleningen - -  -  -  -  -  

 
EMU-saldo  
In het BBV (artikel 19) is de verplichting opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen ramingen 
van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele begrotingsjaar en 
het komende jaar. 
 Vragenlijst Berekening EMU-saldo 

 Nr  Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 

1.024 - - -   

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie -393 -325 -255 -336 -366 -418 

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten 
laste van de exploitatie 

 -  -  - -   

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die 
op de balans worden geactiveerd. 

-243  -500  -500 -500 -500 -500 

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de 
Europese Unie en overigen, die niet op de 
exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4 

 -  -  - -   

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële 
vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover 
niet op exploitatie verantwoord 

- - - -   

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, 
woonrijp maken e.d. (alleen transacties met 
derden die niet op de exploitatie staan) 

 -  -  - -   

8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover 
transacties niet op exploitatie verantwoord 

 -  -  - -   

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover 
deze transacties met derden betreffen 

 -  -  - - -  

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via 
de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, 
maar rechtstreeks ten laste van de reserves 
(inclusief fondsen en dergelijke) worden 

 -  -   -   
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 Vragenlijst Berekening EMU-saldo 

 Nr  Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

gebracht en die nog niet vallen onder één van 
bovenstaande posten 

11 Verkoop van effecten:   

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)  nee nee nee nee nee nee 

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst 
op de exploitatie? 

 n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Berekend EMU-saldo 388 -825 -755 -836 -866 -918 

Maximale EMU-saldo (3,8% van de lasten, excl. 
reserves) 

-993 -976 -987 -980 -965 -951 

 
Er wordt geen overschrijding van het EMU-sado verwacht. 
 
Overzicht van incidentele en structurele baten en lasten  
Baten en lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Bedragen x € 1.000 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Structurele lasten -25.134 -24.253 -24.793 -24.401 -24.215 -23.844 

Structurele baten 25.391 24.253 24.793 24.401 24.215 23.844 

Toevoegingen aan reserves  -  -  -  -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  -  -  -  

Saldo structureel 257 - - - - - 

Incidentele lasten -407 -904 -653 -195 -123 -123 

Incidentele baten 2.533 904 653 195 123 123 

Toevoegingen aan reserves  -2.383 -  -  -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves - -  -  -  -  -  

Saldo incidenteel -257 - - - - - 

Saldo van baten en lasten - - - - - - 

 
Toelichting op baten en lasten  
Voor een toelichting op de zowel de incidentele als de structurele baten en lasten per programma 
verwijzen wij naar de programma’s Staf, Bedrijfsvoering, Burger en Buurt. 
 
Structureel evenwicht 
Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. 
De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt: 

 

 Totaal van de lasten en baten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen 
af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen. 

 Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene 
dekkingsmiddelen. 
bij: de structurele verrekeningen met de reserves. Geeft het totaal structureel begrotingssaldo 
en meerjarenraming. 
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De begroting is in meerjarig perspectief beoordeeld op het incidentele karakter. Voor alle jaren is 
sprake van structureel evenwicht aangezien de structurele lasten worden gedekt door structurele 
baten. De lasten worden gedekt uit de bijdrage van de Duo+ gemeenten. Hetgeen hiervoor is gemeld 
maakt dat wij kunnen stellen dat in de jaren 2019 tot en met 2022 geen structurele lasten worden 
gedekt met incidentele baten. Kortom er is sprake van structureel begrotingsevenwicht. 
 
Reëel evenwicht 
Ter invulling van het begrip reëel evenwicht is in het BBV voorgeschreven dat wordt ingegaan op het 
realisme van de ramingen en de motivering daarvan. Op basis van de volgende argumenten en 
bevindingen kunnen we stellen dat de begroting reëel in evenwicht is. 

 In de begroting zijn taakstellingen opgenomen. 

 Alle ramingen zijn realistisch ingeschat en zijn in lijn met de realisatie over 2017 en de kaders 
zoals gesteld in deze begroting. Wel zijn er (organisatie)ontwikkelingen die invloed kunnen 
hebben op deze begroting. De uitwerking van deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de 
begroting. 

 
Conclusies 

 Deze begroting is sluitend. 

 Deze begroting is alle jaren structureel in evenwicht. 

 Deze begroting is in reëel evenwicht. Wel zijn er (organisatie)ontwikkelingen die invloed kunnen 
hebben op deze begroting. De uitwerking van deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de 
begroting. 

 
Voor meer informatie verwijzen wij naar het overzicht van baten en lasten. 
 
Taakstellingen 
 
Toelichting 
In onderstaande tabel is de totale taakstelling voor de komende jaren opgenomen zoals ook deze in 
de begroting 2019 is verwerkt.  
 
Efficiency 
(structureel) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

efficiency taakstelling -441.575 -647.418 -1.010.736 -1.374.053 -1.737.371 -2.100.689 

Restant -441.575 -647.418 -1.010.736 -1.374.053 -1.737.371 -2.100.689 

 
Ontwikkeling taakstelling  
We zien ontwikkelingen die van invloed zijn op de taakstelling, met name de groei van de Duo+ 
gemeenten zorgen voor een toenemende druk op Duo+. Dit ontstaat enerzijds door de groei van het 
aantal inwoners en anderzijds door de toename van het personeel binnen het personeel en de 
groeiende vraag vanuit de Duo+ gemeenten. Dit kan leiden tot een herijking van de bestaande 
taakstelling. Daarnaast speelt op dit moment een herbezinning over de organisatie en de 
samenwerking tussen Duo+ en de Duo+ gemeenten. Ook deze kan invloed hebben op de taakstelling. 
In de loop van 2018 zullen deze ontwikkelingen en een mogelijk nieuw verdeelsleutel uitgewerkt 
worden in een bijgestelde begroting 2019. 
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Bijdrage van de Duo+ gemeenten 

 
De bijdrage die wij van de Duo+ gemeenten verwachten is gebaseerd op de lasten die wij op de 
diverse programma’s in combinatie met de verdeelsleutel hebben gepresenteerd. In de tabel die 
hierna volgt is de bijdrage voor iedere Duo+ gemeente in beeld gebracht.  
 

Partnerbijdrage  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

(Bedragen in € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 

Diemen 

Bedrijfsvoering -4.899 -4.936 -4.907 -4.837 -4.781 

Burger           

Buurt           

Totaal Diemen -4.899 -4.936 -4.907 -4.837 -4.781 

Ouder-Amstel 

Bedrijfsvoering -3.470 -3.496 -3.475 -3.426 -3.386 

Burger -1.756 -1.760 -1.739 -1.698 -1.657 

Buurt -1.969 -1.972 -1.959 -1.933 -1.906 

Totaal Ouder Amstel -7.195 -7.228 -7.173 -7.056 -6.949 

Uithoorn 

Bedrijfsvoering -6.058 -6.104 -6.067 -5.982 -5.912 

Burger -3.140 -3.147 -3.109 -3.035 -2.963 

Buurt -4.186 -4.192 -4.164 -4.108 -4.052 

Totaal Uithoorn -13.384 -13.443 -13.341 -13.125 -12.926 

Totaal bijdrage -25.478 -25.607 -25.420 -25.018 -24.657 

      
      Partnerbijdrage  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

(Bedragen in € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 

Totaal Diemen -4.899 -4.936 -4.907 -4.837 -4.781 

Ouder-Amstel bijdrage -7.195 -7.228 -7.173 -7.056 -6.949 

Ouder-Amstel afz. factuur 0 -60 -60 -60 -60 

Uithoorn bijdrage -13.384 -13.443 -13.341 -13.125 -12.926 

Uithoorn afz. factuur 0 -109 -109 -109 -109 

Totaal bijdrage -25.478 -25.776 -25.589 -25.187 -24.826 

 

 Voor een aantal budgetten worden afzonderlijke facturen gestuurd. Dit betreffen de kosten met 
betrekking tot Interne dienstverlening voor Uithoorn en Ouder-Amstel voor het programma 
Bedrijfsvoering. En Buurtbeheer voor het programma Buurt vanuit de gemeente Uithoorn. 
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Bijlage: Taakvelden  
Taakvelden  Percentage Bedrag 

0.1 Bestuur 0,2% 51 

0.2 Burgerzaken 2,6% 668 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0,0% 0 

0.4 Ondersteuning organisatie 62,4% 16.036 

0.5 Treasury 0,5% 128 

0.61 OZB woningen 0,0% 0 

0.62 OZB niet-woningen 0,0% 0 

0.64 Belastingen Overig 0,0% 0 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0,3% 77 

0.8 Overige baten en lasten 0,0% 0 

0.8 Overige baten en lasten 0,0% 0 

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 0,3% 77 

1.2 Openbare orde en veiligheid 1,2% 308 

2.1 Verkeer en Vervoer 4,6% 1.182 

2.2 Parkeren 0,0% 0 

2.3 Recreatieve Havens 0,0% 0 

2.4 Economische Havens en waterwegen 0,2% 51 

2.5 Openbaar vervoer 0,0% 0 

3.1 Economische ontwikkeling 0,1% 26 

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 0,0% 0 

3.4 Economische promotie 0,0% 0 

4.1 Openbaar basisonderwijs 0,0% 0 

4.2 Onderwijshuisvesting 0,0% 0 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 0,3% 77 

5.1 Sportbeleid en activering 0,0% 0 

5.2 Sportaccommodaties 1,0% 257 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0,0% 0 

5.4 Musea 0,0% 0 

5.6 Media 0,0% 0 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3,4% 874 

6.1 Samen kracht en burgerparticipatie 0,5% 128 

6.2 Wijkteams 2,8% 720 

6.3 Inkomensregelingen 4,9% 1.259 

6.4 Begeleide participatie 0,0% 0 

6.5 Arbeidsparticipatie 0,5% 128 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0,3% 77 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0,3% 77 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0,0% 0 

6.82 Geëscaleerde Zorg 18- 0,0% 0 

7.1 Volksgezondheid 0,2% 51 

7.2 Riolering 1,9% 488 

7.3 Afval 2,6% 668 

7.4 Milieubeheer 1,4% 360 

7.5 Begraafplaatsen 0,9% 231 

8.1 Ruimtelijke Ordening 0,4% 103 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1,1% 283 

8.3 Wonen en Bouwen 5,1% 1.311 

  100% 25.698 
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Bijlage: Bestuurders 2019 
 

Onderstaand een overzicht van de bestuurders van Duo+  

Bestuurders 
Duo+ 
Bestuur 

Voorzitter Van Tot 

E. Boog 
 

X 30-6-2015 31-12-2019 

P. Heiliegers X 
 

1-3-2018 31-12-2019 

J. Langenacker X PV 16-1-2015 31-12-2019 

 
 

 



1 Bijlage 3: Begrotingswijziging voortgangsrapportage Duo+ 

Programma U/I
2.018 2019 2020 2021 2022 tekst

Staf

1. CAO ontwikkeling, Ciso, Bovenfomatieven U -2.542 -2.542 -2.542 -2.542 -2.542 ad 1,2, 5,10  blz 10/11

2. Kosten van advies U -100.000 ad 3, blz 10

3. Kosten representatie U -80.000 ad 3, blz 10

3. Kosten accountant nav 2e voortgansrap. 2017 U -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 ad 3, blz 10

4. Extra kosten moeilijk invulbare vacature Ciso U -16.000 ad 2, blz 8

Subtotaal Staf -218.542 -22.542 -22.542 -22.542 -22.542

Bedrijfsvoering

1. Cao-ontwikkeling U -144.727 -144.727 -144.727 -144.727 -144.727 ad 1,2, 5,10  blz 10/11

2. Reiskn. 2e voortgangsrapportage 2017 U -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 ad 3, blz 10

3. Kosten van I&D 2e voortgangsrapportage 2017 U -169.000 -169.000 -169.000 -169.000 -169.000 ad 3, blz 10

4. Via afz. factuur aan Ouder-Amstel en Uithoorn U 169.000 169.000 169.000 169.000 169.000

5. Piketverg. 2e voortgangsrapportage 2017 U -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 ad 3, blz 10

6. Doorloop afspraken 2017 en acute problemen U -290.490 ad 6, ad 7 blz 11

7 Vrijval kap.ln minus de eenm. kn cognos U 116.500 ad 9 blz. 11

8. Inhuur ziektevervanging bedrijsvoering U -60.000 ad 1, blz 8

9. Risico's met betrekking tot ziekte U -85.500 ad 3, blz 8

10. Project Slimmer verbinden U -1.563.684

11. Onttrekking aan de reserve Bedrijfsvoering I 1.563.684

12. Risico met betrekking tot zieken in 2018 U -150.000 ad 3, risico

13. Doorbelasting staf 1/3 U -72.847 -7.514 -7.514 -7.514 -7.514

Subtotaal Bedrijfsvoering -804.064 -269.241 -269.241 -269.241 -269.241

Burger

1. Cao-ontwikkeling U -294.286 -294.286 -294.286 -294.286 -294.286 ad 1,2, 5,10  blz 10/11

2. Inhuur ziektevervanging Burger U -277.000 ad 1, blz 8

3. Onttrekking uit reserve BurgerBurger I 100.000

4. inhuur op moeilijk invulbare vacatures Burger U -18.500 ad 2, blz 8

5. Werkplan soc. domein 2016/2017 uit reserve U -180.529 ad 4 blz 10

6. onttrekking uit de reserve Buurt/Burger I 180.529 ad 4 blz 10

7. Werkplan sociaal domein 2018 U -257.453 ad 4 blz 10

8. Bijdragen gem. Uithoorn en Ouder-Amstel i 257.453

7.  Conversie Jeugd U -63.168 ad 4 blz 10

8. Bijdragen gem. Uithoorn en Ouder-Amstel I 63.168

9. Diverse projecten sociaal domein U -204.690 ad 4 blz 10

10. Bijdragen uit gem. projecten van soc. domein I 204.690

11. Doorbelasting staf 1/3 U -72.847 -7.514 -7.514 -7.514 -7.514

Subtotaal Burger -562.633 -301.800 -301.800 -301.800 -301.800

Buurt

1. Cao-ontwikkeling U -92.815 -92.815 -92.815 -92.815 -92.815 ad 1,2, 5,10  blz 10/11

2. Flankerend beleid voor gemeente Uithoorn U -77.210 -77.210 -77.210 -77.210 -77.210 ad 3, blz 10

3. Bijdrage vanuit Uithoorn voor flankerend beleid U 77.210 77.210 77.210 77.210 77.210

4. Inhuur ziektevervanging afdeling Buurt U -140.500 ad 1, blz 8

3. Doorbelasting staf Cao ed U -72.847 -7.514 -7.514 -7.514 -7.514

Subtotaal Buurt -306.162 -100.329 -100.329 -100.329 -100.329

Totaal programma Bedrijfsvoering, Buurt en Burger -1.672.860 -671.370 -671.370 -671.370 -671.370

AANPASSINGEN BEGROTING 2018
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1 Erratum 1e voortgangsrapportage Duo+ 2018 

Erratum 

 

In de 1e voortgangsrapportage 2018 van Duo+ is helaas een storende fout geslopen.  

Op bladzijde 8 van de 1e voorgangsrapportage 2018  luidt onder ad 1. de laatste zin als volgt: “Deze 

inhuur geldt voor de periode tot en met juli 2017.”  

Deze zin moet als volgt gelezen worden: “Deze inhuur geldt voor de periode tot en met juni 2018.” 

 

  

  



2.c Vervanging kunstgras sportpark Wethouder Koolhaasweg (2018/34) (bespreekstuk op verzoek van de PvdA)
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1 Raadsvoorstel 2018/34: Vervanging kunstgras sportpark Wethouder Koolhaasweg  

RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2018/34 
 

 

datum raadsvergadering : 14 juni 2018  

onderwerp : Vervanging kunstgras sportpark Wethouder 

Koolhaasweg 

portefeuillehouder : R. Korrel 

datum raadsvoorstel : 8 mei 2018 

 

Samenvatting 
Het in 2009 aangelegde kunstgrasveld op het voetbalcomplex aan de Wethouder 

Koolhaasweg is in matige staat. Met wat maatregelen zou het nog één a twee jaar mee 

kunnen, maar de bespelers vinden vervanging nog deze zomer een must. Omdat het veld 

dit jaar zijn laatste afschrijvingsjaar kent en het financieel interessant is om dit jaar te 

investeren, vanwege het eindigen van de mogelijkheid van btw-compensatie, wordt 

voorgesteld het kunstgras dit jaar te vervangen. Daarbij kiezen we voor het als veilig 

beschouwde rubbergranulaat. 

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
Als gemeente zijn we eigenaar van de grond waarop het veld ligt. Met gebruiker SV 

Ouderkerk hebben we een gebruikersovereenkomst waarin is vastgelegd dat we het veld 

ter beschikking stellen aan de vereniging en dat we voor onderhoud zorgdragen. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
In het voorjaar van 2009 is op het voetbalcomplex aan de Wethouder Koolhaasweg een 

kunstgrasveld aangelegd. Het betrof destijds de aanleg van een onderlaag en een 

toplaag die op dat moment tot de beste op de markt hoorde. De kapitaallasten van de 

onderlaag zijn voor een periode van twintig jaar opgenomen in de meerjarenbegroting, 

die van de toplaag voor een periode van tien jaar.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Het kunstgrasveld is sindsdien zeer intensief gebruikt. De vereniging verzorgt het 

dagelijks onderhoud. Het periodiek (groter) onderhoud is de eerste acht jaren verzorgd 

door de leverancier, daarna door de aannemer die ook het onderhoud van de grasvelden 

doet. De vereniging heeft enige tijd geleden aangegeven dat het veld in zeer slechte 

staat is. Men krijgt klachten over blessures en over de hardheid van het veld. Een 

recente inspectie door het onafhankelijke bureau ISA Sport heeft uitgewezen dat het veld 

onder de gemeten omstandigheden niet aan de gebruiksnorm voldoet, maar met een 

aantal herstelmogelijkheden theoretisch gezien nog één a twee jaar gebruikt zou kunnen 

worden. 

 

Wat gaan we doen? 
Hoewel de levensduur van de kunstgrasmat met de nodige maatregelen dus verlengd 

kan worden, willen we deze toch dit jaar nog vervangen. Een en ander is nog wel 

afhankelijk van de haalbaarheid qua planning. We kiezen voor rubbergranulaatkorrels als 

infillmateriaal. Mocht er alsnog een landelijk negatief advies komen over het gebruik van 

rubbergranulaat, dan stellen we de vervanging voor onbepaalde tijd uit.  
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Wat is het maatschappelijke effect? 
De vereniging met circa 1.000 leden kan weer gebruik maken van een veld dat voldoet 

aan de wensen van de bespelers en waarmee het risico op blessures verkleind wordt. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Er zijn verschillende redenen om het veld nog dit jaar van een nieuwe kunstgrastoplaag 

te voorzien. De huidige staat van het veld is volgens de gebruikers onvoldoende. De 

mening van de voetbalclub is van belang, hun leden zijn het immers die dagelijks gebruik 

maken van het veld. Daarnaast is een argument dat dit jaar nog het Sportbesluit geldt 

en dat we zeker weten dat de BTW op de investering nog teruggevorderd kan worden. 

Vanaf 1 januari 2019 geldt het Sportbesluit niet meer en het is onduidelijk of en zo ja 

hoe, het gemis aan terug te vorderen BTW gecompenseerd gaat worden. Als de 

kapitaallasten vanaf 2019 weer in de begroting opgenomen gaan worden, is dat geen 

extra kostenpost ten opzichte van voorgaande jaren, omdat deze lasten immers steeds in 

de begroting opgenomen zijn geweest.  

Er zijn echter ook argumenten om het veld niet dit jaar al te vervangen. De reeds 

genoemde ISA-inspectie geeft aan dat met de nodige maatregelen het veld nog één a 

twee jaar mee kan. Deze maatregelen kosten naar schatting enkele duizenden euro’s. 

Een deel van de maatregelen wordt volgens de vereniging echter nu ook al in de praktijk 

gebracht en zal dus geen aanvullend effect hebben. Een bijkomende complicerende factor 

is het feit dat we een keuze moeten maken voor het infillmateriaal. Kiezen we voor 

rubbergranulaatkorrels, het goedkoopste en wat betreft technische eigenschappen een 

van de beste keuzes, of voor andere, duurdere materialen. De rubbergranulaatkorrels 

hebben de afgelopen periode voor veel onrust gezorgd vanwege berichtgeving in de 

media. Alle deskundige organisaties geven echter aan dat voldoende bewezen is dat de 

rubberkorrels geen gevaar voor de gezondheid betekenen. Wel wordt er momenteel door 

het RIVM nog onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het milieu. De verwachting is dat 

uiterlijk in juli een uitspraak kan worden over de milieurisico’s van rubbergranulaat en of 

verder onderzoek nodig is. De vereniging zelf kan akkoord gaan met de keuze voor 

opnieuw rubbergranulaatkorrels te kiezen op voorwaarde dat er (voor)tijdig over 

gecommuniceerd wordt en dat zij op de hulp van de gemeente kan rekenen als uitleg 

nodig is wanneer verontruste leden daarom vragen.  

Ten slotte is ook van belang dat de kosten van de vervanging waarschijnlijk hoger zijn 

dan de aanleg van het veld in 2009. Dat betekent dat de jaarlijkse kapitaallasten ook 

hoger zullen worden. De huidige huurprijs is niet gebaseerd op een rekenmethode, maar 

min of meer historisch bepaald. Met de op te stellen meerjareninvesteringsplanning was 

het voornemen om een rekenmethode te ontwikkelen die de huurprijs bepaalt op basis 

van een vast te stellen dekkingspercentage van jaarlijkse kosten. Vervanging van het 

kunstgras in 2018 betekent dat we nu nog niet van zo’n rekenmethode gebruik kunnen 

maken en dat we de huur dus moeten bepalen op grond van eerdere uitgangspunten.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
In de gemeentelijke meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met investeringen 

ten behoeve van het vervangen van velden. Ook de jaarlijkse afschrijvingslasten zijn 

vanaf 2019 niet meer in de begroting opgenomen. Deze omissie is al eerder vastgesteld 

en is eerder in 2018 aanleiding geweest voor het college van B&W om te besluiten over 

het opstellen van een meerjareninvesteringsplanning. Het vooruitlopend op die 

meerjarenplanning komende zomer al vervangen van een veld vergt dus een apart 

besluit. Voorgesteld wordt om een bedrag van maximaal € 220.000 te investeren, 

waarvan een bedrag van maximaal € 20.000 beschikbaar gesteld wordt voor de 

voorbereidingen (opstellen programma van eisen, aanbesteding) en directievoering 

tijdens de werkzaamheden. Daarnaast wordt voorgesteld het bedrag in tien jaar af te 

schrijven en de jaarlijkse afschrijvingskosten op te nemen in de meerjarenbegroting van 

Ouder-Amstel. Het college van B&W dient een huurbedrag vast te stellen. Het 

uitgangspunt is bovendien dat de kapitaallasten van eventuele meerkosten van ander 

infillmateriaal op het veld kostendekkend in de huur doorberekend worden. 
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Voor het opstellen van een programma van eisen, het begeleiden van de aanbesteding 

en de directievoering tijdens de realisatie dient een adviesbureau ingeschakeld te 

worden. De kosten daarvan bedragen naar schatting maximaal € 20.000. Wanneer het 

onverhoopt toch niet lukt om de werkzaamheden in 2018 plaats te laten vinden, kunnen 

we het opgestelde programma van eisen later alsnog gebruiken. Voor deze 

werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de diensten van een bureau, dat ook 

betrokken was bij de realisatie van kunstgrasvelden in onze gemeente in 2009 en 2015, 

dat de lokale omstandigheden dus goed kent, en waar zowel gemeente als vereniging 

prima ervaringen mee hebben. Met SV Ouderkerk vindt bovendien overleg plaats over de 

wensen en de planning van de werkzaamheden. Vanwege de gevoeligheid van de keuze 

voor rubbergranulaat is het van groot belang dat we voordat het veld wordt vervangen, 

communiceren over deze keuze en dat we als gemeente de vereniging steunen wanneer 

leden of andere betrokkenen aangeven het niet met die keus eens te zijn. 

 

Wat is het vervolg? 

Na besluitvorming door het college van B&W kan het betreffende adviesbureau reeds 

gevraagd worden een offerte uit te brengen en daarna te starten met de voorbereidende 

werkzaamheden, zijnde het opstellen van een programma van eisen en het voorbereiden 

van de aanbesteding. Na besluitvorming door de raad kan de aanbesteding daadwerkelijk 

gestart worden zodat de aanleg van het kunstgras nog in augustus gerealiseerd kan 

worden. Wanneer om welke reden dan ook besloten wordt niet over te gaan tot 

aanbesteding en vervanging, dan kunnen de opgestelde documenten gebruikt worden op 

het moment dat het veld wel vervangen gaat worden. In de aanbesteding wordt als 

ontbindende voorwaarde opgenomen dat we kunnen afzien van gunning en realisatie als 

er alsnog een landelijk negatief advies komt over het gebruik van rubbergranulaat. Duo+ 

heeft een toezichthoudende taak tijdens het gehele proces. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
Het veld wordt voor oplevering gekeurd door de KNVB, wordt vervolgens eens in de drie 

jaar geïnspecteerd door een onafhankelijk bureau en wordt gedurende het jaar 

onderhouden door een gespecialiseerd bedrijf dat een logboek bijhoudt. 



 

 

 

 



1 Raadsbesluit 2018/34:  Vervanging kunstgras sportpark Wethouder Koolhaasweg  

RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018, nummer 

2018/34, 

 

 

BESLUIT : 
 

Akkoord te gaan met: 

- het vervangen in 2018 van de toplaag van het in 2009 aangelegde kunstgrasveld op 

het voetbalcomplex aan de Wethouder Koolhaasweg;  

- hier een bedrag van maximaal € 220.000 in te investeren, waarvan een bedrag van 

maximaal € 20.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingen (opstellen 

programma van eisen, aanbesteding) en directievoering tijdens de werkzaamheden;  

- het bedrag in tien jaar af te schrijven en de jaarlijkse afschrijvingskosten op te 

nemen in de meerjarenbegroting van Ouder-Amstel 

 

 

Ouder-Amstel, 14 juni 2018  

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
A.A. Swets J. Langenacker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.b Lange termijn agenda

1 20180531 Lange termijn agenda 

Lange termijn agenda 2018
Commissie 31 mei 2018

Onderwerp Bron Commissie Bij wijziging planning: oorzaak 

RAADSVERGADERING 5 JULI 2018

1e BURAP incl 2e nieuwsbrief en begrotingswijziging 28-6-2018

jaarrekening 2017 begroting 2017 28-6-2018

kadernota 2019 28-6-2018

Begroting 2019 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en Centrum Seksueel 

Geweld en Jaarplan 2018 Regioaanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling.

Uitvoeringsprogramma 2018 en jaarverslag 2017 VTH

begroting jaarstukken AM Match 28-06-18

Jaarrapportage 2017 en Uitvoeringsovereenkomst 2018 Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied

Aanvraag plan van scholden 28-06-18

Vangnetuitkering 2017

RAADSVERGADERING 11 OKTOBER 2018

gezondheidsnota 4-10-18 i.v.m. inspraaktrajecten naar oktober 2018

3e nieuwsbrief 4-10-18

Bestemmingsplan evenementen en terrassen 27-09-18

Plan moet nog in ontwerp ter inzage. Behandeling vaststelling 

na de zomer. 

RAADSVERGADERING 8 NOVEMBER 2018

Begroting 2019 18-10-18

Bestemmingsplan Compierterrein 1-11-18

Plan moet nog in ontwerp ter inzage. Behandeling vaststelling 

bestemmingsplan is najaar 2018.

Afvalstoffenverordening 1-11-18

RAADSVERGADERING 13 DECEMBER 2018

2e BURAP incl 4e nieuwsbrief en begrotingswijziging 6-12-18

Speelplaatsenbeleid actualisatie 7-06-18

GROSLIJST 2018, n.t.b. welke raadsvergadering

Visie 2030

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (gebiedsvisie) Projectplan Centrumplan

Veiligheidsplan

DNK: concept MER & Structuurvisie begroting 2017

Deelontwikkelingen ABP

Financiele besluiten ABP begroting 2017



Bestemmingsplan(nen) ABP begroting 2017

Entrada samenwerkingsovereemkomst

Entrada-stedenbouwkundig/beeldkwal.plan

Notitie transitie naar transformatie begroting 2017

Nieuwbouw scholen begroting 2017

Oplossingsmodel Kerkbrug Projectplan verkeersproject Kerkbrug nog niet gereed, wordt besproken in de klankbordgroep

Ruimtelijke visie twee percelen nabij de Ouderkerkerplas (voorheen bekend 

onder naam 'drie woningbouwlocaties Holendrechterweg') Visie ingetrokken i.v.m. toegezegde participatie omwonenden.

Richtlijnen voor ontwikkeling en beeldkwaliteitsplan ABP nog niet gereed, wordt besproken in de klankbordgroep 

Bestemmingsplan verbreding A9

Onttrekken openbare ruimte t.b.v. trainingscomplex Ajax

Paraplu-bestemmingsplan Parkeernormen

Cultuurnota



6.a Jaarstukken Vervoerregio 2018 (2018/36)
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1 Raadsvoorstel 2018/36: Jaarstukken Vervoerregio 2018 

RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2018/36
 

 

datum raadsvergadering : 14 juni 2018 

onderwerp : Jaarstukken vervoerregio 2018 

portefeuillehouder : R.C.M. Korrel 

datum raadsvoorstel : 8 mei 2018 

 

Samenvatting 
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2017 en de kadernota 2019-2022 van 

de Vervoerregio Amsterdam en dient geen zienswijze. 

 

Wat is de juridische grondslag? 
Op grond van art. 53 en 58 van de gemeenschappelijke regeling Vervoerregio 

Amsterdam zendt t het dagelijks bestuur (DB) van de Vervoerregio de jaarstukken en de 

begroting voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van 

de deelnemende gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending hun zienswijze 

op de jaarrekening kenbaar maken en vóór 1 augustus hun zienswijze op de begroting. 

Op grond van de nota verbonden partijen en het bijbehorende indelingsbesluit worden de 

financiële stukken van de Vervoerregio aan de raad aangeboden voor een zienswijze. 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De Vervoerregio ging als nieuwe organisatie officieel van start op 1 januari 2017 en 

concentreert zich vanaf dat moment op verkeer- en vervoertaken. Met de bijgevoegde 

jaarstukken geeft de Vervoerregio inzicht in de belangrijkste activiteiten in dit eerste 

jaar, waarin diverse verbeteringen in het mobilíteitsnetwerk gerealiseerd werden en 

toekomstige verbeteringen zijn onderzocht. De nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden 

ging in december van start: een belangrijke stap in de transitie van OV-concessie naar 

mobiliteitsconcessie. De samenwerking op andere beleidsterreinen werd ook verder 

versterkt: de Vervoerregio tekende samen met 33 gemeenten en 2 provincies het 

convenant Metropoolregio Amsterdam. De Regioraad sloot op 12 december het eerste 

jaar van de Vervoerregio af met de vaststelling van een nieuw Beleidskader Mobiliteit dat 

richting geeft aan toekomstige activiteiten van de Vervoerregio. De bijgevoegde 

kadernota 2019-2022 is daar een eerste uitwerking van. 

 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
In december 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de indeling van de 

verbonden partijen waarbij voor elke verbonden partij een sturingsregime is vastgesteld. 

De GR Vervoerregio is ingedeeld in de categorie “gemiddeld risico”. Dit betekent dat de 

financiële stukken voor een zienswijze aan de gemeenteraad worden aangeboden. Met 

dit voorstel wordt hier uitvoering aan gegeven. 

 

Wat gaan we doen? 
De jaarrekening 2017 en de kadernota 2019-2022 van de Vervoerregio Amsterdam voor 

kennisgeving aan nemen.  Door onze eigen uitgaven en programma’s af te stemmen op 

de uitgangspunten van de Nota Mobiliteit kunnen we in beginsel het meest handig 

gebruik maken van de geldstromen die de komende jaren beschikbaar komen. Omdat de 

gemeenteraad de financiële kaders voor de gemeente bepaalt, is het van essentieel 

belang dat zij hier kennis van neemt, om mee te kunnen nemen bij haar besluitvorming.    
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Jaarrekening 2017 

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio stemde op 5 april jl. in met het aanbieden van 

de concept jaarstukken 2017 aan de gemeenten. ln deze jaarstukken wordt een 

beleidsgerichte en financiële verantwoording van de programma's gegeven. Deze 

verantwoording is onder voorbehoud van het oordeel van de accountant naar aanleiding 

van de accountantscontrole. De jaarstukken, inclusief accountantsrapport en -verklaring, 

worden ter behandeling aangeboden aan de Regioraad op 10 juli 2018. 

 

Kadernota 2019-2022 

Gelet op de start van een nieuwe bestuursperiode beoogt deze informatieve maar 

beleidsarme kadernota vooral het nieuwe bestuur te informeren over de aanwezige 

ambities en de opgaven van de Vervoerregio. De Kadernota vormt het uitgangspunt voor 

de Programmabegroting 2019 (en Meerjarenraming 2020-2022).  

 

Bij de toezichthouder is een verzoek ingediend om dit jaar de ontwerpbegroting en 

programmabegroting tot één document samen te voegen. De Programmabegroting 2019 

wordt dan in juli 2018 aangeboden aan gemeenten, en ter vaststelling geagendeerd in de 

Regioraad van  6 oktober 2018. Het beleidskader en de kadernota beschrijven de 

thema's die de komende jaren gaan spelen en beslag gaan leggen op de financiële ruimte 

en/of vragen om afwegingen omtrent de rol van en de 

financiering vanuit de Vervoerregio. Het is aan het nieuwe bestuur om met de gemeenten 

de koers voor de komende jaren verder uit te zetten, het beleidskader te implementeren 

en met effectieve oplossingen in te spelen op de mobiliteitsopgaven van onze regio. 

 

De Programmabegroting 2018-2021 gaf aan dat de financiële middelen van de 

Vervoerregio niet toereikend zijn voor het realiseren van de opgaves en ambities. Deze 

opgaves en ambities zijn in deze kadernota in beschrijvende zin toegelicht. Zoveel 

mogelijk van deze opgaves en ambities wil de Vervoerregio realiseren. Daartoe wordt 

met een strategische nota diverse oplossingsrichtingen voor de financierbaarheid in 

kaart, zoals de portefeuillehouder Financiën bij de behandeling van de 

programmabegroting in de regioraad van december 2017 heeft aangekondigd. Deze nota 

onderzoekt diverse mogelijkheden waaronder temporiseren van de programmering, het 

vergroten van de inkomsten, en het benutten van andere vormen van financiering. Deze 

strategische nota wordt opgesteld in samenwerking met de deelnemende gemeenten en 

het resultaat wordt aan de orde gesteld in de regioraad van juli 2018. De uitkomsten van 

dit debat krijgt zijn uitwerking in de Programmabegroting 2019-2022 om uiteindelijk de 

integrale afweging plaats te laten vinden in de Kadernota 2020-2023. 

 

Het nieuwe Beleidskader Mobiliteit is op 12 december 2017 vastgesteld door de regioraad 

en geeft richting aan alle activiteiten van de Vervoerregio Amsterdam. Het spreekt dan 

ook voor zich dat het beleidskader doorwerkt op de wijze waarop in de P&C-cyclus wordt 

gestuurd en gerapporteerd. Om het Beleidskader Mobiliteit de functie van 

afwegingskader in te laten nemen, gaan we over tot een nieuwe begrotingsinrichting. Dit 

betekent mogelijk nieuwe begrotingsprogramma’s die beter aansluiten bij de strategische 

opgaven en mogelijk ook een andere wijze van monitoring van doelen en activiteiten van 

de Vervoerregio. Het geheel zorgt ervoor dat de inhoud en inzet van financiële middelen 

beter in samenhang kan worden bezien. Bestaande programma’s moeten daarnaast de 

strategische opgaven door vertalen in de programmadoelen.  

 

Vanwege de nieuwe bestuurssamenstelling na de verkiezingen in maart 2018 wordt het 

Beleidskader Mobiliteit medio 2018 ter bekrachtiging voorgelegd aan de nieuwe 

regioraad. Vanaf dat moment gaat de implementatie van het beleidskader ook zichtbaar 

worden in de P&C-producten, inclusief de op 12 december 2017 in de regioraad gedane 

toezeggingen. In de Programmabegroting 2019 (oktober 2018) krijgen de ambities en 

doelen uit het beleidskader meer vorm. Ook worden eventuele financiële effecten van de 

thema’s uit deze huidige kadernota verwerkt. Bij de volgende Kadernota 2020-2023 is de 
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implementatie van het beleidskader afgerond en op basis daarvan worden begin 2019 

nieuwe kader stellende beleidskeuzes voorgelegd. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Niet van toepassing 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Er is geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De taken van de Vervoerregio worden volledig bekostigd uit BDU-gelden, waardoor 

financiële bijdragen van deelnemende gemeenten niet meer aan de orde  zijn.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

College, gemeenteraad, Vervoerregio en de deelnemers aan de Vervoerregio. 

 

Wat is het vervolg? 

 Het bestuur van de Vervoerregio informeren over het college-en raadsbesluit. De 

officiële besluitvorming over deze stukken vindt plaats in de regioraad.  

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
Deze stukken zijn vooral van belang voor de gemeenteraad en onze vertegenwoordiger 

in de regioraad. Onze vertegenwoordiger is via de regioraad nauw betrokken bij de 

Vervoerregio. 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,  

 

 

 

de secretaris,  de burgemeester,  

 

 

 

L.J. Heijlman  J. Langenacker  
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1 Raadsbesluit 2018/36: Jaarstukken Vervoerregio 2018 

RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018 nummer 

2018/36, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Vervoerregio en geen zienswijze in te 

dienen ten aanzien van deze stukken. 

 

 

Ouder-Amstel, 14 juni 2018

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
A.A. Swets J. Langenacker 

 



1 Bijlage 1: Begeleidende brief - Jaarstukken Vervoerregio 2018 
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Onderwerp

Bijlagen

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,

De Vervoerregio ging als nieuwe organisatie officieel van start op L januari 2OL7 en concentreert zich

vanaf dat moment op verkeer- en vervoertaken. Met de bijgevoegde jaarstukken geeft de

Vervoerregio inzicht in de belangrijkste activiteiten in dit eerste jaar, waarin diverse verbeteringen in

het mobilíteitsnetwerk gerealiseerd werden en toekomstige verbeteringen zijn onderzocht. De

nieuwe concessie Amsterlland-Meerlanden ging in december van start: een belangrijke stap in de

transitie van OV-concessie naar mobiliteitsconcessie. De samenwerking op andere beleidsterreinen
werd ook verder versterkt: de Vervoerregio tekende samen met 33 gemeenten en 2 provincies het

convenant Metropoolregio Amsterdam. De Regioraad sloot op 72 december het eerste jaar van de

Vervoerregio af met de vaststelling van een nieuw Beleidskader Mobiliteit dat richting geeft aan

toekomstige activiteiten van de Vervoerregio. De bijgevoegde kadernota 2019-2022 is daar een

eerste uitwerking van.

Met het aanbieden van deze stukken wordt invulling gegeven aan de begrotingsregels van de Wet
gemeenschappelijke regelingen om jaarlijks de concept jaarstukken van het afgelopen jaar en de

algemene en financiële kaders voor het komend begrotingsjaar aan de deelnemende gemeenten aan te
bieden.
Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio stemde op 5 april jl. in met het aanbieden van de concept

Jaarstukken 2OL7 aan de gemeenten. ln onze Jaarstukken geven wij een beleidsgerichte en financiële

verantwoording van onze programma's. Deze verantwoording is onder voorbehoud van het oordeel van

de accountant naar aanleiding van de accountantscontrole. De Jaarstukken, inclusief accountantsrapport

en -verklaring, worden ter behandeling aangeboden aan de Regioraad op 10 juli 20L8.

De Kadernota 2OL9-2O22 is bijgevoegd, zoals vastgesteld in de Regioraad van 20 februari 20L8. Het bevat

de algemene en financiële kaders voor het komend begrotingsjaar. Het vormt daarmee de start van de

P&C-cyclus voor een nieuw begrotingsjaar. Gelet op de start van een nieuwe bestuursperiode beoogt deze
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informatieve maar beleidsarme kadernota vooral het nieuwe bestuur te informeren over de aanwezige

ambities en de opgaven van de Vervoerregio. De Kadernota vormt het uitgangspunt voor de

Programmabegroting 2019 (en Meerjarenra ming2020-2022l,. gij de toezichthouder is een verzoek

ingediend om dit jaar de ontwerpbegroting en programmabegroting tot één document samen te voegen.

De Programmabegroting 201-9 wordt dan in juli 20L8 aangeboden aan gemeenten, en ter vaststelling
geagendeerd in de Regioraad van L6 oktober 2018.

Het beleidskader en de kadernota beschrijven de thema's die de komende jaren gaan spelen en

beslag gaan leggen op de financiële ruimte en/of vragen om afwegingen omtrent de rol van en de

financiering vanuit de Vervoerregio. Het is aan het nieuwe bestuur om met de gemeenten de koers

voor de komende jaren verder uit te zetten, het beleidskader te implementeren en met effectieve
oplossingen in te spelen op de mobiliteitsopgaven van onze regio.

Hoogachtend,

Namens het dage ks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam
mr. D. Bijl
voorzitter en p efeu eho
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1.1 Inleiding

Voor u liggen de Jaarstukken 2017 van de Vervoerregio Amster-
dam. De Vervoerregio ging als nieuwe organisatie officieel van 
start op 1 januari 2017. Het voormalige samenwerkingsverband 
van de Stadsregio heeft zich als Vervoerregio geconcentreerd 
op de verkeer- en vervoertaken. De Vervoerregio zet zich in 
voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio 
met als missie: verbinden. Daarbij horen verschillende rollen. 
Als regisseur van het regionale verkeer en vervoer dragen we 
bij aan goede verbindingen tussen bestemmingen, zodat men-
sen zich per openbaar vervoer, fiets of auto snel, veilig en com-
fortabel kunnen verplaatsen. Daarvoor bundelen we met vijftien 
gemeenten onze kennis en bestuurlijke kracht.

Met deze jaarstukken geeft de Vervoerregio inzicht in de be-
langrijkste activiteiten in het eerste jaar. De start van de Vervoer-
regio werd gemarkeerd met een inspirerend Startsymposium 
boordevol kennis en inzichten over de nieuwste ontwikkelin-
gen op het gebied van mobiliteit. Tegelijkertijd werd de samen-
werking op andere beleidsterreinen in een groter gebied ver-
strekt: de Vervoerregio tekende ook convenant Metropoolregio 
Amsterdam. Dit jaar werden diverse verbeteringen in het net-
werk gerealiseerd en nieuwe verbeteringen onderzocht. Voor 
het openbaar vervoer was de start van de nieuwe concessie 
Amstelland-Meerlanden een belangrijke gebeurtenis. De Re-
gioraad sloot op 12 december het eerste jaar van de Vervoer-
regio af met de vaststelling van een nieuwe Beleidskader Mo-
biliteit en een programmabegroting 2018. Dit jaarverslag kijkt 
uitgebreider terug op de activiteiten van de Vervoerregio. 

Het is aan het nieuwe bestuur om in het verlengde van de Ka-
dernota (vastgesteld 20 februari 2018) en het Beleidskader Mo-
biliteit (vastgesteld 12 december 2017) in een nieuwe Program-
mabegroting te bepalen wat we gaan doen in het licht van de 
strategische opgaven in de regio.

De Jaarstukken 2017 vormen min of meer de afronding van 
een bestuursperiode en het bestaat uit twee onderdelen. De 
beleidsgerichte verantwoording in relatie tot de baten en lasten 
staan in het Jaarverslag. Het andere deel, de Jaarrekening, be-
vat de programmarekening en de balans met toelichting.

Haarlemmermeer

Amsterdam

Diemen

Aalsmeer

Amstelveen

Beemster

Edam-Volendam

LandsmeerOostzaan

Ouder-Amstel

Purmerend

Uithoorn

Waterland
Zaanstad

Wormerland

Vervoerregio Amsterdam
15 deelnemende gemeenten 

Bestuur
Regioraad met 60 vertegenwoordigers uit de gemeenten, 
waarvan 6 leden het Dagelijks Bestuur vormen. 
Wethouders adviseren het bestuur vanuit het portefeille-
houdersoverleg Verkeer en Vervoer 

Leden Dagelijks Bestuur/ 
Portefeuillehoudersoverleg V&V
Amsterdam Burgemeester (DB-lid) 
Purmerend Dhr. D. Bijl (DB-lid/ voorzitter)
Aalsmeer Dhr. A. Verburg 
Amstelveen Dhr. J. Brandes 
Amsterdam Dhr. P.J.M. Litjens (DB-lid) 
Beemster Dhr. D.J. Butter 
Diemen Dhr. A.J.M. Scholten (DB-lid) 
Edam-Volendam Dhr. W.P.L.M. Runderkamp 
Haarlemmermeer Dhr. D.D. Reneman (DB-lid) 
Landsmeer dhr. N. van Baarsen
Oostzaan Dhr. J. Klinkhamer 
Ouder-Amstel Mw. C.C.M. Korrel-Wolvers 
Purmerend Dhr. J. Krieger 
Uithoorn Dhr. M.D. Polak 
Waterland Mw. L. Bromet 
Wormerland Dhr. F. Saelman 
Zaanstad Dhr. A. Verschuren (DB-lid)
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Plaats van de jaarstukken in 
de P&C-cyclus 

De Jaarstukken 2017, zijn het laatste P&C-product van de 
P&C-cyclus 2017 van de Vervoerregio. Als laatste product in 
de cyclus hebben de jaarstukken de functie om op hoofdlijnen 
de beleidsmatige en financiële resultaten van afgelopen jaar te 
verantwoorden voor de eerder gestelde kaders. 

De gestelde kaders en doelen voor 2017 kwamen in belangrijke 
mate voort uit het destijds geldende beleidskader: Regionale 
Verkeer en Vervoerplan uit 2004. Zij vormden een uitgangspunt 
voor de Ontwerp-begroting 2017 (juli 2016), later uitgewerkt in 
de Programmabegroting 2017 (december 2016). De program-
mabegroting heeft namelijk als functie het geven van een (in-
houdelijke) uitwerking van de gestelde kaders door beantwoor-
ding van de drie W-vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan 
we doen? Wat mag het kosten?

Daarop volgen de P&C-producten om de regioraad tussentijds 
(bestuursrapportage, oktober 2017) en na afloop van het be
grotingsjaar deze jaarstukken over de realisatie van de voor-
nemens en programmering uit de Programmabegroting 2017 
te laten inzien. Aanvullend is er nog  halverwege het jaar een 
uitgebreidere Monitor Investeringsagenda’s met daarin de re-
cente ontwikkelingen en programmavoortgang in het voorgaan-
de kalenderjaar.

Bovenstaande beschreven cyclus wordt aan de hand van on-
derstaand figuur geïllustreerd. Deze illustratie geeft de versche-
nen P&C-producten van twee P&C-cycli weer: producten uit de 
cyclus 2017 en de cyclus 2018. De producten boven de tijdlijn 
zijn plannings- (begrotings)documenten en producten onder de 
tijdlijn zijn verantwoordingsdocumenten.

Burap
2017 Burap I 

2018
Burap I 
2019

Burap II 
2018

Burap II 
2019

feb. feb. feb. mei mei mei jul. jul. jul. jul. okt. okt. okt. okt. dec. dec. dec. dec. 

2016 2020

jul. 

Kadernota
2018-2021

Kadernota
2019-2022

Ontwerp-
begroting 2017 
 

UVP 2017 Programma-
begroting 
2018

Programma-
begroting 
2019

Ontwerp-
begroting 2018

Jaarstukken 2017 Jaarstukken 2018 Jaarstukken 2019

planning/ begroting
verantwoording

P&C-cyclus 
2017 

P&C-cyclus 
2018 

P&C-cyclus
2019 

2017 20192018
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Nabijheid van dagelijkse activiteiten versterken: 
ondersteuning van verdichtingsopgaven

Van modaliteit naar mobiliteit: een betere inte-
gratie van bestaande vervoerwijzen

Naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem: 
meer aandacht voor duurzaamheid en leefbaar-
heid

Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar: meer 
aandacht voor inpassing en ruimtelijke kwaliteit

Een prettige en veilige reis: meer aandacht voor 
comfort, beleving, veiligheid en informatie

Strategische opgaven 

In dit jaarverslag staan de doelstellingen uit een vorig beleids-
kader centraal. De strategische opgaven uit het nieuwe Be-
leidskader Mobiliteit worden de komende jaren vertaald naar 
maatregelen en projecten in de verschillende programma’s en 
financiële documenten van de Vervoerregio Amsterdam.

Doorwerking van het Beleidskader 
Mobiliteit in de P&C-cyclus
Voor 2017 geldt nog voor de laatste keer, als beleidskader, 
het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan uit 2004. Vanwege de 
nieuwe bestuurssamenstelling na de verkiezingen in maart 
2018 wordt het Beleidskader Mobiliteit half 2018 ter bekrach-
tiging voorgelegd aan de nieuwe regioraad. De strategische 
opgaven uit het nieuwe Beleidskader Mobiliteit worden de 
komende jaren vertaald naar maatregelen en projecten uit 
de verschillende programma’s en financiële documenten van 
de Vervoerregio. Dit betekent mogelijk nieuwe begrotingspro-
gramma’s die beter aansluiten bij de strategische opgaven en 
ook een andere wijze van monitoring van doelen en activiteiten 
van de Vervoerregio. Het geheel zorgt ervoor dat de inhoud en 
inzet van financiële middelen beter in samenhang kan worden 
bezien. Bestaande programma’s moeten daarnaast de strate-
gische opgaven doorvertalen in de programmadoelen. 

Beleidskader mobiliteit
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1.2 Resultaten bestuurlijke speerpunten

1. Betrouwbare en acceptabele 
reistijden op het regionale 
wegennet

De verbrede weg N244 is op 17 november 2017 geopend. Dit 
betekent een betere doorstroming en kortere reistijden tussen 
Edam en de A7.

De weguitbreiding Thorbeckeweg op de aantakking N516/A8 
is in 2017 afgerond als onderdeel van het project ‘Verbeteren van 
de doorstroming op de invalswegen’ van Zaandam. Minder ver-
traging voor autoverkeer tussen Zaandam Zuid/Poelenburg en de 
A8, veiliger oversteken voor de fiets en een busverbinding naar 
busstation De Vlinder.

2. Verbinden van economische 
bestemmingsgebieden binnen en 
buiten de regio

Een extra wegverbinding tussen de Greenport Aalsmeer en 
de N201 is nog niet gerealiseerd. De voorbereiding kost meer tijd 
dan verwacht. De samenwerkingsovereenkomst wordt in 2018 
ondertekend.

Het project ‘Supermarktlogistiek’ uit het programma ‘Beter Be-
nutten’ is opgepakt door andere publieke en private partijen.

3. Betrouwbare en acceptabele 
reistijden op het openbaar 
Vervoernetwerk

De busbaan Klaprozenweg in Amsterdam Noord is vrijwel ge-
heel opgeleverd en grote delen zijn in gebruik genomen. Doordat 
de bus geheel gescheiden is van autoverkeer zijn betrouwbaar-
heid en reistijden per openbaar vervoer verbeterd.

De HOV A9 met als meest in het oog springende projectonderde-
len busafrit A9, busonderdoorgang Schipholweg, bushalte Bad-
hoevedorp Oost en knoop Schiphol Noord is in 2018 afgerond. 
Daarmee is de bereikbaarheid per R-Net tussen Haarlem, Bad-
hoevedorp, Schiphol, Amstelveen en Amsterdam zuid verbeterd.

De vrije busbaan HOV Schiphol Oost is in tegenstelling tot 
de planning nog niet gereed. Nieuwe openstellingsdatum is mei 
2019. Reden is het onverwacht aantreffen van grondverontreini-
ging en een scopewijziging. als gevolg van een vergunning van 
het waterschap

Er is gewerkt aan communicatieplannen, beheersplannen en 
financiële afspraken met partners van de Vervoerregio om de 
komst van de Noord/Zuidlijn voor te bereiden en het OV-net-
werk ‘boven de grond’ optimaal te laten aansluiten aan op de 
nieuwe metroverbinding.

De nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden is in december 
2017 gestart. Het versterkt de komende jaren het openbaar ver-
voer in de regio met onder andere extra lijnen en hogere frequen-
ties. Aanvullende zaken in de concessie zoals deelfietsen (per 
april 2018) en mobiliteitsapps zorgen voor een verdere keteninte-
gratie.

4.Reizigersgroei en stijgende 
klantwaardering in het OV

Meer R-netverbindingen in de regio Amstelland Meerlanden. In 
de vorm van Schipholnet meer hoogfrequente OV-verbindingen 
van, naar en tussen het overgrote deel van de werkgebieden op 
en rond Schiphol.

In 2017 is de metronet studie 2019 afgerond en zijn in samen-
werking met GVB en de dienst M&T maatregelen gestart om per 
1 maart 2019 het gewijzigde metronetwerk zo optimaal mogelijk 
te bedienen.

De Vervoerregio heeft nog steeds de best presterende streek-
concessies op het vaste land volgens de OV-klantenbarometer. 
Met de verbeteringen uit de nieuwe concessie Amstelland-Meer-
landen is de verwachting dat het aantal reizigers en de klanttevre-
denheid verder oploopt.

De programmabegroting 2017 (Uitvoeringsprogramma) gebruikte voor de laatste keer als beleidskader het 
Regionaal Verkeer- en Vervoerplan uit 2004. Bij de programmabegroting 2017 zijn de 11 geactualiseerde 
doelstellingen uit de Regionale Agenda 2014-2018 gehanteerd. Voor elke doelstelling beschreef de program-
mabegroting enkele belangrijke projecten en beoogde resultaten voor 2017. In dit jaarverslag kijken we terug 
op deze activiteiten: wat hebben we bereikt in 2017?
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5. Verhoging van het fietsgebruik

Het fietspad Neckerstraat in Purmerend is gereed. Naast een 
verbetering van de kwaliteit van het fietsnetwerk met een vrij 
liggend en comfortabel fietspad is ook de verkeersveiligheid ver-
groot en zijn toegankelijke bushaltes voor minder validen aange-
legd.
De fietspaden en -tunnels N203-N246 in Zaanstad zijn al in 
2016 gerealiseerd en in 2017 financieel afgewikkeld. Daarmee 
is een verbetering van het fietsnetwerk en veilige ongelijkvloerse 
kruising gerealiseerd. De fietsvoorzieningen Burgemeester Kas-
telijnweg in Aalsmeer zijn onderdeel van het project HOV Aals-
meer-Schiphol Zuid, uitvoering is in voorbereiding.

De gezamenlijke overheden hebben in 2017 hun ambitie ver-
woord in het rapport ‘Metropolitane Fietsroutes’ en starten 
nu de uitvoeringsfase. Intussen zijn in 2017 verbeteringen aan 
routes uitgevoerd tussen Zaandam en Amsterdam-Noord en in 
Haarlem.

De ondergrondse fietsenstallingen Strawinsky, voorheen Vijf-
hoek (Zuidas) en Beursplein zijn conform plan in 2017 voorbereid 
en in uitvoering gegaan. Er worden ongeveer 6000 nieuwe stal-
lingsplekken gerealiseerd.

Nabij de haltes van de Noord/Zuidlijn De Pijp (Ceintuurbaan, 
Jan van der Heijdenstraat), Rokin en Noord komen in totaal 
ongeveer 200 extra fietsenstallingen. In 2017 is gestart met de 
aanleg.

Studie corridor Amsterdam-Hoorn

Verbreding N244

Fietspaden en -tunnels 
N203 - N246

Fietspad Neckstraat

Weguitbreiding Thorbeckweg

Fietsenstalling haltes Noord, 
Beursplein, Rokin, De Pijp

Busbaan Klaprozenweg 

Fietsenstalling Strawinsky 

ZuidasdokHOV A9

Meer R-netverbindingen

Vrije busbaan HOV Schiphol Oost

Extra verbinding Greenport N201

5

5

2

5

3

3
4

7

3

5

7

7

1
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6. Vlotte doorstroming van het 
goederenvervoer

In 2017 is een start gemaakt met het opstellen van de Agenda 
Logistiek voor de Metropoolregio Amsterdam. De initiatieven 
daarin richten zich onder andere op het bevorderen van de effici-
entie in het goederenvervoer, het delen van kennis en afstemmen 
van lokaal beleid. De Vervoerregio draagt bij aan een onderzoek 
naar voedsellogistiek in de Metropoolregio Amsterdam en truck-
parkeren rond Schiphol.

7. Samenhang tussen de netwerken 
voetganger, fiets, auto en OV 
(ketenintegratie)

De verbreding de N244 is gerealiseerd (met uitzondering van 
het onderzoek naar het verplaatsen van het eindpunt van de bus 
naar de P+R). Naast een verkeersdoorstroming zijn de reistijden 
voor fietsers verkort en is er een snellere overstap naar het open-
baar vervoer.

In 2017 heeft de gunning van het contract voor ZuidasDok 
plaatsgevonden. De financieringsbeschikking van de Vervoerre-
gio wordt in 2018 afgegeven. De bouw start in 2019.

De fietspaden en -tunnels N203-N246 in Zaanstad zijn in 2016 
gerealiseerd en in 2017 financieel afgewikkeld. Daarmee is een 
verbetering van het fietsnetwerk en veilige ongelijkvloerse krui-
sing gerealiseerd

In de MIRT-verkenning Studie corridor Amsterdam-Hoorn 
(A7-A8) heeft de voorgenomen voorselectie van oplossingsrich-
tingen niet in 2017 plaatsgevonden. Dit vindt in 2018 plaats en af-
ronding van de verkenning met voorkeursvariant eind 2018/begin 
2019.

In de MIRT-verkenning Multimodale Knoop Schiphol is in 2017 
gezocht naar integrale oplossingen voor bus, trein en Schiphol 
Plaza. Met het Rijk is afgesproken de MIRT-verkenning in 2018 
voort te zetten en te kijken naar het bieden van een veilige knoop 
waarmee de groei op korte termijn kan worden opgevangen. Als 
eerste stap lijkt een hoogfrequente Airportsprinter kansrijk.

8. Verbetering van de 
verkeersveiligheid

Maatregelen verkeersveiligheid, gerealiseerd en uitbetaald in 
2017: 
-  Duurzaam veilig inrichten van 30, 50- en 60 km/uur: onder 

andere Akkerstraat in Marken en Berenklauw en omgeving 
in Monnickendam.  

  Veilige fietsinfrastructuur: vrijliggend fietspad Papierweg 
Amsterdam 

-  Aanpak ongevallenlocaties: Black spot aanpak Amster-
dam.

Er is verkeersonderwijs aangeboden op kinderdagverblijven, 
voorscholen, basisscholen en voorgezet onderwijs (gericht op 
kinderen van 0-18 jaar en hun ouders). Daarnaast zijn educa-
tie-projecten uitgevoerd gericht op beginnende bestuurders (18-
24 jaar) en ouderen (65+).

In 2017 hebben voor het eerst alle gemeenten actief meege-
daan aan de landelijke verkeersveiligheidscampagnes. Dit 
is in samenwerking gedaan met onder andere de politie en de 
campagneteams van Veilig Verkeer Nederland en Team Alert. 
Gemeenten zijn bij de uitvoering ondersteund door een regionaal 
projectleider campagnes vanuit de Vervoerregio.

9. Samenwerking met andere 
overheden voor een optimale 
samenhang in het beleid

De Strategische Visie die samen met de convenantspartijen was 
opgesteld, is in 2017 doorvertaald naar een Beleidskader Mobili-
teit. Dit document (in samenwerking met de vijftien gemeenten en 
partners van de Vervoerregio) vormt daarmee de basis voor de 
concessieverlening, beheerconvenanten en investeringsprogram-
ma’s van de Vervoerregio voor de komende jaren. 

10. Mobiliteitsonderzoek

In 2017 is het regionale verkeersmodel VENOM geactualiseerd, 
uitgebreid en regelmatig ingezet voor verschillende vraagstukken 
en studies. Tevens kwam er een verrijkingstool voor lucht en ge-
luid berekeningen op basis van de verkeersprognoses.

11. Werken aan duurzame 
mobiliteit

Vanaf april 2018 rijden er in Amstelland-Meerlanden 100 elektri-
sche bussen. Met de Investeringsagenda OV investeert de Ver-
voerregio in duurzame mobiliteit gericht op het verkorten van de 
reistijd en het verhogen van de betrouwbaarheid van het open-
baar vervoer in haar omgeving. In 2017 is het eerste deel van het 
project herinrichting Leidseplein opgeleverd. 
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1.3. Mijlpalen

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

De samenwerking op het gebied 
van wonen en economie is 
anders georganiseerd en vanaf 
1 januari 2017 gaat het samen-
werkingsverband van 15 ge-
meenten verder onder de naam 
Vervoerregio Amsterdam en 
concentreert het zich op verkeer 
en voervoer taken.

Op 20 maart tekenden portefeuil-
lehouder openbaar vervoer Litjens 
en hoofdaannemer VITAL het con-
tract voor de realisatie van de ver-
nieuwing van de Amstelveenlijn. 
De Vervoerregio is tussen 2017 
en 2020 opdrachtgever van deze 
aannemerscombinatie. 

Snelfietsroute 
Zaandam-Amsterdam

De Vervoerregio onderte-
kende het convenant over 
de samenwerking in de 
Metropoolregio Amster-
dam om de onderlinge 
samenwerking met de 33 
gemeenten, de provincies 
Noord-Holland en Flevo-
land goed te organiseren.

2 fietstunnels onder 
N201

Op 2 juni vond het startsym-
posium ‘Verbinding naar de 
toekomst’ plaats. Doel was 
het lanceren van de Vervoer-
regio als nieuwe organisatie 
en kennis op te doen over de 
mobiliteit van de toekomst.

In juli is kennis gemaakt met de 
nieuwe 15G trams die gefinan-
cierd worden door de Vervoer-
regio. Medio 2019 zullen de 
nieuwe trams van GVB gaan 
rijden.

Fiets telweek

N244 verdubbeld

Op 7 oktober gaf de Vervoerregio samen met de 
gemeenten, Veilig Verkeer Nederland en politie 
een startsein voor de Fietsverlichtingscampagne 
2017. Mensen worden opgeroepen hun fietsver-
lichting in orde te maken om de verkeersveiligheid 
te verbeteren.

Na een intensief proces met 
15 gemeenten en andere 
partners van de Vervoerre-
gio werd op 12 december 
het nieuwe Beleidskader 
Mobiliteit voor de Vervoer-
regio vastgesteld door de 
regioraad.

Mobiliteit

Openbaar vervoer

Infrastructuur

Algemeen
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1.4  Financieel resultaat 2017

Het saldo baten en lasten (resultaat) van de Vervoerregio laat het verschil zien tussen de baten inclusief bijdragen van 
derden en de lasten. De resultaten op de hoofdprogramma’s zijn dan ook direct het bedrag dat te verrekenen is met de, 
aan de Vervoerregio toegekende, Brede Doel Uitkering (BDU). Tot 2017 had de toenmalige Stadsregio Amsterdam nog 
een gemeentelijke bijdrage als extra financieringsbron maar dat hield verband met programma’s die de Vervoerregio nu 
niet meer uitvoert.

Er zijn verschillen te zien tussen de begrote resultaten rsultaten, en dus de verrekening met de BDU, op de momenten 
van vaststellen, wijzigen en verantwoorden van de Begroting 2017. De vastgestelde begroting (2017: UVP) werd in de 
2e helft van 2016 opgesteld op basis van de op dat moment beschikbare informatie vanuit de deelnemende gemeenten 
en vanuit het Rijk.  Na vaststelling in de regioraad van december 2016 kon de Vervoerregio beginnen aan de uitvoering 
van het begrotingsprogramma.

Ontwikkeling van het spaarsaldo BDU

Overzicht Saldo Baten en Lasten

0,5
mobiliteit

-2,6
mobiliteit

-2,6
mobiliteit

-1,0
mobiliteit

16,3
openbaar vervoer

-13,5
openbaar vervoer

-8,6
openbaar vervoer

-10,3
openbaar vervoer

-20,8
infrastructuur

-60,6
infrastructuur

-5,1
infrastructuur

-25,6
infrastructuur

0,0
overhead

0,2
overhead

-0,9
overhead

0,3
overhead

Jaarrekening
2016

Jaarrekening
2014

Vastgestelde
begroting

2017

Jaarrekening
2015

Jaarrekening
2016

Gewijzigde
begroting

2016

Jaar-
rekening

2017

Gewijzigde
begroting

2017

Jaarrekening
2017

-3,9
-22,1

-72,0

-36,7

In 2017 zijn er vernieuwingen in de planning & control-cyclus ingevoerd (o.a. een Kadernota en Bestuursrapportages) 
waardoor de voorheen halfjaarrapportage werd vervangen door een bestuursrapportage (Burap) in de 2e helft van 
2017. In deze Burap zijn wijzigingen van in totaal 50 miljoen euro, ten aanzien van de begrotingsuitvoering, vastgesteld 
dat leidde tot een veel lagere verrekening van de BDU in de gewijzigde begroting.

Wijzigingen die hiertoe hebben geleid zijn onder andere: hogere lasten in de concessie Amsterdam, Investeringsagen-
da Weg, Aanleg Amstelveenlijn en Uithoornlijn (niet begroot) en lagere lasten in de Investeringsagenda’s OV en Fiets 
en lagere onderzoek en studiekosten.  Aan de batenkant was er sprake van een hogere uitkering BDU bij de verschil-
lende programma’s dan in de begroting opgenomen. Voor de verantwoording op de begrotingsuitvoering wordt dan ook 
gekeken naar het verschil tussen de Jaarrekening en de (laatste) gewijzigde begroting.

Dan zien we dat bij de Burap de Vervoerregio met name bij Infrastructuur de uiteindelijke lasten aan het eind van het 
jaar (te) voorzichtig heeft ingeschat. Er is bij de jaarrekening namelijk 18 miljoen euro meer aan infrastructurele projec-
ten gerealiseerd dan bij de gewijzigde begroting was voorzien en dus ook meer verrekend met het spaarsaldo BDU. Dit 
is overigens verklaarbaar doordat subsidieontvangers nog gauw voor het einde van het jaar een verzoek tot betaling 
(verantwoording) indienen. Voor Mobiliteit en Openbaar Vervoer namen de lasten af en/of waren de baten dusdanig 
hoger dat het resultaat lager uitkwam dan bij de Burap en er minder met het spaarsaldo verrekend werd. Per saldo 
verrekent de Vervoerregio ten opzichte van 2016 36,7 miljoen euro met het spaarsaldo wat 14,6 miljoen euro meer is 
dan bij de gewijzigde begroting was voorzien.

Het spaarsaldo BDU neemt de afgelopen jaren gestaag af. Na een forse daling in 2015 is er even een rustiger beeld 
ontstaan (2016) en heeft de Vervoerregio nu weer een daling ingezet. Een daling die - conform de Programmabegro-
ting 2018-2021 -de komende jaren door zal zetten.

10,0
mobiliteit

10,2
mobiliteit

29,9
openbaar 

vervoer

337,5
infrastructuur

10,7
mobiliteit

8,1
mobiliteit

9,5
mobiliteit

5,5
openbaar 

vervoer

-121,1
openbaar 

vervoer
-134,6
openbaar 

vervoer

-131,4
openbaar 

vervoer

213,3
infrastructuur

334,5
infrastructuur

329,4
infrastructuur 308,9

0
overhead

0
overhead

0
overhead -0,9

overhead

0,6
overhead

377,4 229,0 224,1 202,1 187,5
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Deel 2: 
Jaarverslag

2 Programmaverslag
2.1   Mobiliteit 
2.2   Openbaar Vervoer
2.3   Infrastructuur 
2.4   Overhead

Paragrafen
2.5   Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2.6   Financiering
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Uitdagingen 
in de stad

2.1 Mobiliteit   Wat hebben we gedaan?

Stimuleren 
Fiets

Beter Benutten
Infrastructuur 

Beleids-
ontwikkeling 

Gebiedsgericht
samenwerking 

Venom Duur-
zaamheid

Verkeers-
veiligheid

Goederen-
vervoer

In december 2017 spraken bestuurders van de Me-
tropoolregio Amsterdam en het Rijk af dat rijk en regio 
intensiever gaan samenwerken in een programma 
dat de bereikbaarheid van onze regio moet verbe-
teren. In 2018 wordt een vervolgafspraak gemaakt 
over de feitelijke start van het programma, met daarin 
o.a. de thema’s de internationale entree van Neder-
land (kerncorridor Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp en 
de bereikbaarheid van Schiphol) en het verbeteren 
van de MRA mobiliteitsnetwerken in samenhang met 
de verstedelijkingsopgave.

Een goedgekeurd MRA programma Smart Mobility 
20182022, inclusief de benodigde financiële middelen 
voor de uitvoering. Essentie van het programma is 
Smart Mobility toepassingen in beweging krijgen op de 
volgende vier thema’s: data, voertuigtechnologie, Mo-
bility as a Service en digitale en fysieke infrastructuur. 
Dit doen we door leren ,door te doen en randvoor-
waarden te scheppen.

De Vervoerregio is mede opdrachtgever van de 
derde editie van de Fiets Telweek. Dit is het grootste 
fietsonderzoek van Nederland. In 2017 werd voor 
het eerst de fietsbeleving en het fietsgedrag in kaart 
gebracht.

Er zijn afspraken gemaakt met de politie voor extra 
verkeershandhaving tijdens verkeersveiligheidscam-
pagnes. De Vervoerregio en gemeenten (Amsterdam 
en Amstellandgemeenten) hebben bijgedragen aan het 
Handhavingsplan voor de politie-eenheid Amsterdam. 
Er is een Plan van Aanpak opgesteld om samen met de 
politie en het OM de verkeerhandhaving de komende 
jaren te verbeteren.

De Vervoerregio werkt aan het mobiliteitsbeleid voor de langere termijn samen met lokale en regionale 
partners en met het Rijk om een zo groot mogelijke samenhang in het beleid te bewerkstelligen. We 
dragen zorg voor kennis, data en monitoring van effecten en ontwikkelingen van mobiliteit.
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Mobiliteit   Wat heeft het gekost? (x € 1 mln.)

Jaarrekening

2016
Gewijzigde 
begroting

2017
Jaarrekening

2017
Verschil Jaarrekening 
Gewijzigde begroting  

2017

Lasten
5.8

Lasten 
7.8

 Lasten 
5.7  Baten 

4.7

10.0 10.2 10.7

8.1

9.5

Lasten
-2,1

Baten 
-0,4

Baten 
6.4

Baten 
5.1

Ontwikkeling spaarsaldo BDU
Jaarrekening 

2017
Jaarrekening 

2014
Jaarrekening 

2015
Jaarrekening 

2016
Begroting 

2017

Toelichting
Een uitgebreidere toelichting staat in Bijlage A2.
1.  Er is beperkt een beroep gedaan op bijdragen vanuit de 

Vervoerregio.
2.  Er is in de begroting 2017 rekening gehouden met meer/ 

hogere BDU-aanvragen.
3.  Er is minder een financieel beroep gedaan dan bij de 

Begroting was voorzien.
4.  Door o.a. de CBS enquete voor 4 jaar te gunnen is bespaard 

op de jaarlijkse kosten.

Omschrijving Jaarrekening Vastgestelde Gewijzigde Jaarrekening Verschil
 begroting  begroting   Jaarrekening  

2016  2017  2017  2017    Gewijzigde
(UVP 2017) (Burap 2017) begroting  2017

Lasten Beter Benutten Infrastructuur 620 270 110 -160
Stimulering Fiets/Investeringsagenda Fiets   900 900 191 -709
Goederenvervoer   100 100 86 -14
Verkeersveiligheid  3.000 3.000 2.611 -389
Gebiedsgericht samenwerken   300 300 115 -185
Beleidsontwikkeling/Mobiliteitsonderzoek   640 640 588 -52
Venom 148  580 580 445 -135
Duurzame Mobiliteit   200 156 87 -69
Nat. Databank Wegverkeerscampagnes 388   
Verkeerseducatie, -campagnes en -handhaving 1.391      5 5
Subsidies overig 773   
Onderzoek en Studie 798      
Personeelslasten 1.479  1.551 1.812 1.808 -4
Doorbelaste overhead 872 1.064    
Lasten voorgaande jaren       -397 -397

Totaal lasten  5.849  8.955  7.758  5.649  -2.109

1.

2.
3.

4.
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Uitdagingen 
in de stad

2.2 Openbaar Vervoer  Wat hebben we gedaan?

Iets later dan voorzien (de intentie was 10 december 
2017) maken de huidige dieselbussen vanaf april 2018 
plaats voor honderd elektrische bussen en rijdt op 
en rond Schiphol de grootste elektrische busvloot van 
Europa.

Met het Amsterdam & Region Travel Ticket worden 
toeristen in de regio Amsterdam in staat gesteld om 
moeiteloos met één ticket te reizen met alle vormen 
van openbaar vervoer. Het reisproduct draagt bij aan 
de spreiding van bezoekers vanuit Amsterdam over 
de regio. De Vervoerregio heeft dit samen met andere 
partijen afgesproken.

De Vervoerregio is opdrachtgever van de nieuwe con-
cessie Amstelland-Meerlanden die op 10 december 
van start ging. Vervoerder Connexxion maakt daarmee 
een belangrijke stap in de transitie van OV-concessie 
naar mobiliteitsconcessie, voor een verdere groei van 
het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de 
regio. Als opdrachtgever monitoren we de start van de 
concessie en het verloop ervan.

ExploitatieBeheer 
en Onderhoud

Proefrijden Noord-
Zuidlijn

Amstelland 
Meerlanden

ZaanstreekWaterlandInv.-subsidie
rollend materieel

8,0
Waterland
Streefcijfer 7,87,9

Zaanstreek
Streefcijfer 7,8

7,6
Amstelland - Meerlanden
Streefcijfer 7,8

Bus 7,8 
Streefcijfer 7,5

Metro 7,4
Streefcijfer 7,5

Metro 7,5 
Streefcijfer 7,5

177

Zaanstreek

43

+4,9%+3,7%

Amstelland - 
Meerlanden

Amsterdam Waterland

267,3

+1,7%

Amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever van de vervoerders in het 
stad- en streekvervoer binnen de vijftien Vervoerregiogemeenten. Daarnaast 
financiert de Vervoerregio het beheer en onderhoud van de metro en 
traminfrastructuur en is de Vervoerregio regisseur van OV-vraagstukken.

 
Uit de OV-Klantenbarometer 2017 bleek dat reizigers 
de concessie Waterland als beste vastelandsconces-
sie van Nederland waardeerden.

Amsterdam +3,2%
241,1

Gebruik Openbaar Vervoer 2017
Groei Reizigerskilometers (% t.o.v. 2016) en aantal kilometers  (x 1mln.)
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Openbaar Vervoer   Wat heeft het gekost? (x € 1 mln.)

Jaarrekening

2016
Gewijzigde 
begroting

2017
Jaarrekening

2017
Verschil Jaarrekening 
Gewijzigde begroting  

2017

Lasten
288,9

Lasten 
317,4

Lasten 
316,1  Baten 

305,8

29,9
5,5

-121,1 -134,6 -131,4

Lasten
-1,3 

Baten 
1,8

Baten 
305,2

Baten 
303,9

Ontwikkeling spaarsaldo BDU
Jaarrekening 

2017
Jaarrekening 

2014
Jaarrekening 

2015
Jaarrekening 

2016
Begroting 

2017

Toelichting
Een uitgebreidere toelichting staat in Bijlage A3.
1.  In 2017 is een malus opgelegd aan GVB. Deze was niet 

begroot
2.  Voor de jaarrekening is rekening gehouden met de 

geleverde prestatie door MET.
3.  Dit betreft de eerste tranche indienststellingskosten 

Noordzuidlijn.
4.  Betalingen voor 15G en overige investeringen lopen 

achter op de planning
5.  Het verschil heeft te maken met de kosten van MeT voor 

de maanden november en december, naar verwachting 
3,4 miljoen euro, en de post onvoorzien van 1 miljoen 
euro die in 2017 niet gebruikt is.

6.  De prestatie over de laatste drie weken 2017 is nu geheel 
verantwoord.

7.  Opgelegde malus is niet begroot
8.  De uitnutting van het Innovatiefonds en R-net 

uitvoeringskosten is achtergebleven bij de begroting.
9.  De Inhuurkrachten zijn onder andere begroot op 

onderzoekskosten. Bij de onderzoekskosten is sprake 
van een onderschrijding.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Omschrijving Jaarrekening Vastgestelde Gewijzigde Jaarrekening Verschil
 begroting  begroting   Jaarrekening  

2016  2017  2017  2017    Gewijzigde
(UVP 2017) (Burap 2017) begroting  

2017
Lasten Concessie Amsterdam: exploitatie 58.005 58.905 60.564 59.106 -1.458

Concessie Amsterdam: onderhoud infrastructuur 65.861 150.900 83.700 134.920 51.220
Concessie Amsterdam: proefbedrijf NZL  2.600 2.600  4.170 1.570
Concessie Amsterdam: investeringen activa 86.057 10.600 86.581 37.284 -49.297
Concessie Amstelland Meerlanden 42.933 42.700 42.700 46.162 3.462
Concessie Zaanstreek 12.432 12.000 12.088 12.784 696
Concessie Waterland 16.626 16.500 16.414 16.201 -213
Innovatiefonds 488 488
Uitvoeringskosten DRIS/GOVI 700 700
Uitvoeringskosten R-net 144 144
OV overig 1.355  7.092  2.600 88 -2.512
Onderzoek en studie 2.175 2.020 7.800 1.438 -6.362
Personeelslasten 1.968 2.364 2.364 2.559 195

Doorbelaste overhead 1.444 1.622  
Lasten voorgaande jaren   
Algemene kosten OV 16  58 58

Totaal lasten  288.872  307.303  317.411  316.102  -1.309

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Uitdagingen 
in de stad

2.3 Infrastructuur Wat hebben we gedaan?

De Vervoerregio heeft een actieve 
bijdrage geleverd aan de opleve-
ring van de planstudieresultaten 
in 2017 voor de uitbreiding van 
het regionaal wegennet met een 
verbinding A8-A9 en Duinpol-
derweg

De Vervoerregio is nauw betrok-
ken bij het belevingscentrum 
Amstelveen InZicht dat op 18 
juni geopend werd om inwoners 
te informeren over projecten als 
de Amstelveenlijn, de verbreding 
van de A9 en het Stadshart.

De Regioraad heeft op 12 de-
cember 2017 ingestemd met het 
uitvoeringsbesluit Uithoornlijn: 
de aanbesteding kan starten en 
de tram rijdt vanaf eind 2022 van 
Amstelveen door naar Uithoorn.

Van Station Zaandam naar de 
aanlanding van de NDSM-pont 
is een bredere en comfortabele 
snelfietsroute Zaandam-Am-
sterdam van 6 kilometer aange-
legd. De Vervoerregio heeft dit 
project medegefinancierd.

Met financiële bijdragen van de 
Vervoerregio is de N244 verdub-
beld, tussen de A7 bij Purmerend 
en de N247 bij Edam-Volendam, 
verdubbeld. Doordat er ook nieu-
we fietspaden, een tunnel en een 
nieuwe P+R-voorziening worden 
aangelegd verbetert de regionale 
bereikbaarheid voor zowel auto-
verkeer als fietsers.  

Het was het gevaarlijkste kruis-
punt in de regio, maar op 11 mei 
zijn twee nieuwe fietstunnels 
onder de N201 geopend. De 
Vervoerregio droeg daar financi-
eel aan bij. Tevens werd bekend 
gemaakt dat er een snelfietsroute 
komt tussen Hoofddorp en Uit-
hoorn.

Investerings-
agenda OV

Investerings-
agenda Weg

investerings-
agenda Fiets

Verkeersveiligheid Aanleg
Uithoornlijn

Aanleg 
Amstelveenlijn

De Vervoerregio werkt aan een betere bereikbaarheid (infrastructuur) in de regio door het 
voorbereiden, uitvoeren en/of financieren van bereikbaarheidsmaatregelen die gebundeld zijn in vier 
investeringsprogramma’s; OV, Weg, Fiets en Verkeersveiligheid.
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Infrastructuur  Wat heeft het gekost? (x € 1 mln.)

Jaarrekening

2016
Gewijzigde 
begroting

2017
Jaarrekening

2017
Verschil Jaarrekening 
Gewijzigde begroting  

2017

Lasten
115,1

Lasten 
144,3

Lasten 
162,2 Baten 

136,5

337,5

213,3

334,5 329,4
308,9

Lasten
17,8 Baten 

-2,7

Baten 
93,9

Baten 
139,3

Ontwikkeling spaarsaldo BDU
Jaarrekening 

2017
Jaarrekening 

2014
Jaarrekening 

2015
Jaarrekening 

2016
Begroting 

2017

Toelichting
Een uitgebreidere toelichting staat in Bijlage A3.
1.  Deze overschrijding heeft voornamelijk te maken met aanvragen 

die sneller dan verwacht zijn ingediend voor de projecten 
‘Opstelvoorzieningen Metro’,  ‘HOV Schiphol Oost’ en ‘knoop Noord’

2.  De oorzaak van de onderbesteding 2017 verschilt. In een aantal 
gevallen zijn de kosten lager dan verwacht, soms is er sprake van 
vertraging van het project en in een aantal gevallen is er sprake van 
betalingen die later dan verwacht konden worden uitgevoerd. 

3.  De lagere bestedingen 2017 komen door de vertraging bij een 
aantal grote projecten, zoals fietsverbinding De Buiging in Zaandam 
en de fietsenstallingen bij station Amsterdam CS en Sloterdijk. 
Bovendien konden kleinere fietsprojecten vanwege de kou niet op tijd 
geasfalteerd worden.

4.  Er is in de begroting 2017 rekening gehouden met de realisatie 
van meer verkeersveiligheidsprojecten dan uiteindelijk door de 
wegbeheerders zijn ingediend. 

5. Het verschil heeft te maken met de kosten van MeT voor de maanden 
november en december, naar verwachting 3,4 miljoen euro, en de post 
onvoorzien van 1 miljoen euro die in 2017 niet gebruikt is.
6.  De lagere bestedingen 2017 komen door diverse vertragingen 

waaronder uitstel grondverwerving, nog uit te voeren meerwerk 
en doorschuiven van kosten naar 2018 m.b.t. een kwalitatief goed 
aanbestedingsdossier.  

7.  Er zijn in 2017 geen kosten gemaakt voor bepaalde onderzoeken.
8.  Dit verschil heeft te maken met de overheveling van personeelslasten 

naar andere hoofdprogramma’s en vacatureruimte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Omschrijving Jaarrekening Vastgestelde Gewijzigde Jaarrekening Verschil
 begroting  begroting  Jaarrekening  

2016  2017  2017  2017    Gewijzigde
(UVP 2017) (Burap 2017) begroting  2017

Lasten Investeringsagenda OV 67.739 93.493 66.773 101.931 35.158
Investeringsagenda Weg 20.377 14.954 25.938 23.201 -2.737
Investeringsagenda Fiets 17.111 23.488 18.899 13.266 -5.633
Investeringsagenda Verkeersveiligheid 3.866 3.000 3.000 939 -2.061
Aanleg Amstelveenlijn  23.200 18.727 -4.473
Aanleg Uithoornlijn  2.000 785 -1.215
Onderzoek en Studie 578 5.050 750 356 -394
Spoordossier MRA (Alg. onderzoek- en studiekosten)   68 68
Personeelslasten 3.476 3.807 3.807 2.917 -890
Doorbelaste overhead 2.308 2.355  
Lasten voorgaande jaren -327  -26 -26

Totaal lasten  115.128  146.127  144.367  162.163  17.796

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Uitdagingen 
in de stad

2.4 Overhead Wat hebben we gedaan?

Onder Overhead vallen de activiteiten die samenhangen met de sturing 
en ondersteuning van de activiteiten en medewerkers in het primaire 
proces. Het hoofdprogramma bevat drie onderdelen: Bestuur & Com-
municatie, Bedrijfsvoering en Financiën
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project-
communicatie 

Startsymposium

6 bezwaarschriften
Ruim 400 contracten

Voorbereiding 
reorganisatie

Start digitaal 
platform HR-zaken
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nieuwe digitale 
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Voorbereiding 
reorganisatie 2018
Voorbereidingen getroffen voor reorganisatie in 
2018: personeelsbijeenkomsten, opstellen re-
organisatieplan, functiehuis en functieboek. De 
aanbesteding van de nieuwe digitale werkplek is 
voorbereid.

5x 
Faciliteren van o.a. 5 vergaderingen voor 
de Regioraad en 5 vergaderingen voor 
portefeuillehouders.

Start
Nieuwe visuele identiteit en drukbezochte 
start symposium met diverse prominente 
sprekers. 

Verdere digitalisering 
voorbereiding 
(vergaderstukken op de website) en terug-
koppeling (digitale nieuwsbrieven) van het 
besluitvormingsproces.

Projectcommunicatie
Verbeteren zichtbaarheid van de Vervoer-
regio bij projecten om beter de beleidskeu-
zes te kunnen verantwoorden.

Nieuwe mede-
werker in dienst

Trainee- en 
stageplaatsen

16

8

6

Personeel

Automatisering
Nieuw financieel systeem ingevoerd met 
projectadministratie

Vernieuwing P&C cyclus
Een kadernota, bestuursrapportages en verbeterde 
P&C producten met infographics

Facturen
4.100 verwerkte facturen/ betaalop-
drachten in 2017

14 trainingen/ 
11 kennissessies

Uit dienst

25
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Overhead  Wat heeft het gekost? (x € 1 mln.)

Jaarrekening

2016
Gewijzigde 
begroting

2017
Jaarrekening

2017
Verschil Jaarrekening 
Gewijzigde begroting  

2017

Lasten
5,0

Lasten 
7,0

 Lasten 
6,0

 Baten 
6,9

Lasten
-1,0

Baten 
0,8

Baten 
5,3

Baten 
6,1

Toelichting
Een uitgebreidere toelichting staat in Bijlage A4.

1. Met name lagere opleidingskosten en resikosten declaraties.
2.  Verschil tussen begrote schaalmaxima o.b.v. de NRGA en de 

werkelijke salariskosten.

1.

2.

Omschrijving Jaarrekening Vastgestelde Gewijzigde Jaarrekening Verschil
 begroting  begroting   Jaarrekening  

2016  2017  2017  2017    Gewijzigde
(UVP 2017) (Burap 2017) begroting  2017

Lasten Management Primair Proces  800 540 -260
Bestuur- en bestuursondersteuning  71  102 107 46 -61
Communicatie  108  205 255 162 -93
Bedrijfsvoering  2.043  2.113 2.361 2.152 -209
Financiën  81  81 206 747 541
Personeelslasten  2.669  2.745 3.240 2.934 -306
Lasten voorgaande jaren  48   -14 -14

Totaal 
lasten

 5.020  5.246  6.969 6.568  -401

Ontwikkeling spaarsaldo BDU

Jaarrekening 

2017
Jaarrekening 

2014
Jaarrekening 

2015
Jaarrekening 

2016
Begroting 

2017

- 0,9

0,6
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2.5 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Beheerzaken zoals bedrijfsvoering en finan-
ciering horen tot de bevoegdheid van het 
dagelijks bestuur. Om de raad zeggenschap 
te geven over het beleid dat het dagelijks 
bestuur voert bij deze beheerzaken heeft het 
BBV voorgeschreven in de begroting aparte 
paragrafen op te nemen.  Deze paragrafen 
noemen de beleidsuitgangspunten die het da-
gelijks bestuur bij de uitvoering in acht moet 
nemen.
Het aantal relevante paragrafen voor de 
Vervoerregio is beperkt tot de paragrafen 2.5 
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 
en 2.6 Financiering en Verbonden Partijen. 
De paragraaf Lokale heffingen is niet van 
toepassing omdat de Vervoerregio geen 
belastingen oplegt en geen gemeentelijke bij-
dragen ontvangt. De bedrijfsvoeringparagraaf 
is vervangen door het Overzicht Overhead. 
De paragraaf Grondbeleid is niet aan de orde 
doordat de Vervoerregio geen gronden ex-
ploiteert.

Weerstandsvermogen
Het financieel weerstandsvermogen van de 
Vervoerregio is het vermogen om niet-struc-
turele financiële risico’s op te vangen zonder 
dat de uitvoering van de taken in het gedrang 
komt. Het weerstandsvermogen is de relatie 
tussen de weerstandscapaciteit en de beken-
de risico’s waarvoor geen afdoende stuur- en 
beheersmaatregelen kunnen worden getrof-
fen of waarvoor geen voorzieningen bestaan.

Risicobeheersing
Voor de Vervoerregio staan de risicostrategie 
en gekozen maatregelen centraal. Het Besluit 
Begroting en Verantwoording stelt dat het de 
uitdaging is om deze paragraaf ten tijde van 
het opstellen van de begroting niet te laten 
uitmonden in een voornamelijk (reken)tech-
nische operatie (Staatsblad 2013-267 pagina 
9). In 2017 is om die reden nog eens kritisch 

gekeken naar de tekst met betrekking tot de 
risico’s die zich zouden kunnen voordoen 
voor de Vervoerregio bij de uitvoering van 
haar taken. Dit heeft zijn weerslag gekregen 
in de Programmabegoting 2018-2021 in een 
beschrijving van de risico’s die mogelijker-
wijs gedurende de begrotingsperiode kun-
nen optreden en welke beheersmaatregelen 
daarbij worden toegepast. Ook werden er 
waar mogelijk gekwantificeerde bedragen 
genoemd. In het Jaarverslag 2017 wil de 
Vervoerregio graag refereren aan die aan-
gepaste beschrijving ten opzichte van de 
begroting 2017.

De Vervoerregio onderkend pro-
gramma-overschrijdende en pro-
gramma-specifieke risico’s: 

Programma-overschrijdend:

a. Financieringswijze Vervoerregio
De financiering van het verkeer en vervoer-
beleid uit de Brede Doeluitkering verkeer en 
vervoer is in 2017 niet aan enig risico onder-
hevig geweest.

b. Waarderingsrisico beleggings-
portefeuille
Met betrekking tot de belegging van een deel 
van de gespaarde BDU-middelen bij de ASR 
bestaat voor één van de financiële instru-
menten, het zogeheten Kapitaalmarkt-select-
fonds, een koersrisico. Dit risico heeft zich 
in 2017 echter niet voorgedaan en derhalve 
heeft de Vervoerregio de koersrisicoreserve 
(groot: 1,06 miljoen euro) niet hoeven aan te 
spreken.

De programmaspecifieke risico’s:

c. Failliet gaan vervoerder (OV)
De kans dat een vervoerbedrijf, dat binnen 
de Vervoerregio Amsterdam het openbaar 
vervoer verzorgt, failliet gaat is uiteraard altijd 
aanwezig doch miniem te noemen. De Ver-
voerregio heeft hier ook een calamiteitenplan 
voor, als beheersmaatregel, om de dienstre-
geling te kunnen garanderen. Het financiële 
risico dat hier aan is verbonden is afgedekt 
door de post vooruit ontvangen middelen 
BDU. Dit risico heeft zich in 2017 niet voorge-
daan.

d. Bezuinigingen in de BDU (OV) 
Bezuinigingen in de BDU leiden onverkort 
tot een verlaging van de subsidiebijdragen 
en derhalve het diensverleningsniveau, dit 
is vastgelegd in de overeenkomsten met de 
vervoerders. Dit risico heeft zich in 2017 niet 
voorgedaan.

e. Onvoldoende prijscompensatie in 
de BDU (OV)
Mocht er in de BDU onvoldoende prijscom-
pensatie worden opgenomen dan kan de 
Vervoerregio de vervoerders navenant niet 
volledig compenseren voor loon- en prijsstij-
gingen. Ditz al het in stand houden van het 
aanbod van openbaar vervoer onder druk  
zetten. In eerste instantie zal er binnen het 
programma OV naar mogelijke bezuinigingen 
gekeken worden om dit risico af te dekken. 
Dit risico heeft zich in 2017 niet voorgedaan.

f. Bezuinigingen in de BDU 
(Infrastructuur)
Mocht er worden bezuinigd op de BDU dan 
kunnen mogelijk niet alle beschikte projecten 
binnen de afgesproken termijn(en) uitgekeerd 
worden. Overigens wordt, gezien de econo-

mische vooruitzichten van dit moment, het 
risico klein geacht. Tevens wordt de subsidie 
toegekend onder de voorwaarde dat de Ver-
voerregio voldoende middelen beschikbaar 
heeft en heeft de Vervoerregio de mogelijk-
heid om reeds beschikte subsidies later uit te 
keren. Dit risico heeft zich in 2017 niet voor-
gedaan.

g. Overschrijdingen bij een infra-
structuurproject (Infrastructuur)
De Vervoerregio subsidieert infrastructuur-
projecten van wegbeheerders, waarvan alle 
projectrisico’s worden gedragen door de 
subsidieaanvragers. Wanneer de subsidie-
aanvrager echter geconfronteerd wordt met 
niet verwijtbare overschrijdingen dan is er 
een grote waarschijnlijkheid dat de subsidie-
aanvrager een aanvullende bijdrage van de 
Vervoerregio vraagt. De Vervoerregio zal de 
aanvullende aanvraag opnieuw beoordelen 
met de mogelijkheid om de aanvraag ter 
dekking van de overschrijdingen niet toe te 
kennen. In 2017 zijn er aanvullende bijdragen 
verstrekt conform de reguliere besluitvorming. 
Het financiële risico heeft zich niet voorge-
daan, omdat er voldoende dekking aanwezig 
is in de vooruitontvangen BDU.

Voor de in eigen beheer uit te voeren projec-
ten Amstelveenlijn en de Uithoornlijn draagt 
de Vervoerregio zelf het risico ten aanzien 
van de overschrijdingen. Hiervoor is in het 
project Amstelveenlijn een risicoreservering 
opgenomen van 61 miljoen euro. Hiervan 
is op basis van een worst-case scenario 43 
miljoen euro berekend op bekende gekwan-
tificeerde risico’s en 18 miljoen euro opge-
nomen als extra risicovoorziening. Dit risico 
heeft zich in 2017 niet voorgedaan en is 
derhalve de risicoreservering nog intact.
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Financiële 
kengetallen

2016
Rekening

2017
Begroting

2017
Rekening

netto schuldquote 4,9% 4,9% 14,1%
netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen 10,7% 10,7% 19,3%
solvabiliteitsratio 1,2% 1,0% 0,4%
structurele exploitatieruimte 0,0% 0,0% 0,2%

De netto schuldquote geeft inzicht in de 
ontwikkeling van het niveau van de schulden-
last ten opzichte van de eigen middelen. Het 
geeft een indicatie in welke mate rentelasten 
en aflossingen op de exploitatie drukken. 
Hierbij wordt er ook een onderscheid ge-
maakt tussen de netto schuldquote inclusief 
en exclusief doorgeleende gelden. Door dit 
onderscheid te maken laten we zien wat 
het aandeel van verstrekte leningen is in de 
exploitatie.

De solvabiliteitsratio geeft het eigen vermo-
gen in percentage aan ten opzichte van het 
totale vermogen. Het geeft aan in hoeverre 
de Vervoerregio in staat is aan haar financië-
le verplichtingen op lange termijn te voldoen. 
De Vervoerregio wordt vooral gefinancierd 
via de subsidie beschikking BDU en deze 
stelt dat ontvangen gelden alleen aan de 
toegekende taken mogen worden uitgeven. 
Daarom heeft de Vervoerregio in het verleden 
besloten geen eigen vermogen te vormen ten 
laste van het resultaat. De ontvangen gelden 
worden als vooruit ontvangen post op de 
balans opgenomen en is hierdoor gekwalifi-
ceerd als vreemd vermogen. Dit is daardoor 
ook de verklaring waarom de Vervoerregio 
een zeer lage solvabiliteitsratio heeft. De 
vooruit ontvangen post op de balans was 
voor 2017 begroot op 202,1 miljoen euro en 
staat eind 2017 op 187,5 miljoen euro.

De ratio structurele exploitatieruimte geeft 
aan in welke mate de structurele lasten zijn 
gedekt door structurele baten. Hierdoor kan 
de Vervoerregio laten zien in welke mate zij 
in staat is om de eigen lasten te dragen. Een 
positief percentage betekent dat de structu-
rele baten toereikend zijn om de structurele 
lasten te dekken.
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2.6 Financiering en Verbonden partijen

Het financieringsvraagstuk
De Vervoerregio ontvangt middelen van het 
Rijk, met de Brede Doel Uitkering verkeer 
en vervoer als belangrijkste inkomstenbron, 
en keert deze middelen uit aan openbaar 
vervoerbedrijven en aan wegbeheerders die 
infrastructuur aanleggen. De wet BDU biedt 
de mogelijkheid dat de jaarlijks door het Rijk 
toegezegde middelen, indien de Vervoerre-
gio het betreffende boekjaar niet tot volledige 
uitkering komt, gespaard kunnen worden voor 
toekomstige uitgaven. Niet bestede middelen 
in een jaar hoeven dus niet direct terugbe-
taald te worden aan het Rijk en worden op 
de balans opgenomen als vooruit ontvangen 
doeluitkering. 

Doordat alle middelen als vooruit ontvangen 
gelden zijn geadministreerd heeft de Vervoer-
regio geen directe eigen middelen tot haar 
beschikking. De solvabiliteit van de Vervoer-
regio is, zonder mogelijkheden tot vermo-
gensvorming, laag en zal eventueel naar nul 
gaan. 

De uitgaven in 2017 hebben er toe geleid dat 
er 36,7 miljoen euro moet worden verrekend 
met de vooruit ontvangen BDU. Het spaarsal-
do BDU is daarmee gedaald tot 187,5 miljoen 
euro.

Uitgangspunten treasurybeleid
Het doel van het treasurybeleid is het beheer-
sen, sturen, verantwoorden van en toezicht-
houden op de financiële vermogenswaarden, 
geldstromen en posities en de hieraan ver-
bonden risico’s. De wettelijke kaders voor de 
uitvoering van de treasuryfunctie liggen vast 
in de Wet Financiering Decentrale Overheden 
(FIDO) en de daarbij behorende ministeriële 
regelingen.

Schatkistbankieren is een andere wettelijke 
verplichting voor de Vervoerregio. Dit bete-
kent concreet dat behoudens een klein werk-
kapitaal (3,75 miljoen euro) alle overtollige 
liquide middelen bij het Rijk moeten worden 
gestort. Externe beleggingen moeten binnen 
7 jaar na het invoeren van Schatkistbankie-
ren (2013) zijn afgewikkeld. De Vervoerregio 
heeft hiervoor afspraken gemaakt met de 
externe beheerder van deze beleggingen, 
ASR, om deze binnen de gestelde termijn af 
te wikkelen. De bestemmingsreserve koers-
verschillen die de Vervoerregio hiervoor heeft 
gevormd moet ook hierdoor in 7 jaar worden 
afgebouwd. In 2017 is hiervoor weer 1/7 deel 
van de bestemmingsreserve ten bate van 
de programma’s Infra en Mobiliteit vrijgege-
geven. In 2019 zal dit voor de laatste keer 
plaatsvinden.

Het beleid van de Vervoerregio voor de 
treasury functie is vastgelegd in het treasury-
statuut.

Beleggingsportefeuille 2017
De uitzettingen van het Geldmarktselect-
fonds en de Kapitaalmarktselectfondsen zijn 
in 2017 verder afgenomen (tot 24,8 miljoen 
euro) door de verplichte afbouw in het kader 
van schatkistbankieren.

Renteresultaat 2017 
Het totale renteresultaat voor de Vervoerregio 
is 767.000 euro. Door de verkoop van onze 
Portefeuille is er 289.000 euro aan Histori-
sche opbrengsten vrijgevallen, dit zijn porte-
feuille winsten die vrijvallen door verkoop van 
de participaties. Het rendement van de kapi-
taalmarktfondsen voor jaar is echter negatief 
geweest. Verder is er door de aflossing van 
de lening aan Amsterdam 210.000 euro aan 
rente ontvangen.

Verbonden partijen
De Vervoerregio Amsterdam had in het boek-
jaar 2017 geen verbonden partijen. Hier is 
sprake van wanneer de Vervoerregio een 
bestuurlijke relatie heeft met een partij en er 
daarbij sprake is van een financieel belang. 
Er is een financieel belang wanneer er juri-
disch afdwingbare financiële verplichtingen 
bestaan. Zijn de verplichtingen niet juridisch 
afdwingbaar dan wordt de partij genoemd bij 
het betreffende programma. De Vervoerregio 
Amsterdam had in het boekjaar 2017 geen 
verbonden partijen.
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Deel 3
Jaarrekening 2017

3.1   Programmarekening
3.2   Balans met waarderingsgrondslagen
3.3  Balans met toelichting3
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3.1.  Programmarekening

Hoofdprogramma’s Jaarrekening
 

Vastgestelde
begroting  

 

Gewijzigde
begroting  

 

Jaarrekening
 

Verschil
Jaarrekening  
  Gewijzigde

Begroting  
 2016 2017 2017  2017 2017

Lasten 01 Mobiliteit 5.849 8.955 7.758 5.649 -2.109

02 Openbaar Vervoer 288.873 307.303 317.411 316.102 -1.309
03 Infrastructuur 115.128 146.127 144.367 162.163 17.796

04 Economie 1.854
05 Regionale Woningmarkt 1.583
91 Bestuur en Communicatie 967
Overhead 5.246 6.969 6.568 -447
97 Algemene Dekkingsmiddelen 7.994
99 Bedrijfsvoering 4.054
Totaal Lasten 426.303 467.631 476.505 490.482 13.976

Baten 01 Mobiliteit 6.360 6.399 5.124 4.677 -447
02 Openbaar Vervoer 305.179 298.657 303.924 305.759 1.835
03 Infrastructuur 93.858 85.568 139.284 136.539 -2.746
04 Economie 890
05 Regionale Woningmarkt 247
91 Bestuur en Communicatie 1.176
Overhead 5.040 6.114 6.854 740
97 Algemene Dekkingsmiddelen 4.233
99 Bedrijfsvoering 4.120
Totaal Baten 416.063 395.664 454.446 453.828 -618

Verrekening BDU (-=onttrekking / +=toevoeging) 3.935 71.761 21.854 36.618 14.764

Saldo baten en lasten voor resultaatbestemming -6.305 -205 -205 -35 170

Resultaatbestemming 7.694 205 205 35 -170

Saldo baten en lasten na resultaatbestemming 1.389 - - - -

tabel 3.1. Overzicht Saldo Baten en Lasten (x € 1mln.)

Het financieel verslag in de jaarrekening van de Vervoer-
regio volgt de indeling die het Besluit Begroting en Verant-
woording (BBV) voorschrijft. 
Het financieel verslag begint in paragraaf 3.1 met een 
overzicht van de baten en lasten per programma. Dit over-
zicht geeft inzicht in de afwijkingen per programma tussen 
de (gewijzigde) begroting en de jaarrekening. Dit overzicht 
van baten en lasten is inclusief verrekening met de vooruit 
ontvangen BDU en met verrekening met de reserves. In de 
programmarekeningen is dit per programma afzonderlijk 
toegelicht. 
De BDU programma’s 01 Mobiliteit, 02 Openbaar Vervoer 
en 03 Infrastructuur kennen geen resultaat want worden 
volledig verrekend met de vooruit ontvangen BDU. Alleen 
de Overhead laat een resultaat zien voor resultaatbestem-
ming.
Uit het overzicht blijkt dat er in 2017 in totaal over de pro-
gramma’s 01 Mobiliteit, 02 Openbaar Vervoer en 03 In-
frastructuur 1,4 miljoen euro minder aan BDU en Overige 
bijdragen zijn ontvangen dan was begroot. In 2017 is er 
over de programma’s 01 en 02 3,4 miljoen euro minder 
uitgegeven maar daar staat tegenover dat er in programma 
03 17,8 miljoen euro meer is uitgegeven zodat er voor de 
programma’s in totaal 15,8 miljoen (extra) uit het spaarsal-
do BDU wordt onttrokken. In 2017 is er niet meer gewerkt 
met doorbelastingen van de overhead aan de program-
ma’s. De overhead krijgt in de begroting rechtstreeks een 
aandeel BDU ter dekking van de kosten. Voor de overhead 
zijn de lasten met 401.000 euro lager uitgevallen en wa-
ren de baten 740.000 euro hoger dan begroot. Hierdoor is 
er sprake van een positief resultaat bij overhead van 1,1 
miljoen euro en een toevoeging aan het spaarsaldo BDU. 
Per saldo heeft dit, integraal gezien, geleid tot een (extra) 
onttrekking uit het spaarsaldo BDU van 14,6 miljoen euro 
meer dan begroot, in totaal 36,7 miljoen euro. Begroot was 
een onttrekking van 22,1 miljoen euro.

Incidentele posten
Er wordt in de baten en lasten geen onderscheid gemaakt 
tussen structurele en incidentele posten.
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Tabel 3.1.2 Beschikte en Inzet brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer Wanneer de beschikte BDU verschilt van de inge-
zette BDU dan zijn er twee mogelijkheden:

1.  Indien de ingezette BDU lager is dan de beschik-
te BDU dan wordt het restant gespaard voor 
uitgaven in komende jaren. De wet BDU biedt 
deze mogelijkheid waardoor niet ingezette midde-
len niet terugbetaald hoeven te worden aan het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

2.  Indien de ingezette BDU hoger is dan de beschik-
te BDU dan wordt het tekort gedekt door gespaar-
de vooruit ontvangen BDU uit voorgaande jaren 
in te zetten.

 
Als gevolg van de ingezette beleidslijn directe finan-
ciering bij programma Openbaar Vervoer is de voor-
uit ontvangen (spaarsaldo) BDU van programma 
Openbaar Vervoer negatief en dus niet meer toerei-
kend. Het ontstane negatieve saldo en de ontoerei-
kendheid moet de komende jaren weer worden in-
gelopen zodat het spaarsaldo BDU van programma 
Openbaar Vervoer weer positief en toereikend is.

Uit het overzicht blijkt dat in 2017 bij de program-
ma’s 01 Mobiliteit, 02 Openbaar Vervoer en 03 Infra-
structuur de beschikte BDU lager was dan de inge-
zette BDU, waardoor er inzet BDU uit voorgaande 
jaren benodigd was. Alleen voor de Overhead was 
er meer beschikte BDU dan voor de inzet benodigd.

 Jaarrekening Vastgestelde Gewijzigde Jaarrekening Verschil
 Begroting Begroting  Jaarrekening 

2016 2017 2017 2017  Gewijzigde
Begroting

BESCHIKBARE BDU
Beschikte BDU
BDU-jaarbijdrage Mobiliteit  6.106  6.116  4.841  4.206  -635 
BDU-jaarbijdrage Openbaar Vervoer  297.714  292.957  298.057  298.328  271 
BDU-jaarbijdrage Infrastructuur  92.905  84.830  115.848  117.011  1.163 
BDU-jaarbijdrage Overhead  -    -    6.014  6.751  737 
Totaal Beschikte BDU 396.725 383.903 424.760 426.296 1.536

Inzet BDU voorgaande jaren
BDU-Mobiliteit  -   2.556 2.634 972  -1.662 
BDU-Openbaar Vervoer 998 8.646 13.487 10.343  -3.144 

BDU-Infrastructuur  20.767 60.559 5.083 25.625  20.542 
BDU-Overhead  -    -   650  -322  -972 
Totaal Inzet BDU 21.765 71.761 21.854 36.618 14.764

Totaal Beschikbare BDU  418.490  455.664  446.614  462.915  16.300 

BESTEMDE BDU
Inzet BDU
BDU inzet Mobiliteit  5.580  8.672  7.475  5.183  -2.292 
BDU inzet Openbaar Vervoer  282.406  301.603  311.544  308.671  -2.873 
BDU inzet Infrastructuur  113.672  145.389  120.931  142.636  21.705 
BDU inzet Overhead  6.869  6.465  -404 
Totaal Ingezette BDU 401.658 455.664 446.819 462.955 16.136

BDU sparen voor komende jaren
BDU-Mobiliteit 526  -    -    -5  -5 
BDU-Openbaar Vervoer 16.306  -    -    -    -   
BDU-Infrastructuur  -    -    -    -    -   
BDU-Overhead  -    -    -205  -36  169 
Totaal gespaarde BDU 16.832  -    -205  -41  163 

Totaal Bestemde BDU  418.490  455.664  446.614  462.915  16.299 

RESULTAAT  -    -    -    -  -   
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Activa Eindsaldo 
2016

Eindsaldo 
2017

Passiva Eindsaldo 
2016

Eindsaldo 
2017

A1 Vaste activa P1 Vaste passiva
A1331a Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) 23.550.748 65.402.506 P112 Bestemmingsreserves 1.827.745 1.264.197
A1332c Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar 39.616.528 24.834.847 P114 Saldo van rekening 1.388.745 0

Totaal Vaste activa 63.167.276 90.237.353 Totaal Vaste passiva 3.216.489 1.264.197

A2 Vlottende activa P2 Vlottende passiva
A221 Vorderingen op openbare lichamen 1.285.117 4.709.059 P213 Overige vlottende schulden 12.080.620 10.361.525
A223a Rekening courant verhouding met het Rijk 119.124.476 156.862.060 P29b Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk 229.111.189 192.772.959
A223b Rekening courant verhoudingen overige nietfinanciële instellingen -142.865 -143.219 P29c Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid 5.921.907 422.042
A224 Overige vorderingen 943.290 150.991 P29d Overige overlopende passiva 12.871.706 83.960.087
A225c Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar 68.000.000 16.161.247
A23 Liquide middelen (kas- en banksaldi) 780.359 3.872.001
A29c Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid 502.000 466.000
A29d Overige overlopende activa 9.542.258 16.465.318

Totaal Vlottende activa 200.034.634 198.543.457 Totaal Vlottende passiva 259.985.422 287.516.613

Totaal Activa 263.201.911 288.780.810 Totaal Passiva 263.201.911 288.780.810

3.2 Balans en waarderingsgrondslagen
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Waarderingsgrondslagen Activa

A1 Vaste Activa
De Vervoerregio Amsterdam bezit geen vaste activa als gebouwen, installaties of andere duurzame activa. Meubi-
lair, computers, communicatieapparatuur en vergelijkbare kosten worden in het jaar van aanschaf ten laste van de 
exploitatie gebracht.

A1331a - De leningen zijn gewaardeerd tegen hun nominale waarde. De rente is achteraf betaalbaar per 
‘leningjaar’.

A1332c - De uitzetting in het Kapitaalselectfonds bij ASR en wordt gewaardeerd op de verkrijgingsprijs (historische 
kostprijs). De marktwaarde wordt gecontroleerd door de accountant van ASR en de jaarverslagen van de fondsen 
worden gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten. In het kader van het verplichte schatkistbankieren wordt 
met ingang van 2013 deze uitzetting tot en met 2018 jaarlijks afgebouwd met 1/7e deel aan participaties verkocht. 
Voor het vaststellen van het te boeken koersresultaat bij verkoop worden eerst de participaties met de hoogste 
aankoers afgeboekt. Het ontstane koersverschil is verantwoord in de renteverdeling over de programma’s. Met 
deze keuze voor berekening van het resultaat hanteert de Vervoerregio dus het voorzichtigheidsbeginsel: lasten 
nemen zodra ze bekend zijn, baten nemen wanneer ze gerealiseerd zijn.

A2 Vlottende Activa
A221 - De vorderingen zijn opgenomen voor hun nominale waarde, de Vervoerregio hanteert een betaaltermijn 
van twee weken.

A223a - De rekening-courant betreft het saldo van de liquiditeitsverhouding met het Rijk tengevolge van het Schat-
kistbankieren.

A223b - Het saldo van de gemeente Amsterdam is het restant van de nog af te wikkelen saldo met de gemeente 
Amsterdam. Het saldo met programma Jeugdzorg betreft verrekeningen van BTW/ BCF.

A224 - De vorderingen zijn opgenomen voor hun nominale waarde, de Vervoerregio hanteert een betaaltermijn 
van twee weken.

A225c - (Kasgeld)lening(delen) aan de Gemeente Amsterdam, EBS en Connexxion met looptijd op balansdatum 
korter dan één jaar en opgenomen tegen de nominale waarde. De rente is achteraf betaalbaar.

A23 - De direct opeisbare tegoeden bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vervoerregio Amsterdam.

A29c - Bosgelden gemeente Zaanstad.

A29d - De overige vorderingen van de Vervoerregio zijn allemaal opgenomen voor hun nominale waarde.

Waarderingsgrondslagen Passiva

P1 Vaste Passiva
P112  Reserves ter dekking van specifieke kosten en rentebuffers. Van de positieve verschillen tussen de wettelij-
ke verplichte rente en de werkelijke ontvangen rente zijn per programma reserves gevormd. Toekomstige negatie-
ve renteresultaten zullen ten laste worden gebracht van deze reserves.

P114 - Het resultaat van de Vervoerregio Amsterdam voor bestemming door de regioraad. In de voordacht aan 
de regioraad bij de vaststelling van de Jaarstukken 2016 is opgenomen dat het resultaat overhead (337.277 euro) 
verdeeld wordt naar de vooruit ontvangen BDU per programma op basis van de procentuele verdeling. Per 2018 
wordt echter de overhead rechtstreeks uit de BDU gefinancierd in plaats via doorbelasting aan de programma’s. 
Om die reden is het aannemelijker om het resultaat in de vooruit ontvangen BDU (spaarsaldo) Overhead terug te 
laten vloeien.

P2 Vlottende Passiva
P213 - De crediteuren zijn opgenomen voor hun nominale waarde, de looptijd is korter dan een jaar.

P29b  In de toelichting is een specificatie opgenomen, waarin per programma de verplichtingen zijn weerge-
geven.

P29c  In de toelichting is een specificatie opgenomen, waarin per programma de verplichtingen zijn weerge-
geven.

P29d - De overige verplichtingen van de Vervoerregio.
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3.3 Toelichting op de Balans

Omschrijving lening 
(in euro’s) 

Datum
ingang

Datum
aflossing

2016 2017

Lening u/g 4 jaar (EBS) 29-04-15 15-05-19 23.550.748 15.035.363
Lening u/g 15 jaar 
(Connexion)

18-12-17 12-12-32 50.367.143

Totaal Leningen 23.550.748 65.402.506

Verkoop van participa-
ties (in euro’s)    

Aantal 
participaties

Verkoop
gemiddelde 

koers

Verkoop 
waarde

Koers
resultaat

Uittredings
fee

Fido kapitaalmarkt
Abs.Rend.Tranche. A 11.924.930 12.417.418 12.543.851 132.779 6.346
Abs.Rend.Tranche. B 725.698 2.364.263 2.518.847 155.010 426
Totalen Verkoop 12.650.628 14.781.681 15.062.698 287.789 6.772

Rente / Dividend

(in euro’s) Stand per 
31-12-2016

Toevoeging Ontrekking Dividend op 
bank

Stand per 
31-12-2017

Fido kapitaalmarkt
Abs.Rend.Tranche. A 37.252.263 12.417.418 12.568 24.834.845
Abs.Rend.Tranche. B 2.364.265 2.364.263 843 2
Totalen Uitzettingen 39.616.528 0 14.781.681 13.411 24.834.847

A1331a Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

A1332c Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar

In 2017 is met de nieuwe aanbesteding Amstelland-Meerlanden een lening aangegaan met de concessiehouder 
Connexion van 100 miljoen euro met een 1e tranche van 62 miljoen euro. De aflossingen op de leningen worden 
periodiek verrekend met de concessiehouders.

In het kader van het verplichte schatkistbankieren wordt met ingang van 2013 deze uitzetting in zeven opvolgende 
jaren afgebouwd: ieder jaar wordt 1/7e deel aan participaties verkocht. Het ontstane koersverschil is verantwoord in 
de renteverdeling over de programma’s.

P112 Bestemmingsreserves

(in euro's) Stand per 
31-12-2016

Af:
Ontrekkingen

Vrijval i.v.m. 
herbereke-

ning

Bij: 
Dotaties

Stand per       
31-12-2017

Overige Reserve
Bedrijfsvoering Reserve 

vervanging ICT
243.083 95.327 60.000 207.756

Algemene 
Dekkingsmiddelen

Reserve 
koersverschillen

1.584.661 528.220 1.056.441

Totaal Bestemmingsreserves 1.827.744 95.327 528.220 60.000 1.264.197

(in euro's) 2016 2017

Resultaat lopend boekjaar (-verlies) 1.388.745
Totaal Saldo 1.388.745 -

P114 Saldo van rekening

Aan de reserve vervanging ICT is de reguliere jaarlijkse dotatie toegevoegd en er is ook geld onttrokken voor de 
implementatie n.a.v. de aanschaf van een nieuw financieel systeem. 
Uit de reserve koersverschillen is weer een jaarlijks bedrag (1/7 deel van het oorspronkelijke bedrag) vrijgevallen in 
verband met de afbouw van de uitgezette middelen hiervoor.

Activa Passiva
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(in euro’s) 2016 2017

Beheerdersfee -190.374 -149.134
Beheerskosten 108.542 83.086
Netto beheerdersfee -81.832 66.048

A221 Vorderingen op openbare lichamen

(in euro’s) 2016 2017

Vorderingen op gemeenten
Gemeente Almere 15.373 15.373
Gemeente Amstelveen 7.464
Gemeente Amsterdam 15.462 1.024.676
Gemeente Beverwijk 895
Totaal Gemeenten 39.194 1.040.049

Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen
DOVA 16.558 30.053
Provincie Noord-Holland 14.641 917.717
Provincie Utrecht 4.352
Belastingdienst (BTW compensatie 
fonds)

1.210.372 2.719.425

Prorail Randstad Noord 1.815
Totaal publiekrechtelijke lichamen 1.245.923 3.669.010
Totaal Vorderingen 1.285.117 4.709.059

Een vergoeding voor beheerder fee krijgt de Stadsregio per kwartaal achteraf vergoed via de Kasbank, die door 
de Vervoerregio wordt aangemerkt als ontvangen rente. Aan beheerder ASR Nederland B.V. wordt beheerkosten 
betaald die wordt aangemerkt als betaalde rente. Per saldo heeft de Vervoerregio over 2017 66.048 euro aan 
nettobeheerdersfee ontvangen.

De vorderingen op de gemeenten betreffen bijdragen en/of te ontvangen doorbelastingen van onder andere de 
deelnemende partijen.
Onder de vorderingen op publiekrechtelijke lichamen is ook opgenomen de vordering terug te ontvangen van de 
Belastingdienst in het kader van het BTW Compensatiefonds (BCF).

(in euro's) 2016 2017
Schulden aan publiekrechtelijke lichamen
Provincie Noord-Holland 763.362 290.717
Provincie Utrecht 0 10.012
Diverse instellingen 111.682 498
Totaal Publiekrechtelijke lichamen 875.044 301.227

Schulden aan gemeenten
Gemeente Amsterdam 40.235 318.468
Gemeente Amsterdam (subsidies) 1.607.793 8.276.601
Gemeente Haarlemmermeer 44.794 0
Gemeente Zaanstad (subsidies) 7.332 0
Totaal gemeenten 1.700.154 8.595.069

Schulden aan derden
Diverse crediteuren 9.505.422 1.150.747
Total Schulden aan derden 9.505.422 1.150.747

Totaal Overige schulden: crediteuren 12.080.620 10.047.043

P213 Overige vlottende schulden
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(in euro's) 2016 2017

02 Openbaar Vervoer
Schiphol Nederland BV 943.290
Connexxion Openbaar Vervoer NV 203.897
NS Stations BV 1.815
Provincie Noord-Holland -54.721
Totaal Overige vorderingen 943.290 150.991

A224 Overige vorderingen

(in euro's) 2016 2017

BNG (schatkist)bankrekening 119.124.476 156.862.060
Totaal Rekening courant 119.124.476 156.862.060

(in euro's) 2016 2017

Rekening-courant Gemeente Amsterdam 345
Rekening-courant dienst Jeugdhulpverlening -143.219 -143.219
Totaal Rekening courant -142.874 -143.219

A223a Rekening courant verhouding met het Rijk

A223b Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

In het kader van het verplichte schatkistbankieren worden alle overtollige liquide middelen afgeroomd en 
automatisch overgemaakt op onze BNG (schatkist)bankrekening.

Nadat de Vervoerregio in 2016 een eigen bankrekening heeft is het saldo met de gemeente Amsterdam afgewik-
keld. De Rekening courant dienst Jeugdhulpverlening bestaat uit het resultaat van Jeugdhulp zorg en een deel nog 
te verrekenen BTW/BCF voor de Jeugdhulpverlening.

De Vorderingen op derden betreft de bijdragen in programma 02 Openbaar Vervoer

(in euro's) Saldo per 
 31-12-2016

Af:         
 Ontrekkingen

Bij: 
Toevoegingen

Saldo per 
31-12-2017

01 Mobiliteit
Vooruitontvangen middelen BDU 6.269.504 1.237.404 5.032.100
Vooruitontvangen middelen Proef 
betaald rijden

4.437.270 4.437.270

Vooruitontvangen middelen 
Venom

-50.642 50.642

Totaal Mobiliteit 10.706.774 1.186.762 - 9.520.012

02 Openbaar Vervoer
Vooruitontvangen middelen BDU -121.606.748 10.473.415 130.844 -131.949.319
Vooruitontvangen middelen BDU 
Bos Zaanstad

502.000 36.000 466.000

Totaal Openbaar Vervoer -121.104.748 10.509.415 130.844 -131.483.319

03 Infrastructuur
Vooruitontvangen middelen BDU 334.509.163 25.755.631 308.753.532
Vooruitontvangen middelen Am-
stelveenlijn

5.000.000 5.000.000 4.556.642 4.556.642

Totaal Infrastructuur 339.509.163 30.755.631 4.556.642 313.310.174

Overzicht Overhead
Vooruitontvangen middelen BDU 1.426.092 1.426.092
Totaal Overhead 1.426.092 1.426.092
Totaal vooruit ontvangen 
rijksmiddelen

229.111.189 42.451.808 6.113.578 192.772.959

P29b Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

Het overzicht van vooruit ontvangen rijksmiddelen geeft de specificatie naar (BDU)programma’s weer en daarbin-
nen naar specifieke onderwerpen van het betreffende (BDU)programma. De specificatie per (BDU)programma is 
bedoeld om weer te geven op welke wijze de nog beschikbare middelen zijn besteed. 
In de kolom toevoegingen zijn de bijdragen per (BDU)programma weergegeven op specifieke onderwerpen. In de 
kolom onttrekkingen zijn de uitgaven en realisatie per (BDU)programma op specifieke onderwerpen weergegeven.
In 2017 is het Overzicht Overhead toegevoegd als zijnde rechtstreeks vanuit de BDU gefinancierd.
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(in euro's) 2016 2017

BNG bankrekening 780.354 3.872.001
BNG bankrekening -5
Totaal Liquide middelen 780.349 3.872.001

(in euro's) 2016 2017
02 Openbaar Vervoer
Bosgelden 502.000 466.000
Totaal nog te ontvangen 502.000 466.000

Omschrijving lening(deel) 

(in euro's)

Datum ingang "Datum 
aflossing"

2016 2017

Lening u/g 3 jaar 0,31% 
(Amsterdam)

18-12-14 18-12-17 68.000

Lening u/g 4 jaar (EBS) 29-04-15 15-05-19 4.573.360
Lening u/g 15 jaar (Connexion) 18-12-17 12-12-32 11.587.887
Totaal Overige uitzettingen 68.000 16.161.247

A225c Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

A23 Liquide middelen (kas- en banksaldi)

A29c Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid

Per 18 december 2014 is er een lening aangegaan met de Gemeente Amsterdam voor 68 miljoen euro. Deze lening 
is door de gemeente Amsterdam in 2017 geheel ingelost.

P29c Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

(in euro's) Saldo per 
31-12-2016

Af: 
Ontrekkingen

Bij: 
Toevoegingen

Saldo per  
31-12-2017

Vooruitontvangen bijdragen
01 Luchtkwaliteit 1.189 1.189
01 Venom 9.787 134.646 144.433
03 Amstelveenlijn 5.754.000 5.754.000 12.500 12.500
03 MRA-Spoordossier 156.931 3.802 110.790 263.919
Totaal vooruit ontvangen 
bijdragen

5.921.907 5.757.802 257.936 422.041

Het overzicht van vooruit ontvangen middelen overig overheid geeft de specificatie naar vooruit ontvangen mid-
delen van gemeenten en overige publiekrechtelijke lichamen weer; per programma en daarbinnen naar specifieke 
onderwerpen. De specificatie per programma is bedoeld om weer te geven op welke wijze de nog beschikbare 
middelen, de uitgaven en bestedingen (onttrekkingen) en de ontvangen middelen (toevoegingen) per programma 
zijn besteed.
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(in euro's) 2016 2017
Rechten
01 Mobiliteit
Gemeente Amsterdam Ruimte & 
Duurzaamheid

20.000

02 Openbaar Vervoer
Connexxion 868.707 123.244
EBS aflossing en overig 1.068.850
GVB Activa 7.300.000
Overig 2.498
03 Infrastructuur
Diverse instellingen 64.175
Overige rechten
ASR beheerfee 47.500
Rente leningen u/g 7.508
Rente EBS 47.911
Verkoop participaties 15.062.698
Gem.A4 zone West terugvordering 
BB

1.000.000

Overig 25.237
Totaal overlopende rechten 9.452.386 16.185.942

Vooruitbetaalde bedragen
01 Mobiliteit 35.171 111.359
02 Openbaar Vervoer 5.417 17.604
03 Infrastructuur 0
Overige 49.284 45.923
Totaal vooruitbetaalde bedragen 89.872 174.886

Totaal overlopende activa 9.542.258 16.360.828

A29d Overige overlopende activa

De overlopende activa betreffen verrekening van de nog te ontvangen afrekeningen en bijdragen in projecten van 
de Vervoerregio, de nog te ontvangen rente per 31 december 2017 over de diverse liquide middelen en vooruitbe-
taalde bedragen voor diverse programma’s

(in euro's) 2016 2017
Afwikkeling verplichtingen
01 Mobiliteit
Diverse verplichtingen < € 50.000 113.516 322.234
Diverse verplichtingen project "Beter Benutten" 375.833
Gemeente Amsterdam 75.000
02 Openbaar Vervoer
Diverse verplichtingen < € 50.000 164.480 6.408.264
GVB Activa 1.700.903 12.947.216
EBS 1.180.900 923.559
RVE Metro en Tram 59.249.441
Connexxion Openbaar Vervoer NV 2.496.322
03 Infrastructuur
Diverse verplichtingen < € 50.000 311.512 278.859
Gemeente Amsterdam 85.000 85.000
Gemeente Haarlemmermeer 100.000
RVE Metro en Tram 227.065
Provincie Noord-Holland 126.867
04 Economie
Diverse verplichtingen < € 50.000 257.672 5.196
Gemeente Amsterdam 144.190 60.000
05 Regionale Woningmarkt
Diverse verplichtingen < € 50.000 25.380 4.899
Overhead
Bestuur en communicatie
Diverse verplichtingen < € 50.000 9.338
Bedrijfsvoering
Diverse verplichtingen < € 50.000 145.115
Overhead
Diverse verplichtingen < € 50.000 172.992
BTW 2012-2017 525.000
Overlopende passiva
Algemene Dekkingsmiddelen
ASR beheerskosten 29.439
Terugbetalen niet bestede bijdragen Economie en Regionaal Woningmarkt 7.113.069
Overig
Loonheffingen 381.741 439.938
Vakantiegeld 232.552 0
Pensioenpremies 76.821 18.527
Overige salarissen -4.706 22.640
Totaal overlopende passiva  12.871.687  83.960.087 

P29d Overige overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen nog te betalen bedragen en afwikkeling van verplichtingen met betrekking tot 
specifieke projectkosten, studiekosten, onderzoekskosten en overige kosten, verdeeld naar nog te betalen bedra-
gen per programma en nog te betalen overige algemene bedragen.
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A  A1 t/m A4 Programmarekeningen
B  SiSa-bijlage
C  Wet Normering Topinkomens
D   Afkortingenlijst
E   Accountantsverklaring 2017

Bijlagen
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Baten BDU-jaarbijdrage (niet-geoormerkt) 6.106  6.116 4.841 4.206 -635
BDU-jaarbijdrage (geoormerkt)  
Bijdrage voor onderzoek en studie 23 21 21 
Venom 172 172
Overige opbrengsten 213  273 273 273  
Rente 11 10 10 -10 
Baten Voorgaande jaren 6  5 5

Totaal Baten 6.359  6.399  5.124  4.677  -447 

Verrekening met spaarsaldo BDU Mobiliteit 
Onttrekking (+) / Toevoeging (-)

 -525  2.556  2.634  972  -1.662 

Saldo Baten en Lasten voor resultaatbestemming  -14  -    -    -    -   

Baten  Onttrekking reserves 14
Lasten  Toevoeging reserves
Resultaatbestemming 14 - - - -

Saldo Baten en Lasten na resultaatbestemming  -   -  -    -    -   

A.1 Mobiliteit   Wat heeft het gekost?

Omschrijving Jaarrekening Vastgestelde Gewijzigde Jaarrekening Verschil
 begroting  begroting   Jaarrekening  

2016  2017  2017  2017    Gewijzigde
(UVP 2017) (Burap 2017) begroting  2017

Lasten Beter Benutten Infrastructuur 620 270 110 -160
Stimulering Fiets/Investeringsagenda Fiets   900 900 191 -709
Goederenvervoer   100 100 86 -14
Verkeersveiligheid  3.000 3.000 2.611 -389
Gebiedsgericht samenwerken   300 300 115 -185
Beleidsontwikkeling/Mobiliteitsonderzoek   640 640 588 -52
Venom 148  580 580 455 -135
Duurzame Mobiliteit   200 156 87 -69
Nat. Databank Wegverkeerscampagnes 388   
Verkeerseducatie, -campagnes en -handhaving 1.391      5 5
Subsidies overig 773   
Onderzoek en Studie 798      
Personeelslasten 1.479  1.551 1.812 1.808 -4
Doorbelaste overhead 872 1.064    
Lasten voorgaande jaren       -397 -397

Totaal lasten  5.849  8.955  7.758 5.649 -2.109

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Toelichting
1.  Dit budget is t.b.v. fietspromotie, fietsgebruik en onderzoek. Er is be

perkt een beroep gedaan op bijdragen vanuit de Vervoerregio, terwijl 
alle voorgenomen plannen en acties in 2017 zijn gerealiseerd. De 
aanvankelijk uit dit programma gereserveerde middelen t.b.v. de ex-
ploitatie van (de pilots van de) fietsenstallingen bij Station Amsterdam 
Zuid (Mahlerplein) en Amsterdam Amstel, zijn uit het programma In-
frastructuur gefinancierd. 

2.  Er is in de begroting 2017 rekening gehouden met meer/ hogere 
BDU-aanvragen voor verkeerseducatie, -campagnes en -onderzoe-
ken dan uiteindelijk zijn gedaan cq. betaald. Een deel van deze activi-
teiten zal alsnog worden gerealiseerd/betaald in 2018. 

3.  Er is minder een financieel beroep gedaan bijv. i.k.h.v. MIRT, MRA, 
OV toekomstbeeld, Convenant Verkeer en Vervoer dan aanvankelijk 
bij de Begroting was voorzien. 

4.  Door de CBS enquête voor 4 jaar te gunnen is aanzienlijk bespaard 
op de jaarlijkse kosten (95.000 euro). Bovendien schuift een deel van 
het werk naar 2018 betreffende de actualisatie van het verkeersmo-
del Venom.  

5.  Van dit verschil, heeft een bedrag van 265.000 euro te maken met het 
toebedeelde budget aan het project Venom. Het restant is indexatie.

6. De begrote Overige opbrengsten hebben te maken met Venom.
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Ontwikkeling spaarsaldo BDU Mobiliteit 2014
Jaarrekening

2015
Jaarrekening

2016
Jaarrekening

2017 
Begroting

2017 
Jaarrekening

Beginstand vooruitontvangen BDU (spaarsaldo) 8.086 10.001 10.181 10.707 10.707
Beschikte BDU-jaarbijdrage 6.051 5.959 6.106 4.841 4.198
Totaal beschikbare BDU: 14.137 15.960 16.287 15.548 14.905
Af Inzet BDU -4.136 -5.779 -5.580 -7.475 -5.448
Eindstand vooruitontvangen BDU (spaarsaldo)  10.001  10.181  10.707  8.073  9.457 

A.1 Mobiliteit   Wat heeft het gekost? 
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A.2 Openbaar Vervoer   Wat heeft het gekost? 

Baten BDU-jaarbijdrage (niet-geoormerkt) 297.714 292.957 298.057 298.328 271
BDU-jaarbijdrage (geoormerkt)  
Vergoeding voor inzet eigen personeel 99 99

Bijdrage voor onderzoek en studie 38 38
Concessie Amsterdam: exploitatie 1.016  1.000 1.011 11
Concessie Amstelland Meerlanden 4.671 4.600 5.123 523
Concessie Zaanstreek   37 37
Concessie Waterland 346 346
Innovatiefonds 726 726
Bijdragen overig 780 5.700 267 43 -224
Baten Voorgaande jaren 998  

Totaal Baten  305.179  298.657  303.924  305.759  1.835 

Verrekening met spaarsaldo Openbaar Vervoer 
Onttrekking (+) / Toevoeging (-)

 -16.306  8.646  13.487  10.343  3.144 

Saldo Baten en Lasten voor resultaatbestemming - - - - -

Omschrijving Jaarrekening Vastgestelde Gewijzigde Jaarrekening Verschil
 begroting  begroting   Jaarrekening  

2016  2017  2017  2017    Gewijzigde
(UVP 2017) (Burap 2017) begroting  

2017
Lasten Concessie Amsterdam: exploitatie 58.005 58.905 60.564 59.106 -1.458

Concessie Amsterdam: onderhoud infrastructuur 65.861 150.900 83.700 134.920 51.220
Concessie Amsterdam: proefbedrijf NZL  2.600 2.600  4.170 1.570
Concessie Amsterdam: investeringen activa 86.057 10.600 86.581 37.284 -49.297
Concessie Amstelland Meerlanden 42.933 42.700 42.700 46.162 3.462
Concessie Zaanstreek 12.432 12.000 12.088 12.784 696
Concessie Waterland 16.626 16.500 16.414 16.201 -213
Innovatiefonds 488 488
Uitvoeringskosten DRIS/GOVI 700 700
Uitvoeringskosten R-net 144 144
OV overig 1.355  7.092  2.600 88 -2.512
Onderzoek en studie 2.175 2.020 7.800 1.438 -6.362
Personeelslasten 1.968 2.364 2.364 2.559 195

Doorbelaste overhead 1.444 1.622  
Lasten voorgaande jaren   
Algemene kosten OV 16  58 58

Totaal lasten  288.872  307.303  317.411  316.102  -1.309 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

Toelichting
1.  In 2017 is een malus opgelegd aan GVB. Deze was niet begroot 
2.  Gedurende 2017 is er discussie geweest met RVE MET over de toe-

lichting op de subsidieaanvraag 2017. Hiervan is melding gemaakt 
in de tweede bestuursrapportage. Hier is aangegeven dat de be-
schikking aan RVE MET pas afgegeven kon worden zodra MET een 
afdoende beantwoording van de vragen kon geven. Voor de jaarre-
kening dient echter rekening gehouden te worden met de geleverde 
prestatie door RVE MET. In 2018 is de beschikking inmiddels afge-
geven. 

3.  In 2017 is overeenstemming gekomen tussen GVB en de Vervoer-
regio over de hoogte van de te vergoeden indienststellingskosten. In 
2017 is de eerste tranche hiervan betaalbaar gesteld. 

4.  In 2017 is begroot dat er voor 55 miljoen euro betalingen verricht zou-
den moeten worden voor 15G. Dit heeft zich echter beperkt tot 22 mil-
joen euro in verband met het betaalritme bij de leverancier. Tevens is 
begroot dat voor de overige investeringen 30 miljoen euro uitgegeven 
zou worden in 2017. Dit is echter ook op de planning achtergebleven.

5.  In verband met de nieuw verleende concessie aan Connexxion zijn 
de laatste drie weken van 2017 opgenomen als nog te betalen kos-
ten. Dit betreft een bedrag van 2,5 miljoen euro.

6.  De laatste drie weken van 2017 opgenomen als nog te betalen kos-
ten. 

7.  Deze afwijking wordt veroorzaakt vanwege een opgelegde malus die 
niet in de begroting is opgenomen. 

8.  Deze posten dienen in totaal beschouwd te worden. Er is in de be-
groting één post gepresenteerd. De afwijking bestaat o.a. uit de vol-
gende posten:

 -  Innovatiefonds was begroot op 3,2 miljoen euro. Er is besteed 
400.000 euro.

 -  R-net uitvoeringskosten is begroot op 1,1 miljoen euro. Er is 
besteed 100.000 euro.

 -  Voor de onderzoekskosten is 2,8 miljoen euro. begroot. Er is 
besteed 1,4 miljoen euro. 

Dit heeft ook betrekking op de overschrijding van ingehuurd personeel 
dat is begroot op onderzoekskosten.
9.  De Inhuurkrachten zijn onder andere begroot op onderzoekskosten. 

Bij de onderzoekskosten is sprake van een onderschrijding. 
10.   Het verschil tussen de begroting en de jaarrekening wordt voorna-

melijk veroorzaakt doordat gemaakte kosten voor de bussenlening 
voor 200.000 euro zijn doorbelast aan Connexxion. Verder zijn de 
opbrengsten van Schiphol voor het vervoer Sternet op een andere 
begrotingspost begroot. Ten derde zijn er malussen opgelegd ter 
hoogte van 200.000 euro.

11. Dit betreft opgelegde boetes, afrekeningen en malussen 
12.  Dit betreft de bijdrage van de Provincie in de Innovatieve samenwer-

king, die niet begroot is.
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Omschrijving Jaarrekening Vastgestelde Gewijzigde Jaarrekening Verschil
 begroting  begroting   Jaarrekening  

2016  2017  2017  2017    Gewijzigde
(UVP 2017) (Burap 2017) begroting  2017

Saldo Baten en Lasten na resultaatbestemming  -    -    -    -    -   

Resultaat  Openbaar Vervoer  -    -    -    -    -   

Ontwikkeling spaarsaldo BDU Openbaar Vervoer 
 

2014
Jaarrekening

2015
Jaarrekening

2016
Jaarrekening

2017 
Begroting

2017 
Jaarrekening

Beginstand vooruitontvangen BDU (spaarsaldo) 154.196 29.867 5.516 -121.104 -121.104
Beschikte BDU-jaarbijdrage 305.742 282.009 297.714 298.057 298.328
Transfers tussen BDU programma's 141.929
Correctie doorgevoerd in beginbalans -141.929
Totaal beschikbare BDU 459.938 453.805 161.301 176.953 177.224
Af: Inzet BDU -430.071 -448.289 -282.406 -311.544 -308.671
Eindstand vooruitontvangen BDU (spaarsaldo) 
 

 29.867  5.516  -121.104  -134.591 -131.447
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Baten BDU-jaarbijdrage (niet-geoormerkt) 92.905 84.830 72.374 73.538 1.164
BDU-jaarbijdrage (geoormerkt) 43.474 43.473  -1
Vergoeding voor inzet eigen personeel 80 80 80 -80
Bijdrage voor onderzoek en studie 149 149
Bijdragen derden Amstelveenlijn  23.216 18.625 -4.591
Bijdrage Spoordossier MRA   33 33
Overige opbrengsten 140 608 468
Rente 733 658  
Baten Voorgaande jaren 140  

Totaal Baten  93.858  85.568  139.284  136.538  -2.746 

Verrekening met spaarsaldo Infra 
Onttrekking (+) / Toevoeging (-)

 20.766  60.559  5.083  25.625  20.542 

Saldo Baten en Lasten voor resultaatbestemming  -504  -    -  -    -

Baten Onttrekking reserves 504

Lasten Toevoeging reserves
Resultaatbestemming 504 -   -   -   -   

Saldo Baten en Lasten na resultaatbestemming  -  -    -    -    -   

A.3 Infrastructuur   Wat heeft het gekost? 

Toelichting
1.   Deze overschrijding heeft voornamelijk met 3 projecten te maken. 

Het project ‘Opstelvoorzieningen Metro’ is al eerder uitgevoerd en in 
gebruik genomen, maar er was onvoldoende perspectief dat het de 
gemeente ging lukken om in de loop van 2017 de declaratie voor be-
taling van de laatste mijlpalen in te dienen. Eind 2017 bleek dit toch te 
gaan lukken (22 miljoen euro). Voor de maatregelen in het kader van 
de ‘HOV Schiphol Oost’ is er in 2016 vertraging ontstaan en is een 
deel van de maatregelen doorgeschoven naar 2017. Gekoppeld aan 
de later gerealiseerde mijlpaal heeft in 2017 een voorschotbetaling (9 
miljoen euro) plaatsgevonden. Voor het project ‘knoop Noord’ stond 
de oplevering al lang gepland in het eerste half jaar 2018. Gezien de 
plotselinge dy namiek in de directe omgeving, met mogelijk negatieve 
consequen ties op het functioneren van het nieuwe busstation, zijn de 
laatste voorschotbetaling op dat moment naar achteren geschoven. 
Richting eind 2017 werd duidelijk dat er geen reden was om de ge-
reserveerde kasritmes voor de afgesproken gerealiseerde mijlpalen 
nog langer vast te houden (7 miljoen euro). Parallel wordt in geza-
menlijkheid gewerkt aan een goede oplossing.

2.  De oorzaak van de onderbesteding 2017 verschilt. In een aantal ge-
vallen zijn de kosten lager dan verwacht (dat geldt bijvoorbeeld voor 
de rijbaanverdubbeling N207 en een aantal Beter Benutten en ver-
keersmanagement maatregelen), soms is er sprake van vertraging 
van het project (bijvoorbeeld de Herprofilering Haarlemmerweg/N200 
en de Middenweg/Molenvliet in Aalsmeer) en in een aantal gevallen 
is er sprake van betalingen die later dan verwacht konden worden 
uitgevoerd (bijvoorbeeld Omlegging A9 Badhoevedorp). 

3.  De lagere bestedingen 2017 komen door de vertraging bij een aantal 
grote projecten, zoals fietsverbinding De Buiging in Zaandam en de 
fietsenstallingen bij station Amsterdam CS en Sloterdijk. Bovendien 
konden kleinere fietsprojecten zoals de route bij het Hockeystadion in 
het Amsterdamse Bos en bij het Nassauplein in Amsterdam vanwege 
de kou niet op tijd geasfalteerd worden. We verwachten dat het aantal 
gerealiseerde fietsprojecten in 2018 een stuk groter zal zijn. 

4.  Er is in de begroting 2017 rekening gehouden met de realisatie van 
meer verkeersveiligheidsprojecten dan uiteindelijk door de wegbe-
heerders zijn ingediend. Een deel van deze projecten zijn in 2017 wel 
al in uitvoering gegaan en zullen naar verwachting in 2018 worden 
gerealiseerd en betaald. 

5.  Het verschil heeft te maken met de kosten van MeT voor de maanden 
november en december, naar verwachting 3,4 miljoen euro, en de 
post onvoorzien van 1 miljoen euro die in 2017 niet gebruikt is.

6.  De lagere bestedingen 2017 komen door diverse vertragingen. De 
grondverwerving is uitgesteld als gevolg van de grondonteigenings-
procedure bij de Amstelveenlijn en is ook nog afhankelijk van het de-
finitieve ontwerp van het opstelterrein. Een deel van het aan Arcadis 
opgedragen meerwerk moet nog uitgevoerd worden. Een deel van de 
te maken kosten voor het tot stand komen van een kwalitatief goed 
aanbestedingsdossier verschuift naar 2018. 

Omschrijving Jaarrekening Vastgestelde Gewijzigde Jaarrekening Verschil
 begroting  begroting  Jaarrekening  

2016  2017  2017  2017    Gewijzigde
(UVP 2017) (Burap 2017) begroting  2017

Lasten Investeringsagenda OV 67.739 93.493 66.773 101.931 35.158
Investeringsagenda Weg 20.377 14.954 25.938 23.201 -2.737
Investeringsagenda Fiets 17.111 23.488 18.899 13.266 -5.633
Investeringsagenda Verkeersveiligheid 3.866 3.000 3.000 939 -2.061
Aanleg Amstelveenlijn  23.200 18.727 -4.473
Aanleg Uithoornlijn   2.000 785 -1.215
Onderzoek en Studie 578 5.050 750 356 -394
Spoordossier MRA (Alg. onderzoek- en studiekosten)   68 68
Personeelslasten 3.476 3.807 3.807 2.917 -890
Doorbelaste overhead 2.308 2.355  
Lasten voorgaande jaren -327  -26 -26

Totaal lasten  115.128  146.127  144.367  162.163  17.796

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
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Ontwikkeling spaarsaldo BDU Infra 2014
Jaarrekening

2015
Jaarrekening

2016
Jaarrekening

2017 
Begroting

2017 
Jaarrekening

Beginstand vooruitontvangen BDU (spaarsaldo) 336.088 337.524 213.347 334.509 334.509
Beschikte BDU-jaarbijdrage 101.793 88.005 92.905 115.848 117.011
Vooruitontvangen middelen Amstelveenlijn/ Spoordossier
Transfers tussen BDU programma's -141.929
Correctie doorgevoerd in beginbalans 141.929
Totaal beschikbare BDU 437.881 283.600 448.181 450.357 451.520
Af: Inzet BDU -100.357 -70.253 -113.672 -120.931 -142.636
Eindstand vooruitontvangen BDU (spaarsaldo)  337.524  213.347  334.509  329.426  308.884
 

7.  Er zijn in 2017 o.a. geen kosten gemaakt voor de onderzoeken ‘in-
koop haltemeubilair’, ‘verkeersmanagement en regioregie’ en ‘way-
finding vervolg’. 

8.  Dit verschil heeft te maken met de overheveling van personeelslasten 
van 5 fte’s naar andere hoofdprogramma’s (1 fte naar Mobiliteit en 4 
fte’s naar Overhead). De vacature ruimte is bovendien niet voor het 
hele jaar ingevuld. 

9. Dit verschil is indexatie. 
10.  Het verschil zijn de bijdragen van gemeenten Amsterdam, Amstel-

veen, en I&W dat in 2017 niet gebruikt is en op een post vooruitont-
vangen baten gestald is.
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Baten BDU-jaarbijdrage  6.014 6.751  737
Dekking uren  100  2 -98
Doorbelastingen  5.213 5.020  
Overige opbrengsten 20 101 101
Baten voorgaande jaren  83  

Totaal 
Baten

 5.296 5.040 6.114  6.854  740 

Verrekening met spaarsaldo 
Onttrekking (+) / Toevoeging (-)

339 -  650  -322  -972 

Saldo Baten en Lasten voor 
resultaatbestemming

 -63 -205  -205  -36  169 

Onttrekking aan reserve ICT 123 265 265 95 -170
Toevoeging aan reserve ICT 60 -60 -60 -60

Resultaatbestemming 63 205 205  35  -170 

Saldo Baten en Lasten na resultaatbestemming -  -  - -  - 

A.4 Overhead   Wat heeft het gekost? 

Toelichting
 
1.  Met name binnen de opleidingskosten is minder besteed dan ver-

wacht dit komt onder andere doordat individuele opleidingen nog niet 
veel gevolgd worden. Dit kan verklaard worden door het feit dat het 
merendeel van de medewerkers geen POP opgesteld heeft. Ook de 
reiskosten declaraties van medewerkers zijn aanzienlijk gunstiger uit-
gevallen. 

2.  Verschil personeel in vaste dienst is te verklaren doordat de budget-
ten worden bepaald op basis van de schaalmaxima uit de NRGA. 
Realisatie zijn de werkelijke salariskosten. Inhuur derden binnen Be-
stuur & Communicatie was minder dan voorzien en één externe me-
dewerker is ziek uitgevallen, daardoor zijn deze verwachte kosten 
vrijgevallen ten gunste van het resultaat. 

3. Indexatie BDU 
4.  Bedrag van 2.000 euro, uitkering van het UWV. 100.000 euro komt 

niet als gerealiseerde dekking naar voren aangezien de kosten voor 
AVL en UHL rechtstreeks van de factuur op de projecten worden ge-
boekt.

5.  Doorbelasting hostingkosten website aan MRA (6.000 euro). 70.000 
euro correctie bijdrage VENOM en 2.000 euro terugstorting UWV. 
27.000 euro detacheringsdoorbelasting.

Omschrijving Jaarrekening Vastgestelde Gewijzigde Jaarrekening Verschil
 begroting  begroting   Jaarrekening  

2016  2017  2017  2017    Gewijzigde
(UVP 2017) (Burap 2017) begroting  2017

Lasten Management Primair Proces  800 540 -260
Bestuur- en bestuursondersteuning  71  102 107 46 -61
Communicatie  108  205 255 162 -93
Bedrijfsvoering  2.043  2.113 2.361 2.152 -209
Financiën  81  81 206 747 541
Personeelslasten  2.669  2.745 3.240 2.934 -306
Lasten voorgaande jaren  48   -14 -14

Totaal 
lasten

 5.020  5.246  6.969 6.568 -401

1.

2.

3.
4.

5.
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2014 2015 2016 2017 2017
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Begroting Jaarrekening

Beginstand vooruitontvangen BDU (spaarsaldo)
Beschikte BDU-jaarbijdrage 6.014 6.751
Correctie rekening resultaat 2016 337
Totaal beschikbare BDU 6.014 7.088
Af: Inzet BDU -6.869 -6.465
Eindstand vooruitontvangen BDU (spaarsaldo) - -855 624

Ontwikkeling spaarsaldo BDU Overhead
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B. SiSa-bijlage

IenW E27A Eindsaldo/-reservering (jaar T-1) Ontvangen BDU-bijdrage IenW 
(jaar T)

Terugbetaling door derden 
vanuit BDU-bijdrage verstrekte 
middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T) Correctie over besteding (T-1) Eindsaldo/-reservering (jaar T)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 01 Indicatornummer: E27 / 02 Indicatornummer: E27 / 03 Indicatornummer: E27 / 04 Indicatornummer: E27 / 05 Indicatornummer: E27 / 06

€ 223.980.344 € 426.297.194 € 965.931 € 463.414.671 € 337.276 € 188.165.675 
Vervoerregio's Individuele bestedingen (jaar T) 

die meer dan 20% van de totaal 
ontvangen BDU bedragen

Omschrijving

Individuele bestedingen (jaar T) 
die meer dan 20% van de totaal 
ontvangen BDU bedragen

Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 07 Indicatornummer: E27 / 08

1 Investeringsagenda OV € 101.930.902 
2 Concessie OV Amsterdam Infra € 134.920.472 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en 
Vervoer (art. 10)
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C.   Wet Normering Topinkomens

Tabel C.1 Leidinggevende topfunctionarissen 2016 - 2017
bedragen x € 1

Functie(s)
Duur dienstverband
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal Bezoldiging

Toepasselijk WNT-maximum
Motivering indien overschrijding:

A. Joustra                    A. Joustra                      
2016 2017

Secretaris Secretaris
01-01/31-12 01-01/31-12

1,0 1,0
Nee Nee

16.939

Nee Nee

n.v.t. n.v.t.

148.085 157.670

179.000 181.000

133.404 140.732
0 0

14.681

Tabel C.2 Vergoedingen leden van het Dagelijks Bestuur (DB) 2016 - 2017
bedragen x € 1

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Functie in DB voorzitter voorzitter (vice)voorzitter (vice)voorzitter DB-lid DB-lid
Functie in eigen gemeente
In functie van tot en met 01-01/31-12 01-01/18-09 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/31-12

Vergoeding
Berekende vergoeding 613,30 435,81 749,62 752,02 613,30 615,27
Belastbare onkostenvergoedingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vergoedingen betaalbaar op termijn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal vergoeding 613,30 435,81 749,62 752,02 613,30 615,27

Toepasselijk WNT-maximum 26.850,00 27.150,00 26.850,00 27.150,00 17.900,00 18.100,00
Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

bedragen x € 1
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Functie in DB DB-lid DB-lid DB-lid DB-lid DB-lid DB-lid
Functie in eigen gemeente
In functie van tot en met 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/26-01 01-01/31-12 01-01/31-12

Vergoeding
Berekende vergoeding 613,30 615,27 749,62 62,67 749,62 752,02
Belastbare onkostenvergoedingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vergoedingen betaalbaar op termijn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal vergoeding 613,30 615,27 749,62 62,67 749,62 752,02

Toepasselijk WNT-maximum 17.900,00 18.100,00 17.900,00 18.100,00 17.900,00 18.100,00
Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

bedragen x € 1
2016 2017 2016 2017

Functie in DB DB-lid DB-lid DB-lid
Functie in eigen gemeente
In functie van tot en met 01-01/31-12 01-01/31-12 26-01/31-12

Vergoeding
Berekende vergoeding 613,30 615,27 689,35
Belastbare onkostenvergoedingen 0,00 0,00 0,00
Vergoedingen betaalbaar op termijn 0,00 0,00 0,00
Totaal vergoeding 613,30 615,27 689,35

Toepasselijk WNT-maximum 17.900,00 18.100,00 18.100,00
Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Wethouder Amsterdam Wethouder Zaanstad

S. Kukenheim A. Verschuren

E.E. van der Laan D. Bijl P.J.M. Litjens

A.J.M. Scholten D.D. Straat D. Reneman

Burgemeester Amsterdam Burgemeester Purmerend Wethouder Amsterdam

Wethouder Diemen Wethouder Zaanstad Wethouder 
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Gemeente Naam Periode Dienst-
verband

Bezoldiging 
2016

Bezoldiging 
2017

Aalsmeer Kluis A.C. 01-02-2016 t/m 06-04-2016 wethouder 187,41 0,00
Uithoorn Polak M.D. 01-01-2015 t/m 31-12-2016 wethouder 749,62 752,02
Wormerland Tange P.C. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 burgemeester 749,62 752,02
Totaal bezoldiging         1.686,65         1.504,04 

Tabel C.3.1 Vergoeding 2016-2017 voor burgemeesters en wethouders;
welke is overgemaakt aan de betrokken zelf Tabel C.3.2 Vergoeding regioraadsleden 2016 - 2017

Gemeente Naam Periode Dienst-
verband

Bezoldiging 
2016

Bezoldiging 
2017

Aalsmeer Verlaan T.F.M.  01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 62,47 752,02
Kuin D. 01-01-2016 t/m 01-12-2017 n.v.t. 553,22 689,35

Amstelveen Bakker J.W. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 683,64
Bergh H.J. van den 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 683,64
Vervenne W.B. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 683,64
Waal E. van der 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 683,64
Wijnen T.K. van 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 683,64

Amsterdam Alberts-Oosterbaan R. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Bakker N.T. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Berg P.J.M. van den 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Blom, S.R.H. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Boldewijn H.B. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Bruggencate M. ten 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Ernsting, Z.D. 1) 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Flentge E.A. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Groen, R.J. 1) 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Heuvel M.E van den 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Lammeren J.F.W. van 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Mbarki S. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Osselaer J.P.D. van 01-01-2016 t/m 08-11-2016 n.v.t. 511,09 0,00
Glaubitz B.O.J.R. 09-11-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 0,00 615,26
Torn, R.K. 1) 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Ree D.A. van der 01-01-2016 t/m 04-10-2016 n.v.t. 459,98 0,00
Dijk T.W 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 153,32 615,26
Soest W. van 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Ünver E. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Vink B.L. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
Vroege J.S.A. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26

Beemster Dings J.R.P.L. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 817,76 820,38
Diemen Haan K. de 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 613,30 615,26
EdamVolendam Karregat E.A.M. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 817,76 820,38

Raaij, T.M.C. van 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 817,76 820,38
Jong, A. de 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 817,76 820,38

Haarlemmermeer Booij-van Eck, M. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 752,02
Dijk M.W. van 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 752,02
Meegdes J.P. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 752,02
Mulder N.F. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 752,02
Sedee-Schuitemaker M.L. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 752,02
Spijker, H.P. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 752,02

Landsmeer Jong M. de 01-01-2016 t/m 26-03-2017 n.v.t. 681,46 170,91
Wilmans M. 23-03-2017 t/m 31-12-2017 n.v.t. 0,00 546,92

Oostzaan Dral R.M. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 752,02
OuderAmstel Bos J. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 678,93 683,64
Purmerend Aslander H. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 752,02

Elden, B. van 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 752,02
Jong T. de 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 752,02

Uithoorn Gasseling-Boone P.D. 01-01-2015 t/m 31-05-2016 n.v.t. 437,28 0,00
Hoekstra F. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 312,34 752,02

Waterland Wortel J.J. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 752,02
Zaanstad Beek N. 16-03-2017 t/m 31-12-2017 n.v.t. 0,00 564,01

Brekelmans T. 01-01-2016 t/m 12-10-2016 n.v.t. 562,22 0,00
Mathkor-van Bennekom R. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 752,02
Molenaar A. 01-01-2016 t/m 01-12-2017 n.v.t. 749,62 689,35
Mutluer S. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 374,81 564,01
Ram G.J. 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 749,62 752,02
Rienstra T. 01-01-2017 t/m 31-12-2017 n.v.t. 0,00 62,67
Swagerman, N. 01-01-2016 t/m 16-03-2017 n.v.t. 749,62 188,00
Vries J. de 01-01-2016 t/m 31-12-2017 n.v.t. 187,40 752,02

Totale bezoldiging       34.277,36       35.196,10 

1) = vergoeding is overgemaakt aan fractie GroenLinks

Tabel C.4.1 Fractievergoeding van éénmansfractie, aan de fractie zelf uitgekeerd over 2016 en 2017
Fractie Aantal fractieleden 2016 Vergoeding

2016
Aantal fractieleden 2017 Vergoeding

2017
FORZA! Haarlemmermeer 1 72,80 1 72,51
Eén Haarlemmermeer 1 72,80 1 72,51
Totaal Fractievergoeding 145,6 145,02

Tabel C.4.2 Fractievergoeding van meermansfractie, aan de fractie zelf uitgekeerd over 2016 en 2017
Fractie Aantal fractieleden 2016 Vergoeding

2016
Aantal fractieleden 2017 Vergoeding

2017

CDA 3 218,40 3 217,53
D’66 11 800,80 11 797,61
GroenLinks 8 582,40 8 580,08
PvdA 10 728,00 10 725,10
VVD 14 1.019,20 14 1.015,14
Totaal Fractievergoeding 3.348,80 3.335,46

Conform de WNT valt de fractievergoeding niet onder de definitie van "topfunctionaris". De fractie zelf is géén 
topfunctionaris. De fractievergoeding betreft een vergoeding aan de betrokken fracties voor het "uitlenen" van hun 
fractieleden aan de regioraad. 

1) = vergoeding is overgemaakt aan fractie Groenlinks
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Afkorting Betekenis

A AMSYS Amsterdam Metro System
AROV Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer

B BBROVA Beter Benutten Regionaal Openbaar Vervoer Amsterdam
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BCF BTW Compensatiefonds
BDU Brede Doeluitkering
BONRoute Regionaal mobiliteitsfonds Bereikbaarheidsoffensief Noor-

delijke Randstad
BTW Belasting over Toegevoegde Waarde 

C Cie Commissie

D DB Dagelijks Bestuur
DRIP Dynamisch Route Informatie Paneel
DVM Dynamisch verkeersmanagement

E EKC Eigen Kracht Conferenties
EMTA European Metropolitan Transport Authorities
EZ Economische Zaken

G GGB Gebiedsgericht Benutten
GVB Gemeentelijk Vervoerbedrijf (gemeente Amsterdam)
GVI Geo en Vastgoedinformatie

H HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer

I ICT Informatie- en Communicatietechnologie

J JZ Juridische Zaken

K KAR Korte Afstandsradio
KPVV Kennisplatform Verkeer en Vervoer

Afkorting Betekenis

M MER Milieu Effect Rapportage
MIP Meerjaren Investeringsprogramma
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MaaS Mobility as a Service
MOP Meerjaren Ontwikkelingsplan
MT Managementteam

O OV Openbaar Vervoer
OV SAAL Openbaar Vervoer Schiphol Amsterdam Almere Lelystad

P pho Portefeuillehouderoverleg
PHS Programma Hoogfrequent Spoor

R R&M Ruimte en Mobiliteit
RAR Reizigers Adviesraad
RRAAM Rijk- en Regioprogramma Amsterdam, Almere, Marker-

meer
RVVP Regionaal Verkeer- en Vervoersplan
RWS Rijkswaterstaat

S SKVV Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer

SMASH Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmer-
meer

U UVP Uitvoeringsplan RVVP

V V&V Verkeer en Vervoer
VAT Voorbereiding, Administratie en Toezicht

W Wgr Wet Gemeenschappelijke Regeling

D.  Afkortingenlijst
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E.  Accountantsverklaring 2017

Accountantsverklaring beschikbaar bij behandeling van 
Jaarstukken in de Regioraad van 10 juli 2018.
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1 INLEIDING
Plaats van de kadernota in de P&C-cyclus
Voor u ligt de Kadernota 2019-2022, het eerste P&C-product van de P&C-cyclus 2019 van de 
Vervoerregio. Als eerste product in de cyclus heeft de kadernota de functie om op hoofdlijnen 
de beleidsmatige en financiële kaders voor de komende vier jaar te formuleren. De kadernota is 
bedoeld om de regioraad in staat te stellen ambities en opgaven gelijktijdig en in samenhang te 
bezien en eventueel het dagelijks bestuur nadere richting te geven. De gestelde kaders gelden 
vervolgens als uitgangspunt voor het volgende P&C-product van de cyclus, de programmabegroting  
(zie figuur). De programmabegroting heeft namelijk als functie het geven van een (inhoudelijke) 
uitwerking van de gestelde kaders door beantwoording van de drie W-vragen: 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat mag het kosten?
De programmabegroting 2019 wordt opgevolgd met de bestuursrapportages 2019 en de 
jaarstukken 2019. Deze P&C-producten informeren de regioraad tussentijds respectievelijk na 
afloop van het begrotingsjaar over de realisatie van de voornemens en programmering uit de 
Programmabegroting 2019.
Bovenstaande beschreven cyclus wordt aan de hand van onderstaand figuur geïllustreerd. Deze 
illustratie geeft de te verschijnen P&C-producten van twee P&C-cycli weer: Producten uit de cyclus 
2018 en de cyclus 2019. De producten boven de tijdlijn zijn plannings(begrotings)documenten, 
producten onder de tijdlijn zijn verantwoordingsdocumenten.
Het karakter van deze kadernota is, met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, 

vooral informerend en in mindere mate besluitvormend. Na de gemeenteraadsverkiezingen 
treden immers een nieuwe regioraad en dagelijks bestuur aan. Het is aan hen om de koers uit te 
zetten voor de komende jaren. In die zin achten we het minder opportuun ambities en opgaves in 
deze kadernota financieel vast te leggen en vervolgens het nieuwe bestuur na installatie ermee 
te confronteren.
In plaats daarvan beoogt deze kadernota, ook ten behoeve van het nieuwe bestuur, te informeren 
over aanwezige ambities en de opgaven waarvoor de Vervoerregio staat. Samen met het 
Beleidskader Mobiliteit wordt deze kadernota voor het nieuwe bestuur het vertrekpunt voor 
toekomstige afwegingen. 

Doorwerking van het Beleidskader Mobiliteit 
in de P&C-cyclus
Het nieuwe Beleidskader Mobiliteit is op 12 december 2017 vastgesteld door de regioraad en geeft 
richting aan alle activiteiten van de Vervoerregio Amsterdam. Het spreekt dan ook voor zich dat het 
beleidskader doorwerkt op de wijze waarop in de P&C-cyclus wordt gestuurd en gerapporteerd. 
Om het Beleidskader Mobiliteit de functie van afwegingskader in te laten nemen, gaan we over tot 
een nieuwe begrotingsinrichting. Dit betekent mogelijk nieuwe begrotingsprogramma’s die beter 
aansluiten bij de strategische opgaven en mogelijk ook een andere wijze van monitoring van 
doelen en activiteiten van de Vervoerregio. Het geheel zorgt ervoor dat de inhoud en inzet van 

financiële middelen beter in samenhang kan worden bezien. Bestaande 
programma’s moeten daarnaast de strategische opgaven doorvertalen 
in de programmadoelen. 

Vanwege de nieuwe bestuurssamenstelling na de verkiezingen in maart 
2018 wordt het Beleidskader Mobiliteit medio 2018 ter bekrachtiging 
voorgelegd aan de nieuwe regioraad. Vanaf dat moment gaat de 
implementatie van het beleidskader ook zichtbaar worden in de P&C-
producten, inclusief de op 12 december 2017 in de regioraad gedane 
toezeggingen. In de Programmabegroting 2019 (oktober 2018) krijgen 
de ambities en doelen uit het beleidskader meer vorm. Ook worden 
eventuele financiële effecten van de thema’s uit deze huidige kadernota 
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verwerkt. Bij de volgende Kadernota 2020-2023 is de implementatie van het beleidskader afgerond 
en op basis daarvan worden begin 2019 nieuwe kaderstellende beleidskeuzes voorgelegd.

Inhoud van deze kadernota
Hoofdstuk 2 beschrijft de maatschappelijke context waaruit de ambities en opgaven van de 
Vervoerregio te herleiden zijn. De laatste ontwikkelingen komen aan de orde en de invloed 
hiervan op het beleid van de Vervoerregio. Hoofdstuk 3 geeft een uitgebreide beschrijving van de 
thema’s die in de periode 2019-2022 gaan spelen. In hoofdstuk 4 wordt het (nieuwe) financieel 
kader geschetst dat, behoudens een autonome ontwikkeling in de BDU, gelijk is gebleven aan het 
financieel kader uit de vastgestelde Programmabegroting 2018-2027. Tevens wordt kort ingegaan 
op het verschijnen van een strategische nota ‘Financierbaarheid van toekomstige ambities’ om 
met behulp van mogelijke oplossingsrichtingen het hoofd te bieden aan het dilemma dat alle 
ambities en opgaves de beschikbare middelen overstijgen.

2 MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT
In de dynamische Amsterdamse regio, met daarin luchthaven Schiphol, zit de economische 
kracht. Een regio die een forse groei doormaakt. De komende jaren worden meer inwoners, ar-
beidsplaatsen en toeristen verwacht. En dus meer vliegverkeer, wegverkeer, openbaar vervoer, 
fietsers en loopstromen. Deze groei is gunstig voor de economie maar leidt tegelijkertijd tot stevi-
ge uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid. Vanwege deze aanhoudende 
en sterke groei in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het noodzakelijk om de komende jaren 
veel nieuwe woon-werk gebieden te ontwikkelen in en rondom stedelijke gebieden. Tot 2040 
bouwt de MRA daarom minimaal 240.000 woningen. Dit zet het mobiliteitssysteem in onze regio 
nog meer onder druk. Er ontstaan nieuwe vraagstukken op het gebied van mobiliteit, duurzaam-
heid en energie. 

Gelet op deze ontwikkelingen moet de Vervoerregio ook in het komende decennium in ons werk 
zorgen voor een goede samenhang tussen ruimtelijk-economische ontwikkelingen en bereik-
baarheid. Omdat we afhankelijk zijn van locatiekeuzes van provincie en vooral gemeenten is het 
cruciaal dat de Vervoerregio met deze partners optrekt en onderling tot een goede afstemming 

komt. In de praktijk betekent dit dat de Vervoerregio zorgvuldig moet omgaan met de prioritering 
en fasering van investeringen. Dit vraagt ook om deskundigheid op het raakvlak van ruimtelijke 
ontwikkeling en verkeer en vervoer, zeker met de komst van de nieuwe Omgevingswet in 2021.

Op het gebied van duurzaamheid hebben de vervoerautoriteiten in Nederland in 2016 het Natio-
naal Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per bus gesloten. Hierin staat 
dat in 2025 alle nieuwe bussen zero-emissie moeten zijn en gebruik moeten maken van 100% 
hernieuwbare energie. In 2030 moet het hele regionale openbaar vervoer zero-emissie zijn. Deze 
doelstellingen vragen ook iets van de vervoerbedrijven, de concessies, de netbeheerders en 
wegbeheerders, gezien de positieve effecten op de leefbaarheid van de steden en de gezondheid 
van de burgers. 

In MIRT-verband constateren Rijk en regio dat er veel urgente en gestapelde opgaven spelen op 
het gebied van economische ontwikkeling, woningbouw en bereikbaarheid in de MRA, die om 
een gezamenlijke en integrale aanpak vragen. Hierin kunnen we als regio ook relaties leggen met 
Europese programma’s.
De Vervoerregio zal zich moeten bezinnen op welke gebieden wij een rol pakken of intensiever 
samen willen optrekken, over de knoppen waaraan wij juist wel of juist niet moeten, kunnen en 
willen draaien. Over hoe we omgaan met prijsprikkels of niet, over hoe wij initiatieven aan derden 
laten of juist bij de overheid willen houden. Dit zal de komende jaren een verandering teweeg-
brengen in hoe wij omgaan met verkeer en vervoer.  

Deze maatschappelijke context met haar ruimtelijke en economische ontwikkelingen geeft aanlei-
ding tot een hoog ambitieniveau. Een ambitieniveau dat recht doet aan de groei van de regio. Het 
volgende hoofdstuk geeft een uiteenzetting van deze thema’s voor de komende jaren.
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3 THEMA’S 2019-2022

Strategische opgaven voor de toekomst
Het Beleidskader Mobiliteit benoemt vijf strategische opgaven:

 Van modaliteit naar mobiliteit

 Naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem

 Veilig en prettig van deur tot deur

 Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar

 Nabijheid van dagelijkse activiteiten

Het Beleidskader Mobiliteit benoemt deze strategische opgaven die kunnen leiden tot nieuwe 
activiteiten van de Vervoerregio, dan wel dat huidige activiteiten meer aandacht krijgen of juist 
minder prominent worden uitgevoerd. Op dit moment wordt voorzien dat de volgende thema’s de 
komende jaren gaan spelen en beslag gaan leggen op de financiële ruimte. Mogelijk moeten er 
afwegingen worden gemaakt omtrent de rol van en de financiering vanuit de Vervoerregio.

Optimaliseren mobiliteitsnetwerken 
in verband met de verdere verstedelijking 
Gezien de enorme verstedelijkingsopgave zijn snelle en adequate keuzes in de ruimtelijke- en 
mobiliteitsopgaven noodzakelijk. Belangrijke uitgangspunten voor de Vervoerregio, zoals het ver-
groten van nabijheid van dagelijkse activiteiten en mobiliteit en omgeving die bij elkaar passen, 
zijn in de verstedelijkingsplannen terug te vinden. Hiervoor staan we voor nieuwe OV-opgaven 
richting 2025 en betere doorstroming op de aansluitingen van het regionaal wegennet met rijks-
wegen en een beter fietsgebruik.

A. Nieuwe OV-opgaven tot 2025
Het aantal reizigers in het openbaar vervoer en hun verplaatsingen groeien mee met de regio. Na 
de start van de eerste projecten uit de Investeringsagenda OV werd duidelijk dat verstedelijkings-
programma’s, zoals Koers 2025 in Amsterdam, nieuwe OV-opgaven met zich meebrengen. Die 
opgaven maken onderdeel uit van de bijstelling van de Investeringsagenda OV 2025.
Naast opgaven voor bus en tram in zowel stad als regio, wordt er in de bijstelling van het pro-
gramma ook ruimte gemaakt voor een kwaliteitsverbetering van de metro, immers de belangrijke 
backbone van het OV-netwerk. Op basis van de huidige inzichten is met de nieuwe opgaven tot 
2025 een bedrag gemoeid van € 650 miljoen. Voor 2019 wordt aan het dagelijks bestuur en de 
regioraad een besluit voorgelegd over de bijstelling van het Investeringsagenda OV-programma 
met daarin een definitief voorstel over de programmering van de projecten en de bijbehorende 
financiën.

B. Doorstroming aansluitingen op het wegennet 
Naast het netwerk voor het openbaar vervoer neemt ook de druk op het regionale wegennet toe 
en dan met name op de aansluitingen tussen de rijkswegen en de regionale wegen. Eén daarvan 
is de problematiek op de aansluitingen van de rijkswegen in en rondom Amsterdam. De doorstro-
ming op een aantal van deze aansluitingen staat zwaar onder druk, waaronder de s116/N247 en 
s114/IJburglaan op de A10. Daarbij spelen ook de doorstroming van het openbaar vervoer en 
fietsverkeer op veel aansluitingen een rol. De Vervoerregio trekt in dat kader namens de samen-
werkende partners een onderzoek naar de doorstroming van een aansluiting bij de A10-noord 
(Knoop A10-N247-s116, KANS).

Vergelijkbare opgaven zijn aan de orde in onder meer Zaanstad, Purmerend en rondom Schip-
hol. In Zaanstad trekt de Vervoerregio een planstudie naar het verbeteren van de doorstroming 
rondom De Vijfhoek (Vijfhoek, Vlinder, Ambacht – N516) en een verkenning naar een integrale 
aanpak voor de ‘Guiswegknoop’ bij Zaandijk. Dat gebeurt onder de paraplu van de Corridorstudie 
Amsterdam – Hoorn, die door het ministerie wordt getrokken. In dat kader komen ook de aan-
sluitingen op de A7 bij Purmerend aan de orde. Verder speelt rondom Schiphol een groot aantal 
bereikbaarheidsknelpunten, onder meer bij de aansluiting van de N201 op de A4. Daar werkt de 
Vervoerregio samen met de betrokken wegbeheerders aan een goede bereikbaarheid.
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C. Verbeteren van het fietsgebruik en fietsinfrastructuur
In de strategische opgaven ‘van modaliteit naar mobiliteit’ en ‘van deur tot deur’ zien we een 
belangrijke rol voor de fietsinfrastructuur van, naar en op de knooppunten met het openbaar ver-
voer. De druk op de fietsenstallingen bij vooral NS-stations maar ook de haltes van het R-net is 
groot en vraagt om extra investeringen.
Ook voor de deelfiets zien we een groeiende rol als bereikbaarheidsoplossing in de laatste kilo-
meter van en naar de halte. Dit is een oplossing die ook kan worden ingepast in nieuwe mobili-
teitsconcessies, zoals recent al is gebeurd bij Amstelland-Meerlanden. 
Nog een belangrijke opgave is de voltooiing van het netwerk van ‘Metropolitane Fietsroutes’ die 
de steden verbinden en behalve voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer ook voor recre-
atie, sport en toerisme geschikt zijn.

Waarmaken van de Zero Emissie 
mobiliteitsdoelstellingen 
Het verminderen van de CO2-uitstoot van het mobiliteitssysteem vraagt de komende jaren om 
onze inzet. Er wordt een programma door de Vervoerregio opgesteld om uiteindelijk in 2030 het 
hele openbaar vervoer zero-emissie te hebben conform de landelijke afspraken rondom duur-
zaamheid en de doelstelling van het Nationaal Bestuursakkoord. Er wordt nog onderzocht of de 
maatregelen ondergebracht moeten worden in een aparte investeringsagenda.

De Vervoerregio voert deze ambities uit vanuit het programma Zero Emissie Mobiliteit. Dit pro-
gramma geeft richting aan het realiseren van de ambities en draagt zorg voor regie in de Ver-
voerregio. Op basis van de huidige inzichten gaat het voor de opgave om een bedrag van € 85 tot 
€140 miljoen tot 2030. Eind 2018 moet er duidelijkheid zijn hoe de doelstellingen op het gebied 
van Zero Emissie Mobiliteit behaald kunnen worden en voor welke onderdelen de Vervoerregio 
een bijdrage kan leveren. 

De transitie naar duurzame mobiliteit moet passen bij de nieuwe trends zoals Mobility as a Ser-
vice (MaaS). Daarom is het belangrijk dat de bijbehorende infrastructuur voor elektrische bussen 
op strategische locaties aangelegd wordt, waarbij rekening gehouden wordt met nieuwe ontwik-
kelingen. Een overweging is om op een laadlocatie van de bus het eventueel mogelijk te maken 
om elektrische (deel)auto’s en -fietsen op te laden en zo makkelijk overgestapt kan worden. Om 
die reden is er geen sprake van Zero Emissie Bus, maar Zero Emissie Mobiliteit (ZEM).

In de komende periode richt het programma zich op drie kerntaken:
1.  Afwegingskader (visie) voor ZEM-projecten en de strategische randvoorwaarden voor 

het regionaal laadinfrastructuur systeem;
2.  Samenwerkingsafspraken met gemeenten, de provincie en mogelijke marktpartijen over 

rollen, verantwoordelijkheden en financiering. Daarbij hoort een gedegen investeringsraming 
en beheersingssystematiek;

3.  Uitvoering projecten: onder andere het regionaal laadinfrastructuur systeem inclusief 
laadlocaties en specificaties en parallel lopende projecten zoals pilots in Waterland en de 
start van de uitrol van ZE in Amsterdam

Verbeteren van de bereikbaarheid 
van Schiphol en Zuidas 
De Kerncorridor Schiphol Amsterdam [Enter NL] verbindt de internationale luchthaven Schiphol 
en de Zuid-as, als de toplocaties voor internationaal en Europees opererende bedrijven, en de 
internationaal georiënteerde interactiemilieus van de binnenstad van Amsterdam. Onderdeel van 
die opgave is de samenhang tussen economie, ruimtelijke ordening/verstedelijking en klimaat-
doelen. De opgave is urgent, omdat er op een termijn van 5-10 jaar een tekort wordt verwacht aan 
ontwikkelingsmogelijkheden voor internationale woon- en werkmilieus. Deze milieus vragen om 
een goede bereikbaarheid. Daarnaast is de groei van Schiphol zodanig dat de transferproblema-
tiek daar niet alleen meer op Schiphol Plaza kan worden afgewikkeld. Hierdoor komt mogelijk de 
noodzaak voor een tweede terminal dichterbij, die ontsloten moet worden.

Daarvoor is er in 2015 een MIRT-onderzoek gestart naar de problematiek van station Schiphol. 
Op basis daarvan hebben Rijk, Vervoerregio, Schiphol en NS middelen beschikbaar gesteld. 
De verwachting is dat in 2018 een definitieve oplossing kan worden vastgesteld met definitieve 
afspraken over de financiering. Voor de periode 2020-2030 ligt de focus op het laten rijden van 
lightrail op de huidige spoorverbinding tussen Schiphol en Amsterdam. Concreet gaat het om een 
airportsprinter die hoogfrequent over de West-tak van de Amsterdamse spoorring gaat rijden. De 
Intercity’s en internationale treinen gaan dan over de Zuid-tak rijden. De komst van een derde 
perron op station Amsterdam Zuid maakt dit mogelijk. De Vervoerregio heeft samen met de ge-
meente Amsterdam toegezegd hiervan 10% voor haar rekening te willen nemen. In het voorjaar 
2018 worden hier definitieve afspraken over gemaakt. 
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Het verbeteren van de bereikbaarheid van Schiphol en de Zuid-as is een voorbeeld voor de kwa-
liteitssprong in het spoorvervoer en het metropolitane OV. Dit betreft de doorontwikkeling van het 
metrosysteem in combinatie met spoorontwikkelingen die passen bij de verstedelijkingsopgaven. 
Beide systemen worden meer in samenhang ingericht om grote reizigersstromen van en naar 
centrum-stedelijk gebieden te vervoeren, zoals Schiphol, Amsterdam-Binnenstad en de Zuid-as. 
Het gaat om een lange termijn opgave die vanaf circa 2030 zijn beslag krijgt.

Tot slot zijn rijk en de MRA eind 2017 overeengekomen een MIRT-onderzoek bereikbaarheid 
zuidwestkant Amsterdam uit te voeren voor de periode na 2030 met specifieke aandacht voor de 
multimodale bereikbaarheid van dit gebied. 

Intensiveren van de 
samenwerking met het Rijk  
Op dit moment is er bestuurlijk akkoord tussen Rijk en regio over de inrichting van het programma 
Bereikbaarheid van, naar en in de MRA voor het jaar 2018. Het is de bedoeling dat dit program-
ma door gaat lopen tot en met 2021, met de inzet om het programma een structureel karakter te 
geven. 
Het programma zal bestaan uit vier programmalijnen:
1.  MIRT-onderzoek bereikbaarheid zuidwestkant Amsterdam. De Vervoerregio is voorne-

mens een hoofdrol te vervullen in het programma en de programmalijnen om haar ambi-
ties te kunnen realiseren. 

2.  Netwerken, ringen en stad. In deze programmalijn wordt een onderzoek gestart naar het 
functioneren van de (multimodale) ringen/netwerken rond Amsterdam in samenhang met 
de ruimtelijke ontwikkeling. In de MRA komen veel urgente opgaven en NMCA-knelpunten 
samen in de ringzone van Amsterdam en de netwerken die hierop zijn aangesloten: zowel 
qua bereikbaarheid (‘de ringen draaiende houden’) als ruimtelijke ontwikkeling met grote 
projecten op het vlak van wonen, werken en leefbaarheid. Het is van belang om deze op-
gaven in onderlinge samenhang op te pakken om besluiten te kunnen nemen over ontwik-
kelpaden richting 2030-2040 met maatregelen op lange en kortere termijn, gericht op het 
verbeteren van de bereikbaarheid van de toplocaties en het gehele daily urban system. 

3.  Stedelijke Bereikbaarheid. Binnen dit thema wordt uitwerking gegeven aan korte-termijn 
maatregelen op het vlak van (1) raakvlakken tussen netwerken, (2) nabijheid van nieuwe 
stedelijke gebieden en (3) reisinformatie en vervoersalternatieven. Doel is te besluiten 
over maatregelen en benodigde middelen voor 2018 en de ambitie, doelstellingen en fi-
nanciering voor de periode 2019-2022 vast te stellen. Hierbij worden de resultaten van het 
MIRT-onderzoek Stedelijke Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam gebruikt. 

4.  ‘Slimme en Duurzame Mobiliteit’. Dit programma is een vervolg op het programma Beter 
Benutten. Het zal zich onder meer richten op gedragsbeïnvloedingsmaatregelen en sa-
menwerking met het bedrijfsleven. De speerpunten van het programma, werkgeversaan-
pak, logistiek, fiets, gedrag en smart mobility/ITS,  sluiten goed aan bij onze ambities in het 
Beleidskader Mobiliteit.

Betaalbaarheid van beheer, onderhoud 
en vervanging van railinfrastructuur 
De beschikbaarheid van goede, functionele en veilige infrastructuur voor tram en metro is es-
sentieel voor het vervoer van reizigers. Een aanzienlijk deel van het budget van de Vervoerregio 
wordt ingezet voor de instandhouding van deze infrastructuur. Gemiddeld gaat het per jaar om 
ongeveer € 100 miljoen, ongeveer een kwart van het budget. Aandacht voor dit systeem en de 
betaalbaarheid ervan zijn de komende jaren daarom cruciaal. Het beheer en onderhoud wordt 
gesubsidieerd door de Vervoerregio en uitgevoerd door de gemeente Amsterdam.

In 2017 heeft de Vervoerregio stappen gezet om meer grip te krijgen op de kosten en processen 
die samenhangen met het beheer en onderhoud. Dit is gedaan door te werken aan het inzichtelijk 
krijgen van de voornaamste problemen, prioriteiten te bepalen en processen te structureren. In 
de komende jaren blijft dit een prioriteit van de Vervoerregio. Het doel is dat beheer- en onder-
houdsprocessen bij de betrokken partijen zowel professioneler als beter beheersbaar worden.
Centraal hierbij staat dat de in de meerjarenraming van de Vervoerregio opgenomen budgetten 
voor de convenanten BORI en MVP taakstellend zijn. Met andere woorden: de gemeente moet er 
als beheerder voor zorgen dat het areaal op een acceptabel niveau onderhouden wordt binnen 
de daarvoor beschikbare budgetten.
Alleen als er in de komende jaren aanzienlijke areaaluitbreidingen gerealiseerd worden is er wellicht 
aanleiding om naar de beschikbare budgetten te kijken, maar dat is vooralsnog niet het geval.
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Op korte termijn hebben de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio afgesproken dat de Vervoer-
regio een externe partij een audit laat uitvoeren op de kosten, processen en efficiëntie van het stra-
tegisch en operationeel beheer dat respectievelijk door gemeente en GVB wordt uitgevoerd. Ook is 
afgesproken dat de gemeente meewerkt aan een door de Vervoerregio op te dragen onderzoek naar 
de uitgaven en budgetten binnen de convenanten BORI en MVP in relatie tot de staat van het onder-
houd.

Smart Mobility
Mobility as a Service (MaaS) 
We willen als regio zicht krijgen op de Smart Mobility oplossingen die bij kunnen dragen aan de 
strategische opgaven binnen de Vervoerregio. Ook willen we zicht krijgen op onze rol en de rol 
van de markt. Daarnaast geven we aandacht aan mogelijk ongewenste ontwikkelingen en de 
interventies die we als Vervoerregio samen met andere overheden moeten ontwikkelen om deze 
ongewenste ontwikkelingen tegen te houden.

Om de uitrol van Smart Mobility toepassingen te ondersteunen en opschaling mogelijk te maken, 
wordt voor de Vervoerregio Amsterdam in 2018 een programma Smart Mobility ontwikkeld. 
Daarvoor zijn de jaarlijkse kosten nog niet duidelijk. Het inschatten van deze kosten is onderdeel 
van de ontwikkeling van het programma en is eind 2018 in beeld.

De komende jaren wordt de impact van Smart Mobility op het mobiliteitssysteem steeds groter, 
ook in het openbaar vervoer. Data vormt de basis voor Smart Mobility toepassingen, zowel voor 
voertuigtechnologie als voor Mobility as a Service (MaaS). Data helpt om het gedrag van de reizi-
ger beter te begrijpen en toepassingen beter op hen af te stemmen. Het OV-systeem zal slimmer 
worden maar er liggen nog veel kansen die onbenut worden. De Vervoerregio gaat vervoerders 
stimuleren meer gebruik te maken van data en aan te sluiten bij technologische ontwikkelen om 
het OV-systeem veiliger te maken, het netwerk te verbeteren, aansluiten bij nieuwe mobiliteits-
diensten, zoals MaaS, en de reiziger beter te informeren. Een belangrijke opgave en zoektocht 
voor de komende jaren is naar onze rol als concessieverlener als het gaat over aanjagen van 
nieuwe technologieën, inwinning, toegankelijkheid, interoperabiliteit, kwaliteit, privacy, standaar-
den en (intellectueel) eigendom.

Toenemen van de verkeers-
veiligheid in de regio  
Onze ambitie is de reductie van het aantal ernstig verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden. 
Na een jarenlange daling zien we de afgelopen jaren zowel landelijk als in onze regio echter geen 
verdere afname van het aantal verkeersdoden. Het aantal ernstig verkeersgewonden neemt zelfs 
al enkele jaren toe. Het is een grote uitdaging om deze trend te doorbreken en het aantal ernstige 
verkeersslachtoffers weer te doen afnemen. De discussie zal zich de komende jaren vooral rich-
ten op hoe we dit kunnen bereiken en welke aanvullende maatregelen we hiervoor gaan nemen.  

Goederenvervoer/
logistiek 
Logistiek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van de Vervoerregio Amsterdam 
die staan beschreven in de Beleidskader Mobiliteit. Daarom werkt de Vervoerregio in de eerste 
helft van 2018 een Agenda Logistiek uit voor de Metropoolregio Amsterdam. Dit doen wij samen 
met andere overheden in de MRA, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. De Agenda en mo-
gelijke acties die hieruit voortkomen voor de Vervoerregio Amsterdam zullen vervolgens worden 
geagendeerd in bestuurlijke gremia van de Vervoerregio. Maatregelen in de Agenda Logistiek 
zullen zich onder andere richten op het slimmer en efficiënter organiseren van logistieke ketens 
en stromen en op het stiller, veiliger en schoner vervoeren. Belangrijke thema’s zijn onder andere 
de bouwlogistiek, de stedelijke distributie en de connectiviteit van de internationale hubs zoals 
Schiphol, Greenport Aalsmeer en de Havens. 

Afspraken over het gebruik 
van verkeersstroomdata 
Een belangrijk onderwerp voor de komende jaren vormt het maken van afspraken over het ge-
bruik van data en het ontwikkelen van tools om data om te zetten naar relevante en bruikbare 
informatie voor de Vervoerregio en haar gemeenten en partners. Zaken als eigendom, beschik-
baarheid, privacy, betrouwbaarheid en veiligheid spelen daarbij een belangrijke rol. Het is daarbij 
cruciaal om tot goede keuzes te komen, daarbij helpt een adaptieve manier van ontwikkelen. 
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4 FINANCIEEL KADER
In de Programmabegroting 2018 is de Financiële meerjarenraming 2018-2021 en het financieel 
meerjarenbeeld 2022-2027 volledig geactualiseerd. Hiermee heeft de Programmabegroting 
in feite al een voorschot genomen op de Kadernota 2019-2022 en blijft de meerjarenraming 
en het meerjarenbeeld nagenoeg intact. De enige ontwikkeling na het opstellen van de 
Programmabegroting 2018 is een nieuwe BDU-beschikking van het ministerie van I&M. Daarmee 
blijft de financiële bijstelling in deze kadernota beperkt tot het opnemen van de wijziging in de 
BDU als autonome ontwikkeling en het toevoegen van een nieuwe jaarschijf (2028) aan het 
financieel meerjarenbeeld.
De tabel op volgende bladzijde laat deze Meerjarenraming 2019-2022 en het Meerjarenbeeld 
2023-2028 zien.
De structurele consequenties van de Jaarrekening 2017 op het financieel meerjarenbeeld wordt 
meegenomen in het volgende P&C-product van de cyclus 2019. De jaarrekeningcijfers 2017 en 
daarmee de gevolgen voor het BDU-spaarsaldo ultimo 2017 en de doorwerking van vertraagde/ 
versnelde projecten naar toekomstige jaren zijn namelijk nog niet bekend

VERVOLG 
De Programmabegroting 2018-2021 gaf aan dat onze financiële middelen niet toereikend zijn 
voor het realiseren van onze opgaves en ambities. Deze opgaves en ambities zijn in deze 
kadernota in beschrijvende zin toegelicht. Zoveel mogelijk van deze opgaves en ambities willen 
we realiseren. Daartoe brengen we met een strategische nota diverse oplossingsrichtingen 
voor de financierbaarheid in kaart, zoals de portefeuillehouder Financiën bij de behandeling van 
de programmabegroting in de regioraad van december 2017 heeft aangekondigd. Deze nota 
onderzoekt diverse mogelijkheden waaronder temporiseren van de programmering, het vergroten 
van de inkomsten, en het benutten van andere vormen van financiering. Deze strategische nota 
stellen we op in samenwerking met de deelnemende gemeenten en het resultaat willen we aan 
de orde stellen in de regioraad van juli 2018. De uitkomsten van dit debat krijgt zijn uitwerking in 
de Programmabegroting 2019-2022 om uiteindelijk de integrale afweging plaats te laten vinden 
in de Kadernota 2020-2023.
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Korte uitleg op de weergegeven grootheden:

  DE BATEN  bestaan hoofdzakelijk uit de jaarlijkse BDU-bijdrage van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

   DE LASTEN zijn voornamelijk de jaarlijkse te verstrekken financiële 

bijdragen voor de exploitatie van concessies, beheer & onderhoud rail-

infrastructuur concessie Amsterdam en infrastructurele projecten van 

wegbeheerders. 

   Met in achtneming van een aantal uitgangspunten is in de lasten een 

(beperkte) VRIJE RUIMTE opgenomen om in te kunnen spelen op ont-

wikkelingen.

   HET FINANCIEEL KADER (Programmabegroting 2018) geeft het ver-

schil weer tussen de baten en de lasten. Het verschil wordt verrekend 

met het BDU-spaarsaldo.

   AUTONOME ONTWIKKELINGEN staan voor (externe) ontwikkelingen 

waar de Vervoerregio geen invloed op en/of geen keuze in heeft. Zoals 

gezegd valt hier de wijziging in de BDU onder 

   Met de AMBITIES/NIEUWE ONTWIKKELINGEN kunnen we de financi-

ele consequenties van (nieuwe) ambities/ontwikkelingen zichtbaar ma-

ken. Zoals eerder gezegd wordt de (financiële) invulling doorgeschoven 

tot na de gemeenteraadsverkiezingen en voorgelegd aan de nieuwe 

regioraad. In deze kadernota zijn derhalve geen (nieuwe) ambities/ont-

wikkelingen opgenomen. 

   HET FINANCIEEL KADER (Kadernota 2019-2022) is het nieuwe fi-

nancieel kader na verwerking van de autonome ontwikkelingen en de 

ambities. De beperkte autonome ontwikkeling en het doorschuiven van 

de ambities geeft een financieel kader dat niet veel afwijkt  van het finan-

cieel kader uit de Programmabegroting 2018.

   Met het SPAARSALDO BDU wordt het financieel kader (verschil van 

baten en lasten) jaarlijks verrekend. Eind 2018 is een omvang van het 

BDU-spaarsaldo geprognosticeerd van € 119,5 miljoen. Na de laatste 

jaarschijf (2022) van de meerjarenraming wordt een BDU-spaarsaldo ge-

prognosticeerd van € 73,5  miljoen.

Toelichting

A.  Tot 2021 kan geput worden uit het spaarsaldo Mobiliteit, daarna dienen 

de lasten in lijn gebracht te worden met de toegekende baten.

B.  Tot 2022 worden de positieve rekeningresultaten naar het negatieve 

spaarsaldo OV geleid, in 2022 komt het spaarsaldo OV op “0” en ontstaat 

er vrije ruimte.

C.  De daling in 2022 e.v. t.o.v. voorgaande jaren is t.g.v. het alleen opnemen 

van projecten in de realisatiefase.

D.  Door een lagere harde begroting (zie C.) neemt de vrije ruimte toe.

E.  In 2025 is de begroting fors hoger door ramingen van project Keerlus Tram 

tunneldak A10 (€ 5,3 mln.) en Zuid-AsDok- OV terminal (€ 23,3 mln.)

Financieel kader 2019-2028 (bedrag x € mln.)
Begroting Begroting  Meerjarenraming Meerjarenbeeld

Hoofdprogramma’s 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
nieuwe

jaarschijf

BATEN
BDU-bijdrage  392,7  394,4  387,7  384,5  384,0  384,0  384,0  384,0  384,0  384,0  384,0 
Overige Baten  6,6  49,0  61,3  6,2  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0 
TOTAAL BATEN  399,3  443,4  449,0  390,7  389,0  389,0  389,0  389,0  389,0  389,0  389,0 
LASTEN
Personeelslasten  11,1  11,0  11,1  11,1  11,1  11,1  11,1  11,1  11,1  11,1  11,1 
1.1 Mobiliteit  1,9  1,9  1,9  1,9  1,9  1,9  1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
1.2 Openbaar Vervoer  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3 
1.3 Infrastructuur  3,6  3,6  3,6  3,6  3,6  3,6  3,6  3,6  3,6  3,6  3,6 
1.4 Overhead  3,3  3,2  3,3  3,4  3,4  3,4  3,4  3,4  3,4  3,4  3,4 
Financiële bijdragen  468,2  508,3  414,5  380,4  374,7  374,7  374,7  374,7  374,7  374,7  374,7 
1.1a Mobiliteit (hard)  6,0  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
1.1b Mobiliteit (taakstelling)  -    -    -    -1,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0 
1.2a Openbaar Vervoer (hard)  271,7  274,8  245,0  259,1  253,3  245,2  267,3  250,0  226,2  230,4  230,4 
1.2b Openbaar Vervoer (vrije ruimte)  -    -    -    -    49,0  57,1  35,0  52,3  76,1  71,9  71,9 
1.3a Infrastructuur (hard)  180,6  217,9  157,0  113,8  14,7  7,1  4,8  29,9  1,3  1,3  1,3 
1.3b Infrastructuur (vrije ruimte)  10,0  10,0  7,0  3,0  54,3  61,9  64,2  39,1  67,7  67,7  67,7 
Overige Lasten  3,7  3,2  3,2  3,2  3,2  3,2  3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 
1.4a Overhead  3,6  3,2  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1 
1.4b Overhead (vrije ruimte)  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
TOTAAL LASTEN  483,0  522,5  428,7  394,8  389,0  389,0  389,0  389,0  389,0  389,0  389,0 

1. FINANCIEEL KADER  -83,7  -79,1  20,3  -4,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Programmabegroting 2018

2. Autonome ontwikkelingen -   1,8 8,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5  3,5 3,5 3,5
2.1 BDU-beschikking 2018  1,8  8,5  3,0  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5 

3. Ambities/ nwe. ontwikkelingen  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

4. FINANCIEEL KADER  -83,7  -77,3  28,8  -1,0  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5 
Kadernota 2019-2022

5. SPAARSALDO BDU  119,5  42,3  71,1  70,0  73,5  77,0  80,5  84,0  87,5  91,0  94,5 

A

B

C

D

E
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Liquiditeitspositie

In het kader van het financieel perspectief is het vanuit de treasury-functie 

relevant de ontwikkeling van de liquiditeitspositie te volgen. Met het ver-

wachte liquiditeitssaldo eind 2018 als vertrekpunt vinden hierin wijzigingen 

plaats door: 

1. Kasstroom uit exploitatie-activiteiten;

2. Kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De kasstroom uit exploitatieactiviteiten zijn de baten en lasten die met de 

reguliere taakuitoefening van de Vervoerregio zijn gemoeid. Dit is gelijk 

aan het verschil tussen de baten en lasten (= het financieel kader uit de 

meerjarenraming) 

De kasstroom uit financieringsactiviteiten zijn de geldstromen uit uitgezette 

middelen bij banken en verstrekte leningen aan concessiehouders.

Onderstaande tabel laat deze ontwikkeling van het liquiditeitensaldo zien. 

In overeenstemming met de financiële uitgangspunten blijft het liquiditeits-

saldo in alle jaren positief.

 

Financieel kader 2019-2028 (bedrag x € mln.)
Begroting Begroting  Meerjarenraming Meerjarenbeeld

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
nieuwe

jaarschijf

LIQUIDITEITSSALDO  68,1  16,0  10,9  17,2  28,0  38,8  49,6  60,4  71,2  82,0  92,8 

1. Kasstroom uit exploitatie 

activiteiten

 -83,7  -77,3  28,8  -1,0  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5 

2. Kasstroom uit 

financieringsactiviteiten

 25,2  25,2  -33,9  7,3  7,3  7,3  7,3  7,3  7,3  7,3  7,3 

TOTALE KASSTROOM  -58,5  -52,1  -5,0  6,3  10,8  10,8  10,8  10,8  10,8  10,8  10,8 

FINANCIELE VASTE ACTIVA  78,9  53,7  87,6  80,3  73,0  65,7  58,4  51,1  43,8  36,5  29,2 

ASR uitzettingen  13,2  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Lening EBS  7,9  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Lening AML  57,9  53,7  87,6  80,3  73,0  65,7  58,4  51,1  43,8  36,5  29,2 
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1 Raadsvoorstel 2018/37: Jaarstukken Groengebied Amstelland 2018 

RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2018/37
 

 

datum raadsvergadering : 14 juni 2018 

onderwerp : Jaarstukken Groengebied Amstelland 2018 

portefeuillehouder : J. Langenacker 

datum raadsvoorstel : 8 mei 2018 

 

Samenvatting 
Deze begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 geven geen aanleiding voor een 

zienswijze. Dit geldt evenzeer voor de jaarrekening 2017. De verhoging van de 

participantenbijdrage 2018 van het Groengebied van € 8.257 is verwerkt in de eerste 

bestuursrapportage 2018. De verhoging van de participantenbijdrage wordt tevens in de 

begroting 2019 verwerkt.  

 

Wat is de juridische grondslag? 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 25, lid 2 en 26, lid 2 van de 

gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland kan Ouder-Amstel bezwaren 

kenbaar maken. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Het Groengebied is een gemeenschappelijke regeling waar wij vele jaren deel van uit 

maken. In 2017 is er een bezuinigingsronde geweest.  

 

Wat is er aan de hand? 
Jaarrekening 2017  

2017 was een belangrijk jaar waarin het bestuur richting heeft gegeven aan het 

vraagstuk over hoe het beheer duurzaam kan worden gefinancierd. Het bestuur heeft 

besloten tot een mix van maatregelen om te komen tot een sluitende begroting. Uit de 

jaarrekening wordt duidelijk dat er stappen zijn gezet in het verkrijgen van extra 

inkomsten, het versoberen van beheer, en dat het verhogen van de participantenbijdrage 

per 1 januari 2018 is doorgevoerd, conform het besluit van het algemeen bestuur van 20 

april 2017. 

 

Begrotingswijziging 2018  

In 2015 zijn de kosten voor beheer en groot onderhoud/vervanging op langere termijn 

berekend en is duidelijk geworden dat het beheerbudget niet toereikend was om alle 

voorzieningen in de toekomst in stand te houden. In 2016 zijn de mogelijke 

oplossingsrichtingen onderzocht voor het sluitend krijgen van de beheerbegroting. Na 

een uitgebreide verkenning van mogelijkheden en een traject waarbij ook de raden en 

staten werden betrokken heeft het bestuur in juli 2017 een besluit genomen over een 

oplossing voor het structurele beheertekort. Met een mix van maatregelen, bestaande uit 

verlaging van de kosten, verhoging van de inkomsten en een structurele verhoging van 

de participantenbijdragen, wordt in de komende jaren een duurzaam evenwicht bereikt 

en kan het noodzakelijke beheer en onderhoud worden uitgevoerd.  

 

De participantenbijdrage is ook verhoogd met deze index en daarnaast verhoogd met € 

400.000, conform het besluit van het AB van het GGA.  d.d. 20-4-2017. De bijdrage van 

Ouder-Amstel is verhoogd tot € 76.520. Dit is € 8.257 hoger dan de raming in de 

begroting van Ouder-Amstel.  

 

Begroting 2019 
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In deze begroting wordt ten eerste het programma van Groengebied voor het jaar 2019 

toegelicht, inclusief een uitsplitsing van de hoofdtaken van het recreatieschap en een 

toelichting op de inzet van de reserves. Hieruit voortvloeiend worden de doelen van het 

Groengebied en de ontwikkelingen in meerjarenperspectief toegelicht. Onder deze 

ontwikkelingen valt ook de stand van zaken van het proces beheerversobering.  

 

Lasten zijn geraamd op € 4.595.693 en de baten op € 4.402.945. Per saldo is dit een 

nadeel van € 192.748 die ten laste van de bestemmingsreserve (vervangings) 

investeringen worden geboekt. De stand van de reserves neemt af tot € 2.787.388 per 

31-12-2019. Het berekende weerstandsvermogen is vastgesteld op € 670.000. Hoewel 

de omvang van de reserves afneemt is dit nog steeds voldoende. 

Het huidige beheerbudget is vanaf 2019 niet meer toereikend. Het tekort bedraagt € 

800.000 per jaar.  In juli 2017 heeft het bestuur  een besluit genomen over een 

oplossing voor dit tekort. Deze bestaat uit het verlagen van kosten, en het verhogen van 

inkomsten en een structurele verhoging van de participantenbijdrage.   

De indexering is 1,5% gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2017) 

De bijdrage van Ouder-Amstel in de begroting 2019 is € 77.668, inclusief de stijging in 

2018 € 9.405 hoger dan waarmee in het meerjarenperspectief rekening was gehouden. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
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. 

Het GGA is ingedeeld in risicoprofiel 1 (laag). Dit betekent dat de instemming op de 

ontwerp-begroting als hamerstuk wordt geagendeerd in de gemeenteraad en dat de 

ontwerp jaarstukken te kennisneming worden aangeboden aan de gemeenteraad.  

Voorgesteld wordt hier uitvoering aan te geven door middel van dit voorstel. 

 

Wat gaan we doen? 
Deze begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 geven geen aanleiding voor een 

zienswijze. Dit geldt evenzeer voor de jaarrekening 2017. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Niet van toepassing 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Er is geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Bijdrage Ouder-Amstel in 2017 is € 66.488 en conform verwerkt in onze financiële 

administratie. De verhoging van de participantenbijdrage 2018 van het Groengebied van 

€ 8.257 is verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2018. De verhoging van de 

participantenbijdrage wordt tevens in de begroting 2019 verwerkt. 

 
Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

College, gemeenteraad, dagelijks bestuur van het GGA.  

 

Wat is het vervolg? 

Het dagelijks bestuur van het GGA wordt in kennis gesteld van uw besluitvorming. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
De burgemeester is voorzitter van het AB van het GGA.  

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,  
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de secretaris,  de burgemeester,  

 

 

 

L.J. Heijlman  J. Langenacker  
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RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018 nummer 

2018/37, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van het Groengebied Amstelland en geen 

zienswijze in te dienen ten aanzien van deze stukken. 

 

 

Ouder-Amstel, 14 juni 2018

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
A.A. Swets J. Langenacker 

 



1 Bijlage 1: Brief bij jaarstukken GGA 

 
 

      Postbus 2571, 2002 RB  Haarlem 
      Genieweg 46a, Velsen-Zuid 
      Telefoon 023 – 520 28 20 
      info@recreatienoordholland.nl 
      www.groengebied-amstelland.nl 
      K.v.K. 34359323 

 

 
Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Diemen en 
Ouder-Amstel. Beheerbureau Groengebied Amstelland is gevestigd aan de Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen. 
 
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het aanleggen en beheren van recreatiegebieden, wandel-, fiets- en ruiterroutes. 

Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling 
Groengebied Amstelland 
 
 
Velsen-Zuid : 17 april 2018 
Ons kenmerk : U2018 BS adp 
Onderwerp : Financiële jaarstukken 
Bijlagen  : 4 
Behandeld door : Gerben Houtkamp telefoon 023 – 520 28 23 / 06 – 506 539 01 

 
 
Geachte leden van het college en de raden/Staten, 
 
Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland de ontwerp 
jaarrekening 2017 (bijlage 1), de ontwerp begrotingswijziging 2018 (bijlage 2) en de ontwerp programma 
begroting 2019 (bijlage 3).  
 
Een samenvatting van de resultaten van de jaarrekening en het gevoerde beleid vindt u in het ter informatie 
bijgevoegde jaarverslag 2017 (bijlage 4). 
 

 Het vaststellen van de financiële jaarstukken is een wettelijke verplichting. Het dagelijks bestuur 
heeft de ontwerp jaarrekening 2017, de ontwerp begrotingswijziging 2018 en de ontwerp programma 
begroting 2019 in haar vergadering van 29 maart 2018 voorlopig vastgesteld. 

 Hierbij ontvangt u de ontwerp jaarrekening 2017, de ontwerp begrotingswijziging 2018 en de 
ontwerp programma begroting 2019 ter beoordeling. De deelnemers kunnen een zienswijze indienen 
over deze jaarstukken bij het recreatieschap. Zienswijzen die voor 18 juni zijn ontvangen worden 
meegenomen in het advies aan het algemeen bestuur (AB). 

 20 juni worden de jaarstukken, met eventuele wijzigingen doorgevoerd, opgestuurd aan het AB. Het 
AB zal in de vergadering van 5 juli 2018 besluiten over de definitieve vaststelling van de jaarstukken.  

 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 25, lid 2 en 26, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling 
Groengebied Amstelland kunt u binnen twee maanden eventuele bezwaren kenbaar maken.  
 
Indien u een nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met 
mevrouw K. Schotvanger telefoon 023 520 28 30. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Groengebied Amstelland, 

 
Ing. G. Houtkamp 
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV 
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INLEIDING

Groengebied Amstelland is het landelijk gebied, ten zuiden van Amsterdam, tussen Amstelveen en het 

Amsterdam Rijnkanaal, van circa 4000 hectare groot. Het gebied kent een rijk historisch landschap met 

onder andere de Amstel en historische landhuizen. In het Groengebied liggen agrarische landen en 

stedelijke voorzieningen dicht bij elkaar. Het recreatiegebied wordt zo'n 2,7 á 3 miljoen keer per jaar 

bezocht en biedt de recreant uit omliggende gemeenten en de wijdere regio mogelijkheid tot een brede 

reeks aan recreatieve activiteiten.

De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met Provincie 

Noord-Holland in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) recreatieschap Groengebied Amstelland. Zij 

financieren het grootste deel van het jaarlijkse exploitatietekort. Dit wordt aangevuld met andere 

inkomstenbronnen zoals het in (erf)pacht of tijdelijk gebruik uitgeven van gronden voor recreatieve 

activiteiten, horeca en evenementen. 

De jaarrekening 2017 geeft inzicht in de uitgaven en inkomsten van het Groengebied in het jaar 2017 en 

geeft inzicht in de financiële positie van het recreatieschap aan het einde van het jaar. In de jaarrekening 

legt het recreatieschap verantwoording af over de uitvoering van het begrote programma in het jaar 2017. 

De jaarrekening geeft ook een beeld van hoe de financiële situatie zich meerjarig ontwikkelt.

De jaarrekening van Groengebied Amstelland laat over 2017 een positieve ontwikkeling zien. Er is geen 

overschrijding geweest op de totale begrote lasten voor het programma van 2017 en het jaar is met een 

positief resultaat afgesloten. Er is voortgang geboekt op veel terreinen, waaronder het genereren van meer 

inkomsten en het vinden van een oplossing voor het in 2015 geconstateerde beheertekort. Een belangrijke 

investering in het vernieuwen van de hoofdroute in de Gaasperplas kon niet plaatsvinden doordat de 

subsidie van Amsterdam is aangehouden. Hierdoor is de grootste investering die gepland stond voor 2017 

niet doorgegaan. Ook deze wijziging draagt bij aan het positievere resultaat dan begroot. Het bedrag dat 

hiervoor was begroot vloeit terug naar de reserve en blijft zo beschikbaar voor het moment (2019) dat de 

investering wel kan plaatsvinden. 

2017 was een belangrijk jaar waarin het bestuur richting heeft gegeven aan het vraagstuk over hoe het 

beheer duurzaam kan worden gefinancierd. Het bestuur heeft besloten tot een mix van maatregelen om te 

komen tot een sluitende begroting. Uit de jaarrekening wordt duidelijk dat er stappen zijn gezet in het 

verkrijgen van extra inkomsten, het versoberen van beheer, en dat het verhogen van de 

participantenbijdrage per 1 januari 2018 is doorgevoerd, conform het besluit van het algemeen bestuur van 

20 april 2017.
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DEEL 1: PROGRAMMAVERANTWOORDING 2017 GROENGEBIED AMSTELLAND

1.1 Hoofdtaken van het recreatieschap

1.      Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma;

2.      Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en gerealiseerde voorzieningen; 

3.      Vernieuwen van het aanbod om het te laten aansluiten bij de wensen en behoeften. 

Voor het in perspectief kunnen plaatsen van de inspanningen die in 2017 zijn uitgevoerd staan hieronder de 

taken die het groengebied als gemeenschappelijke regeling van de raden en Staten uitvoert. Groengebied 

Amstelland heeft drie verschillende reserves, die elk voor verschillende taken worden ingezet. De taken 

worden in paragraaf 1.4.4 (reserves) per reserve beschreven. 

Het programma van het groengebied kan worden onderverdeeld in de volgende drie hoofdtaken:

1.2 Doelen en beleidsverantwoording

De hieronder weergegeven 'Doelenboom' dient als toetsingskader voor de inspanningen van het 

Groengebied. Voor Groengebied Amstelland zijn de doelen bepaald op basis van de doelstelling van de 

Gemeenschappelijke Regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie (2010) en het gevoerde beleid van het 

recreatieschap. 

Groengebied Amstelland is gevormd als recreatiegebied met als doel het ontlasten van steden en 

natuurgebieden door aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende 

gemeenten en de wijdere regio. Om hoofdfunctie van het gebied in stand te houden is het noodzakelijk om 

tegelijkertijd ook in nieuwe voorzieningen van het recreatiegebied te blijven investeren. Door uitsluitend te 

investeren in het behouden van wat er is wordt veroudering van de bestaande voorzieningen tegen gegaan 

maar wordt niet voorkomen dat de gebieden niet meer helemaal aansluiten bij de wensen en behoeften van 

de huidige recreanten. Door te investeren in nieuwe voorzieningen blijft het Groengebied voldoen aan deze 

wensen en behoeften en blijft het Groengebied een aantrekkelijk en gevarieerd landschap waarin het goed 

recreëren is.

Er zijn verschillende beleidsdocumenten opgesteld die richting geven aan de inrichting, ontwikkeling en het 

beheer van Groengebied Amstelland. Toekomst Amstelland, Kiezen voor Amstelland en de 

Ontwikkelingsvisie’ zijn beleidsdocumenten waarin kaders worden gegeven voor het uitvoeren van het 

inrichtingsplan en investeringsprogramma. 

Een aantrekkelijk en gevarieerd landschap 
waarin het goed recreëren is 

1: Behoud recreatielandschap 
2. Vergroten gebruik - 

ontwikkelen 
3. ontwikkelen 

maatschappelijk draagvlak 
4: Versterken financiële 

duurzaamheid 
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1.3.1 Verduurzaming beheer

In 2015 heeft het Groengebied een doorrekening uitgevoerd van de kosten voor jaarlijks onderhoud, groot 

onderhoud en vervangingen. Het doel van deze doorrekening was het beantwoorden van de vraag of het 

nog steeds mogelijk is om het gebied conform het beheerbeleid 2004 duurzaam in stand te houden. Uit de 

berekening is duidelijk geworden dat het budgetniveau van het jaar 2015 op termijn niet toereikend is voor 

het op het in 2004 vastgestelde niveau duurzaam in stand te houden. 

In 2004 zijn het 'Referentiekader onderhoudsniveaus' en de 'Kwaliteitscatalogus Groengebied Amstelland' 

opgesteld als basis voor het vastleggen van het gewenste onderhoudsniveau van deelgebieden in het 

Groengebied. 

In het inrichtingsplan Kiezen voor Amstelland is in 1996 de inrichting van het gebied vastgelegd. Het 

inrichtingsplan is in 2017 grotendeels afgerond. 

Toekomst Amstelland was een eenmalig investeringsprogramma uit het jaar 2003 voor het creëren van 

recreatieve voorzieningen in het gebied. 

De ontwikkelingsvisie ‘Behoud door ontwikkeling’ uit 2009 geeft richting aan de vernieuwing van het 

recreatieve aanbod en het gebruik hiervan.

1.3 Programma accenten 2017

Het berekende tekort bedraagt in totaal € 800.000 per jaar. In totaal is voor het beheer van het gebied 

jaarlijks een bedrag nodig van € 2.400.000. Met dit bedrag kan al het jaarlijkse onderhoud, al het groot 

onderhoud en alle vervangingsinvesteringen worden uitgevoerd. Het aanwezige budget in 2015 bedroeg € 

1.600.000. Deze bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van 2015.

Ondanks het tekort is er in het Groengebied geen sprake van achterstallig onderhoud op grote schaal. Het 

tekort betekent dat - als het Groengebied hier niets aan zou doen - er een situatie ontstaat waarin er 

onvoldoende middelen zijn om het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen uit te voeren. Een van 

de eerste gebieden waar dit merkbaar wordt is de Gaasperplas. Dit gebied is grotendeels aangelegd in 

1982 en het moment van vervanging is voor veel voorzieningen, zoals de asfaltpaden, aangebroken. 

Het bestuur van het Groengebied heeft in 2016 en 2017 bepaald hoe het wil om gaan met het tekort. Zo is 

in 2016 een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden om duurzame instandhouding van het gebied te 

waarborgen. Na deze uitgebreide verkenning van mogelijkheden en een traject waarbij ook de raden en 

Staten werden betrokken heeft het bestuur in juli 2017 een besluit genomen over een oplossing voor het 

structurele beheertekort. Door de keuze voor een mix van maatregelen bestaande uit het verhogen van de 

participantenbijdragen, het realiseren van extra inkomsten en versobering van het beheer wordt het 

mogelijk om de gebieden en voorzieningen van het Groengebied duurzaam in stand te houden. 

De door het bestuur gekozen oplossing gaat er van uit dat het inrichtingsniveau zoveel mogelijk 

gehandhaafd wordt door extra participantenbijdrage en met name een ambitieuze inzet voor extra 

inkomsten. Het streven is om het beheertekort in 2024  op te lossen. Dit is uiteraard afhankelijk van 

factoren zoals medewerking gemeenten, draagvlak en kansen in de markt. 

De gekozen oplossingsrichting gaat uit van een eindsituatie van € 400.000 extra participantenbijdrage, € 

150.000 door verlagen kwaliteitsniveau en € 250.000 door verhogen inkomsten. De participantenbijdrage is 

met ingang van 2018 verhoogd.
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Oplossingsrichtingen Opgave Gerealiseerd 

2017

Resterend

Extra inkomsten 250.000 115.000 135.000
(t.o.v. 2015)

Beheerversobering 150.000 70.000 80.000

Participantenbijdrage
(verhoogd met € 400.000)

Totaal 400.000 185.000 215.000

Onderstaande tabel geeft inzicht in de stand van zaken van de bezuinigingsopgave van het Groengebied.

Onderdeel van de oplossing is het op relatief beperkte schaal doorvoeren van beheerversobering. 

Voorbeelden hiervan zijn het laten vergrassen van schelpenpaden, het vervangen van enkele bruggen door 

duikers en de verhuizing van de beheerorganisatie. Het opgestelde maatregelenpakket van bezuinigingen 

en de bijbehorende meerjarenplanning voor de komende 10 jaar zijn per 2018 in werking. Jaarlijks wordt in 

de jaarrekening een terugkoppeling gegeven op de voorgang van het bezuinigingsprogramma.

In 2017 zijn er circa € 115.000 aan extra inkomsten verworven ten opzichte van 2015 (totaal circa 

€ 400.000 structurele inkomsten in 2015). Deze extra inkomsten komen voornamelijk uit opbrengsten uit 

huur en erfpachten en overige exploitatie inkomsten zoals evenementen. Vanaf 2018 ligt er voor het 

Groengebied de opgave om haar inkomsten met nog circa € 135.000 te verhogen. In het kader van de 

beheerversobering zijn 2017 de maatregelen met lage impact uitgevoerd, zoals het laten vergrassen van 

paden. Hiermee is een structurele besparing van € 70.000 gerealiseerd. In 2018 zullen er maatregelen uit 

de midden-impact categorie worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het omvormen van bruggen naar duikers en 

het verwijderen een schuilhut bij hoofdentree Gaasperplas), en wordt ernaar gestreefd om een totale 

besparing van ten minste € 80.000 te behalen.

De keuze van het bestuur gaat uit van het beiden van meer ruimte  aan markinitiatieven om te zorgen dat 

de bezuinigingsmaatregelen op de inrichting zo beperkt mogelijk blijven. Meer ruimte bieden aan de markt 

betekent ook dat er meer ruimte is voor uitbreiding van het recreatie-aanbod. De mogelijkheden om € 

250.000 extra inkomsten te werven is sterk afhankelijk van medewerking van de gemeenten op het gebied 

van evenementen, horeca, reclamemasten, etc.
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1.3.2 Highlights 

Onder reguliere lasten en baten worden jaarlijks terugkerende lasten en baten verstaan die voortvloeien uit 

reguliere bedrijfsvoering van het schap. Voorbeelden van reguliere lasten zijn kosten die voort komen uit 

werkzaamheden als jaarlijks maaien en afval inzamelen, communicatie en toezicht.

Onder incidentele lasten en baten worden lasten en baten verstaan die zich eenmalig of periodiek 

voordoen. Dat kan zijn binnen een boekjaar of jaargrensoverschrijdend. Kosten van groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen vallen hier ook onder. Het gaat hier veelal om projecten met een duidelijk begin- 

en eindpunt. Voor deze projecten is vaak een aanvullend budget beschikbaar gesteld door het bestuur. 

Daarnaast worden er ook projecten uitgevoerd die worden gefinancierd uit inkomsten, bijdragen van andere 

partijen of uit subsidies. Voorbeelden van incidentele lasten zijn lasten voor het uitvoeren van groot 

onderhoud, gebiedsontwikkeling en omvormingen. Bij incidentele baten kan worden gedacht aan 

bijvoorbeeld projectsubsidies

Het verschil tussen reguliere en incidentele lasten en baten is dus dat de reguliere lasten en baten 

structureel van karakter zijn. Het zijn in het algemeen lasten en baten die jaarlijks terug te vinden zijn in de 

jaarrekening en begroting. Incidentele lasten en baten zijn daarentegen tijdelijk van aard en komen alleen 

terug in de jaarrekening en begroting van het jaar waarin zij worden voorbereid en uitgevoerd. Het is 

overigens mogelijk dat de uitvoering van een incidenteel project door omstandigheden wordt vertraagd en 

dat het project daardoor terug keert in de begroting van het volgend jaar.

Evenementen

Er is een succesvolle 7e editie van het evenement Amsterdam Open Air en succesvolle tweede editie van 

Buiten Westen bij de Ouderkerkerplas begeleid. 

1.4 Resultaten 2017

In 2017 zijn de recreatievoorzieningen en andere faciliteiten voor beleving van het gebied in stand 

gehouden en waar mogelijk verbeterd. Dit zijn de hoogtepunten:

Eind juni 2017 heeft er een werving plaatsgevonden voor een horecaonderneming aan de Ouderkerkerplas 

en is er een ondernemer geselecteerd. Naar verwachting zal er eind 2018 een nieuwe horeca onderneming 

geopend zijn aan de Ouderkerkerplas.

In het voorjaar is de nieuwe website gelanceerd en in gebruik genomen. Op de nieuwe website ligt de focus 

vooral op inspireren en gaat daarmee verder dan het louter informeren over het Groengebied.

Nieuwe website

Wandelnetwerk

In 2017 is besloten om samen met de andere gemeenten in de regio het wandelnetwerk te realiseren. Het 

netwerk bestaat uit een eenvoudig maar duidelijk systeem van routeaanduidingen en 

informatievoorzieningen. Een groot gebied wordt hierdoor ontsloten voor wandelaars uit de weide regio.

Ontwikkeling horeca Ouderkerkerplas
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Jaarrekening 2017 Begroting 2017 Verschil

Lasten 2.911.386        2.917.800        6.414            

Baten 3.317.327        3.286.354        30.973          

Saldo 405.941           368.554           37.387          

1.4.2 Resultaat incidentele programma 2017

Jaarrekening 2017 Begroting 2017 Verschil

Lasten 1.294.033        1.926.895        632.862        

Baten 486.078           684.019           -197.941       

Saldo -807.956          -1.242.876       434.920        

•    

•    

1.4.3 Resultaat totaal 2017

Jaarrekening 2017 Begroting 2017 Verschil

Lasten 4.205.419        4.844.695        639.276        

Baten 3.803.405        3.970.373        -166.968       

Saldo -402.014          -874.322          472.308        

Het belangrijkste verschil in 2017 tussen de begrote bedragen en gerealiseerde bedrage voor groot 

onderhoud en vervanging zijn het gevolg van een gewijzigd raadsbesluit van Amsterdam. Na een 

aanvankelijke principe toekenning van de subsidie voor het verbeteren van de hoofdroute door het 

Gaasperplasgebied heeft de raad uiteindelijk besloten de subsidie aan te houden in afwachting van de 

uitkomsten van het participatieproces voor de ontwikkelstrategie Gaasperplas. Hierdoor kon het project niet 

worden gestart en is de uitvoering doorgeschoven. Hierdoor is de grootste investering die gepland stond 

voor 2017 niet doorgegaan en is het begrote bedrag opgenomen in de begroting van 2019, wanneer het 

project naar verwachting in aangepaste vorm wel zal worden uitgevoerd.

Wanneer er een verschil optreedt tussen de begrote bedragen en de gerealiseerde bedragen voor het 

uitvoeren van groot onderhoud kan er sprake zijn van een onderschrijding of een overschrijding op de totale 

begrote lasten. In het geval van een onderschrijding betekent dit dat het project  terugkeert in de begroting 

van het volgende jaar en zullen de voor dit project bestemde bedragen opgenomen worden in begroting 

van het jaar waarin het project wél tot uitvoering wordt gebracht. Wanneer er een overschrijding is op de 

begrote bedragen voor het uitvoeren van groot onderhoud komt dit doordat de projectkosten hoger uitvallen 

dan initieel begroot. In beide gevallen worden de omstandigheden die de onderschrijding of de 

overschrijding veroorzaken uitgelegd in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de 

jaarrekening.

Het reguliere programma kent enerzijds een onderschrijding van ca. € 6.000 op de lasten in 2017. 

Anderzijds is er een overschrijding van ca. € 31.000 aan baten. Het resultaat is ca. € 37.000 positiever 

uitgevallen. Dit is vooral het gevolg van extra verkregen inkomsten uit hogere huur- en pachtopbrengsten.

De incidentele lasten zijn ca. € 633.000 lager, voornamelijk door het 

temporisering van het project Hoofdroute Gaasperplas (ca. € 617.000). De 

subsidie voor dit project (ca. € 347.000) is aangehouden door Amsterdam. Er 

wordt eerst een participatietraject uitgevoerd als onderdeel van de voortzetting 

van het project.

Verder zijn er extra incidentele inkomsten door de verkregen afkoopsom voor 

beheer van ondergangen Diemerbos (ca. € 151.000) en subsidie voor het 

optimaliseren van het asfalt van de parkeerplaats bij de schaatsvereniging 

aan de Ouderkerkerplas (ca. € 40.000).

1.4.1 Resultaat reguliere programma 2017
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1.4.4 Reserves

Stand van de reserves per 31-12-2017 31-12-2016 verschil

Algemene reserve 1.421.930        1.830.359     -408.429         

Bestemmingsreserve verv.investeringen 809.170           749.103        60.067            

Bestemmingsreserve investeringen 663.871           717.523        -53.653           

Totaal 2.894.971        3.296.985     -402.014         

Algemene reserve

31-12-2017 31-12-2016 Verschil

Algemene reserve 1.421.930 1.830.359 -408.429

31-12-2017 31-12-2016 Verschil

Bestemmingsreserve investeringen 663.871 717.523 -53.653

Stand per

Groengebied Amstelland heeft drie verschillende reserves, die elk voor verschillende taken worden ingezet. 

Onderstaande tabel geeft de stand van de reserves aan het einde van 2017, en het verschil ten opzichte 

van 2016 weer. Het totaal van de reserves van Groengebied Amstelland bedroeg aan het eind van het jaar 

€ 2.894.971. Dit was in totaal € 402.014 minder ten opzichte van 2016.

De algemene reserve dient als weerstandscapaciteit voor de financiële risico's die het Groengebied loopt. 

Het minimaal benodigde weerstandsvermogen voor het Groengebied bedraagt € 670.000. Dit is vastgesteld 

door het algemeen bestuur in de vergadering van 17 december 2015, naar aanleiding van een 

inventarisatie en kwantificatie van de risico’s die zich kunnen voordoen in het gebied.

Ook worden uit deze reserve extra incidentele inspanningen gefinancierd omdat de reserve investeringen 

op dit moment beperkt is. De aanvullende, incidentele, opdrachten zijn ‘extra’ en afhankelijk van de 

mogelijkheden om ze te financieren. Er kunnen verschillende soorten incidentele projecten worden 

uitgevoerd, zoals op het gebied van groot onderhoud, gebiedsontwikkeling, inkomstenwerving of 

omvormingen. Voor deze projecten wordt dan een aanvullend budget uit de algemene reserve beschikbaar 

gesteld door het bestuur. Middelen uit de algemene reserve kunnen dus door het bestuur worden ingezet 

voor allerlei taken van het Groengebied.

Stand per

Bestemmingsreserve investeringen

De bestemmingsreserve investeringen wordt voornamelijk ingezet voor ontwikkeling van het gebied door 

vernieuwing. Vernieuwing is gericht op het aantrekkelijk houden van de gebieden voor de inwoners van de 

regio, het betaalbaar houden van het beheer en het realiseren van inkomsten om de kosten voor de 

deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling beperkt te houden. Voorbeelden van vernieuwing zijn 

onder andere het plaatsen van sporttoestellen, het faciliteren van nieuwe horecagelegenheden en het 

mogelijk maken van evenementen. Ook de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden is ontwikkeling 

van het gebied en wordt uit de bestemmingsreserve investeringen gefinancierd. De ontwikkelingsvisie 

‘Behoud door ontwikkeling’ geeft richting aan de vernieuwing van het recreatieve aanbod van het 

Groengebied.
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31-12-2017 31-12-2016 Verschil

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen 809.170 749.103 60.067

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen

De bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen wordt ingezet voor het investeren in groot onderhoud en 

vervanging van voorzieningen in het recreatiegebied. Beheer van het gebied vereist een duurzame basis in 

de begroting, waarbij groot onderhoud en vervangingen van bijvoorbeeld paden en bruggen structureel 

wordt gedekt. Het onderhoud van recreatieve voorzieningen is direct gekoppeld aan het aantal bezoekers 

en waardering van het terrein. Een onvoldoende beheerniveau leidt tot vermindering van het gebruik en een 

lagere waardering door bezoekers. 

Op basis van een doorrekening uit 2015 is vastgesteld dat het gebied jaarlijks structureel € 800.000 tekort 

komt voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Het saldo van de bestemmingsreserve 

vervangingsinvesteringen bedroeg aan het eind van vorig jaar € 809.170. Dit saldo is ontoereikend om in te 

zetten voor het noodzakelijk groot onderhoud en vervangingen dat Groengebied Amstelland de komende 

jaren uit moet voeren. Het inzetten van de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen is daarom geen 

oplossing voor het wegwerken van het beheertekort. Het huidige saldo kan slechts voor een korte periode 

dekking bieden. Om deze reden is het momenteel slechts incidenteel mogelijk om onttrekkingen aan deze 

reserve te doen. 

Stand per

De kosten voor het reguliere beheer en onderhoud zoals het maaien van gazons en het inzamelen van 

afval zijn jaarlijks redelijk constant. De kosten voor groot onderhoud en vervangingen daarentegen kennen 

jaarlijks grote schommelingen. Dit is het gevolg van de leeftijd van de verschillende gebieden waarbij na 

een bepaalde periode soms veel voorzieningen tegelijk dienen te worden onderhouden of vervangen. 

Onderstaande grafiek schetst een beeld van de onderhoudscyclus van groot onderhoud en vervangingen 

waar recreatiegebieden mee te maken hebben. 

Voor een financieel stabiele situatie is het van belang dat er jaarlijks een voldoende groot deel wordt 

gespaard om de onvermijdelijke pieken in de jaren met veel groot onderhoud en vervangings-investeringen 

te kunnen opvangen. Hiervoor is het noodzakelijk om een voldoende grote bestemmingsreserve voor groot 

onderhoud en vervangingen op te bouwen. Met de maatregelen mix die het bestuur van het Groengebied 

heeft gekozen voor het oplossen van het beheertekort wordt deze reserve de komende jaren opgebouwd 

om te kunnen voldoen aan de noodzakelijke investeringen in groot onderhoud en vervangingen. 
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1.4.5 Overzicht participantenbijdrage

2015 + index

Herijking pp 

bijdrage* 2016

Indexatie 0,95%

Ophoging beheer 6.720€          

Provincie Noord-Holland 765.055€        7.268€            -€                  772.323€     

Gemeente Amstelveen 427.772€        4.064€            2.742€          434.578€     

Gemeente Amsterdam 1.349.129€     12.817€          1.361.946€  

Gemeente Diemen 128.880€        1.224€            2.742€          132.846€     

Gemeente Ouder-Amstel 71.295€          677€               -5.484€         66.488€       

Totaal participantenbijdrage 2.742.131€     26.050€          -€              -€               2.768.181€  

2016 + index 2017

Indexatie 0,00%

Provincie Noord-Holland 772.323€        -€                772.323€     

Gemeente Amstelveen 434.578€        -€                434.578€     

Gemeente Amsterdam 1.361.946€     -€                1.361.946€  

Gemeente Diemen 132.846€        -€                132.846€     

Gemeente Ouder-Amstel 66.488€          -€                66.488€       

Totaal participantenbijdrage 2.768.181€     -€                -€              2.768.181€  

* conform de gemeenschappelijke regeling wordt één keer per 5 jaar de verdeling van de participanten-

bijdrage over de deelnemers gecorrigeerd o.b.v. het inwoneraantal in dat jaar. 
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1.5 Bepalingen financieel beheer

1.5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

JR 2016 BGR 2017 JR 2017

netto schuldquote -91% -61% -76%

idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen -91% -61% -76%

solvabiliteitsrisico 89% 89% 87%

structurele exploitatieruimte 34% 6% 31%

grondexploitatie nvt n.v.t. nvt

belastingcapaciteit nvt n.v.t. nvt

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 

middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld 

lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als

onvoldoende. Het groengebied heeft geen leningen, vandaar de negatieve ratio.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiele verplichtingen kan worden vol-

daan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.

Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de 

begroting is om tegenvallers op te vangen. De comissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% 

acceptabel is. 

1.5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

b. Riolering

De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen ruimschoots boven het niveau van de berekende risico's.

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover Groengebied 

Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het 

Groengebied zijn in 2017 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd (zie bestuursbesluit 18-2015). Het 

berekende gewenste weerstandsvermogen bedraagt € 670.000,-. De uitwerking hiervan is als bijlage 

opgenomen.

a. Wegen en fietspaden

De wegen en fietspaden, in beheer bij het recreatieschap, worden periodiek geïnspecteerd om vast te 

stellen in hoeverre onderhoud gepleegd moet worden. Aan de hand van de uitkomst van de inspecties wordt 

groot onderhoud uitgevoerd.

In het recreatiegebied ligt een rioleringssysteem waarop toiletgebouwen en overige accommodaties zijn 

aangesloten. Voor het regulier onderhoud zijn servicecontracten afgesloten.

* De bij het Nationaal Groenfonds in beheer gehouden gelden t.b.v. de project rekening Diemerbos zijn bij berekening 

van de kengetallen buiten beschouwing gelaten.

         Schelpenpaden Gaasperplas, Overdiemen

         Ruiterpaden Ouderkerkerplas

         Fietspaden Gaasperplas meiberg pad (waternet actie)

         Onderhoud n.a.v. inspectie pompen en gemalen

Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals 

opgenomen in onderstaande tabel.

         Onderhoudscontract pompen en gemalen met inspectielijsten
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c. Water

d. Groen

e. Gebouwen

f. Bruggen

         Dagelijks onderhoud aan gebouwen door vandalisme ed

jaarlijks worden de Veeneikbrug, fietsbrug over de A2 en de Jac C. Keabrug geïnspecteerd. Kleinere 

bruggen worden periodiek geïnspecteerd. Aan de hand van de uitkomst van de inspecties wordt (groot) 

onderhoud uitgevoerd.

         Onderhoud schouwplichtige sloten

         Onderhoud stranden en speelsloten

Het gebiedsonderhoud wordt hoofdzakelijk in opdracht van het recreatieschap door aannemers uitgevoerd. 

De aannemers zorgen voor tijdig maaien van gazons en weidepercelen, onderhoud van de beplantingen, het 

opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien er op toe dat de aannemers 

tijdig aan hun verplichtingen voldoen en coördineren de werkzaamheden c.q. stemmen die af op het gebruik 

van het terrein. Tevens wordt een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer 

uitgevoerd.

         Onderhoud intensief groen Gaasperplas en Tuin Wester Amstel

Jaarlijks wordt regulier onderhoud gepleegd aan gebouwen van het recreatieschap. Naast regulier 

onderhoud wordt indien nodig, aan een aantal gebouwen groot onderhoud gepleegd.

         Maaibestek intensief gras

         Slootwerk van de schouwplichtige sloten

         Afval verwijdering

Wateroppervlakten zijn bepalend voor het landschap en de natuur en hebben een recreatieve functie. 

Peilbeheer en kwaliteitszorg zijn belangrijke uitgangspunten voor het beheer en onderhoud. Daarbij moet 

gedacht worden aan schouwwerkzaamheden en waterbemonstering.

         Zwemwaterkwaliteit

         Diverse maai besteken extensief gras

         Lindenhoff Opentuin

         DWI Amsterdam

         Subsidiabel werk aan kantoorpand volgens instandhoudings plan

         Groot onderhoud aan gebouwen n.a.v. inspecties

         Onderhoud bruggen a.d.h.v. inspectielijsten

         Jaarlijks onderhoud aan bruggen, schoonspuiten ed.

         Andere recreatieve voorzieningen

o   2x pontveren n.a.v. onderhoudscontract

o   1x zelfbedienings pontje n.a.v. onderhoudscontract

Veel werkzaamheden worden uitgevoerd door bedrijven die samenwerken met mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt:

         Pantar

         Uw Groep

         Paswerk

         Zorg in het groen 
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1.5.3 Financiering

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

1.5.4 Bedrijfsvoering

1.5.5 De verkorte balans

(bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA 2017 2016 PASSIVA 2017 2016

Vaste activa Vaste financieringsmiddelen

Materiële vaste activa 13,5             18,9             Reserves 2.895,0        3.297,0        

Financiële vaste activa -                 -                 Schulden op 

lange termijn -                 -                 

Subtotaal 13,5             18,9             

Subtotaal 2.895,0        3.297,0        

Vlottende activa

Vorderingen en Vlottende passiva

overlopende activa 3.091,8        3.420,5        

Schulden op 

Liquide middelen 2.759,3        2.806,6        korte termijn 2.969,6        2.949,0        

Subtotaal 5.851,1        6.227,0        Subtotaal 2.969,6        2.949,0        

TOTAAL 5.864,6        6.246,0        TOTAAL 5.864,6        6.246,0        

De balans per 31 december 2017 kan verkort als volgt 

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de rente-risiconorm 

op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet Fido is te 

voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente, grote schokken optreden in 

de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen.

De normen beperken de budgettaire risico's. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet is 

gelimiteerd tot 8,2% van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm houdt in dat maximaal 20% van 

de langlopende leningen per jaar afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de 

leningen in de tijd.

Het Groengebied Amstelland is volgens het huidige liquiditeits- en financieringsbeleid binnen de 

kasgeldlimiet en de rente-risiconorm gebleven.

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) is de verzelfstandigde afdeling Groenbeheer van de provincie Noord-

Holland, met de provincie als enige aandeelhouder. RNH is een uitvoeringsorganisatie, die als 

opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt.

Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. De samenwerkingsrelatie is beschreven in een 

raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd, eerst van 2009-2013. In 2013 zijn het raamcontract en de 

dienstverlening van RNH geëvalueerd. De overwegend positieve uitkomst heeft geleid tot een verlenging 

van het raamcontract met nog eens 5 jaar (2014-2018). In 2017 is de dienstverlening van Recreatie Noord 

Holland N.V. opnieuw geëvalueerd. De resultaten hiervan worden begin 2018 aan het bestuur 

gepresenteerd. Met het oog op de lopende discussies over de GR-en en de MRA (en de rol van RNH daar 

in) is de intentie de contracten te verlengen met 2 jaar (dus 2019-2020).
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1.5.6 Investeringsprogramma Diemerbos fase 2

Als gevolg van het Tracébesluit voor de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere wordt er in de periode 

2014-2020 geïnvesteerd in en om het Diemerbos in aanpassingen van de rijks infrastructuur. De in het 

Diemerbos opererende partijen, Amsterdam, Diemen, Stadsdeel Zuidoost, Staatsbosbeheer en 

Groengebied Amstelland, liften mee met deze investeringen door in dezelfde periode maatregelen uit te 

voeren die de toegankelijkheid en attractiviteit van het Diemerbos vergroten. Hiertoe is een 

investeringsprogramma opgesteld met de titel “Diemerbos fase 2”. Het investeringsprogramma bestaat uit 

14 projecten, waarvan er inmiddels 10 tot uitvoering zijn gekomen. Eén project blijkt niet haalbaar te zijn en 

is afgevoerd van de lijst.

Om de realisatie van de projecten en de financiering ervan gezamenlijk op te pakken zijn de genoemde 

partijen in april 2014 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Op basis hiervan is een projectrekening 

bij het Nationaal Groenfonds geopend op naam van Groengebied Amstelland, dat ook het beheer over de 

projectrekening voert. Als zodanig is Groengebied Amstelland verantwoordelijk voor de financiële 

administratie en de uitvoering van de projecten conform de subsidievoorwaarden, inclusief de 

eindverantwoording richting de subsidiegevers.

In bijlage II is een financieel overzicht over 2017 gegeven. In bijlage III is de stand van zaken van de 

projecten ultimo 2017 weergegeven.
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

Omschrijving

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut 13.518         18.925         

subtotaal materiële vaste activa 13.518        18.925        

TOTAAL VASTE ACTIVA 13.518         18.925         

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren algemeen 18.464         88.122         

Vooruitbetaalde bedragen 3.853           6.794           

Nog te ontvangen bedragen 238.082       31.126         

2.831.411    3.294.427    

subtotaal vorderingen en overlopende activa 3.091.810   3.420.469   

Liquide Middelen

Nationaal Groenfonds (proj.rek. Diemerbos) 2.537.482    2.544.708    

ING bank 221.721       261.818       

Kas 59                52                

subtotaal liquide middelen 2.759.262   2.806.578   

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 5.851.072    6.227.047    

TOTAAL-GENERAAL ACTIVA 5.864.590    6.245.972    

31-12-2017 31-12-2016

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een 

rentetypische looptijd korter dan één jaar
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PASSIVA

Omschrijving

VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN

Reserves

Algemene reserve 1.421.930    1.830.359 

Bestemmingsreserve Vervangingsinvest. 809.170       749.103    

Bestemmingsreserve Investeringen 663.871       717.523    

subtotaal reserves 2.894.971   3.296.985    

TOTAAL VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN 2.894.971    3.296.985    

VLOTTENDE PASSIVA

Schulden op korte termijn

Crediteuren 148.521       247.734    

Nog te betalen bedragen 39.792         32.603      

Aangegane verplichtingen 194.526       64.682      

Vooruitontvangen bedragen 49.299         59.260      

2.537.482    2.544.708 

subtotaal schulden korte termijn 2.969.620   2.948.987    

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 2.969.620    2.948.987    

TOTAAL-GENERAAL PASSIVA 5.864.590    6.245.972    

31-12-2017 31-12-2016

In beheer gehouden gelden project rek. 

Diemerbos bij Nat. Groenfonds
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2.1.2 WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Waarderingsgrondslagen voor de balans en de resultaatbepaling

Vlottende activa

Reserves

De bestemmingsreserve Middelpolder toe te voegen aan de bestemmingsreserve investeringen

- Algemene reserve

- Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen

- Bestemmingsreserve investeringen

Overige balansposten

Subsidies en bijdragen van derden

Het resultaat is bepaald op basis van de historische kostprijs. Baten en lasten worden toegerekend naar 

het jaar waarin zij gegenereerd worden.  

De bepaling van het resultaat

Het fonds batterij Penbos, de bestemmingsreserve Amsteldijk, de bestemmingsreserve IJsbaan en de 

bestemmingreserve Toekomst Amstelland te laten opgaan in de bestemmingsreserve 

vervangingsinvesteringen

Aan de algemene reserve wordt jaarlijks het resultaat na bestemming toegevoegd respectievelijk 

onttrokken. Een deel van de renteopbrengst voortvloeiend uit de deposito en de zakelijke 

spaarrekeningen wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Naar aanleiding van het AB besluit van 7 december 2005 is een bestemmingsreserve 

vervangingsreserve gevormd ten behoeve van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud. Een deel 

van de renteopbrengst voortvloeiend uit de deposito en de zakelijke spaarrekeningen wordt toegevoegd 

aan de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen.

Ontvangsten inzake subsidies en bijdragen van derden ten behoeve van de realisatie van specifieke 

projecten, alsmede de daarmee samenhangende uitgaven worden in de programmarekening 

verantwoord. 

In het AB van 7 december 2005 is besloten een bestemmingsreserve investeringen te vormen, hieruit 

moet het lopende investeringsprogramma gedekt worden. Een deel van de renteopbrengst 

voortvloeiend uit de deposito en zakelijke spaarrekeningen wordt toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve investeringen.

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en, waar nodig, verminderd met 

een voorziening voor oninbaarheid.

Alle overige balansposten zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland heeft op 18 juni 2009 besloten om van de acht 

reserves/fondsen uitsluitend de algemene reserve, de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen 

en de bestemmingsreserve investeringen te handhaven. 

Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de nominale waarde.

Materiële vaste activa

Op basis van het BBV wordt er onderscheid gemaakt tussen investeringen met een maatschappelijk nut 

en investeringen met een economisch nut.

- Investeringen in het recreatiegebied (openbare ruimte), zoals het groot onderhoud en vervangingen 

  worden aangemerkt als investeringen met een maatschappelijk nut. Deze investeringen worden op

  basis van het BBV in beginsel ineens ten laste van de exploitatie gebracht en dus niet geactiveerd;

- Investeringen met een economisch nut worden geactiveerd en afgeschreven volgens algemeen 

  aanvaardbare en bedrijfseconomische grondslagen. Er wordt lineair afgeschreven.

Financiële vaste activa
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TOELICHTING OP DE BALANS 

31-12-2017 31-12-2016

ACTIVA

Materiële vaste activa 13.518           18.925         

Investeringen met economisch nut

Het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

Netto investeringen tot boekjaar 139.607          139.607        

Desinvesteringen boekjaar -                     -                    

139.607          139.607        

Afschrijvingen tot boekjaar 120.681      114.607         

Afschrijvingen lopend boekjaar 5.407          6.074             

Afschrijvingen desinvestering boekjr. -                 -                    

Totaal afschrijvingen 126.089          120.681        

Boekwaarde per 31 december 13.518            18.925          

Vlottende activa

Debiteuren algemeen 18.464           88.122         

Vooruitbetaalde bedragen 3.853             6.794           

Nog te ontvangen bedragen 238.082         31.126         

Specificatie:

Rente                    90 

Gemeente Amsterdam             13.359 

Provincie Noord-Holland             11.321 

Nationaal Groenfonds           213.312 

          238.082 

De vooruitbetaalde bedragen per 31 december 2017 bestaan uit kosten voor abonnementen, contributies en 

verzekeringskosten over 2018.

Voor een specificatie van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de staat van geactiveerde 

investeringen tot en met 2017 op bladzijde 55
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31-12-2017 31-12-2016

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzetting Rijk's schatkist GGA 2.831.411      3.294.427    

Rijk's schatkist GGA

Drempelbedrag 2017 (0,75% van begrotingstotaal) 250.000

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4

Buiten schatkist gehouden       240.576           235.325          233.808         221.721 

Ruimte onder drempelbedrag           9.424             14.675            16.192           28.279 

Overschrijding van het drempelbedrag                  -                      -                     -                     - 

Liquide middelen

Nationaal Groenfonds (projectrek. Diemerbos) 2.537.482  2.544.708     

ING bank  r/c 67.08.64.218 16.721       36.818          

ING bank zak. spaarrekening 67.08.64.218 205.000     225.000        

Kas 59              52                 

2.759.262      2.806.578    

Het bedrag aan middelen per kwartaal dat buiten 's Rijks schatkist is aangehouden
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PASSIVA

31-12-2017 31-12-2016

Reserves

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 1.830.359       1.679.572     

Bij: Saldo exploitatie 111.499          205.787        

Af:  Verwerving grond Overdiemen -519.927        

Af:  Onttrekking beheerslasten Toekomst Amstelland -                     -55.000         

Saldo per 31 december 1.421.930       1.830.359     

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen

Saldo per 1 januari 749.103          575.794        

Bij: Saldo toevoeging 317.700          495.565        

Bij: Toevoeging beheer ondergangen Diemerbos 151.407          -                    

Af:  Onttrekking -409.040        -322.256       

Saldo per 31 december 809.170          749.103        

Bestemmingsreserve investeringen

Saldo per 1 januari 717.523          789.495        

Bij: Saldo toevoeging 7.650              8.106            

Af:  Saldo onttrekking -61.303          -80.078         

Saldo per 31 december 663.871          717.523        

De dotatie betreft de ontvangen canon van Stichting Watersportpark.

Totaal reserves 2.894.971 3.296.985

De algemene reserve is gevormd uit de van het Rijk ontvangen afkoopsom ten behoeve van de inrichting van

de Ouderkerkerplas en de resultaatbestemming uit de exploitatie. 

De onttrekking bestaat uit investeringen t.b.v. projecten uitvoeringsprogramma, fietspaden, vaar- en 

wandelroutenetwerken voor een totaal bedrag van € 55.896,-. Verder is conform begroting de 

afschrijvingskosten 2017 (€ 5.407,-) van de pont aan de Kalfjeslaan van de reserve onttrokken.

De onttrekking in 2017 bestaat uit de eigen bijdrage groot onderhoud vervangingsinvesteringen €  362.808,- 

en beheer/onderhoud Toekomst Amstelland € 46.232,-. 

Naar aanleiding van het AB-besluit van 7 december 2005 is besloten een bestemmingsreserve 

vervangingsinvestering te vormen ten behoeve van vervangingsinvesteringen, groot onderhoud en projecten. 

Als gevolg van doorgevoerde besparingen op de beheerplannen kan jaarlijks € 300.000,- worden toegevoegd 

aan deze reserve. Verder wordt € 17.700,- toegevoegd voor onderhoud aan de brug over de A2 en daarnaast 

is een afkoopsom van Rijkswaterstaat voor beheer en onderhoud ondergangen Diemerbos (ca. € 151.407) 

toegevoegd.

In de AB-vergadering van 7 december 2005 is besloten een bestemmingsreserve investeringen te vormen. 

Daarnaast is op 18 juni 2009 besloten om de Bestemmingsreserve inrichting de Middelpolder te laten opgaan 

in de reserve investeringen.
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31-12-2017 31-12-2016

Schulden op korte termijn

Crediteuren 148.521         247.734       

De post crediteuren is als volgt gespecificeerd:

Recreatie Noord-Holland NV 84.255            

Witte Bouw 30.250            

Lindenhoff Open Tuin B.V. 12.651            

Geber. Griekspoor 5.138              

Via van Dalen 3.433              

Paswerk 3.197              

Zeldenrijk Groenvoorziening 2.163              

Bouwadvies Groot Holland 2.108              

Overige crediteuren 5.325              

          148.521 

Nog te betalen bedragen 39.792           32.603         

BTW 4e kwartaal 2017 15.514            

Ontwerp kaart en informatiepanelen             13.706 

Accountantskosten 2017               6.905 

Electra               2.000 

Kadasterkosten, uitmeting perceel               1.326 

Overig                  342 

            39.792 

Aangegane verplichtingen 194.526         64.682         

Herstelkosten asfalt AOA*             27.560 

Herstelkosten asfalt Reggea Lake*                  975 

Groot onderhoud Wester Amstel             41.866 

Levering/plaatsing speeltoestel             15.122 

Leveren/plaatsen betonelementen Gaasperplas               5.881 

Asfaltwerk/aanvullen mijnsteen             31.736 

Opwaardering waterspeelplaats Gaasperplas             24.200 

Diverse snoeiwerkzaamheden Elsenhove/Middenwaard             14.099 

Vervangen 3 stuwen Gaasperplas               6.050 

Diverse werkzaamheden Gaaspeplas Noordoever             10.558 

Opknappen schelpenpaden             10.430 

Veiligheidssnoei grote bomen O'plas/G'plas               6.050 

194.526         

Specificatie:

Specificatie:

De belaste activiteiten betreffen de evenementen Amsteram Open Air, Gaasperpleasure, Reggae Lake 

Festival en Buiten Westen.

* Doordat de ontstane schades van eerdere edities nog niet zijn verholpen, zijn jaarlijks bedragen 

gereserveerd voor de uiteindelijke oplossing. 

Specificatie:
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31-12-2017 31-12-2016

Vooruitontvangen bedragen 49.299           59.260         

Bijdrage t.b.v. project Sloepennetwerk             31.973 

Bijdrage t.b.v. project Wandelnetwerk Amstelland             15.000 

Borg               2.326 

49.299           

2.537.482      2.544.708    

Deelbudgetten partijen Samenwerkingsovereenkomst Diemerbos

Dienst Landelijk Gebied/Amsterdam 110.181      110.181         

Gemeente Amsterdam 130.297      122.001         

Gemeente Diemen 311.523      311.523         

Groengebied Amstelland 1.199.888   1.218.493      

Rijkswaterstaat -                 -                    

Staatsbosbeheer 161.364      161.364         

Stadsdeel Zuidoost 193.077      193.077         

       2.106.329      2.116.638 

Overige deelbudgetten Samenwerkingsovereenkomst Diemerbos

Verevening 21.215        29.511           

Beheerfonds 409.937      398.559         

Renteopbrengsten -                 -                    

431.153          428.070        

2.537.482       2.544.708     

Toelichting bij projectrekening Diemerbos bij het Nationaal Groenfonds

Specificatie:

De ontvangen bedragen van de Provincie zijn bestemd voor het project Top's Amstelland. Verder zijn reeds 

bedragen ontvangen die bestemd zijn voor het project Sloepennetwerk. Daarnaast is de bijdrage van 

A´damse Bos ontvangen voor het project wandelnetwerk Amstelland.

In de Samenwerkingsovereenkomst Diemerbos (artikel 1.2) is afgesproken dat de deelnemende partijen de 

eigen bijdragen voor de projecten van het Investeringsprogramma Diemerbos fase 2 in een fonds storten, 

waarin tevens de bijdragen van derden (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat) en de voorschotten voor de subsidies 

worden gestort. Het fonds heeft gestalte gekregen in de vorm van een projectrekening bij het Nationaal 

Groenfonds. Het beheer van de projectrekening berust bij Groengebied Amstelland.

In de projectbudgetten van 11 projecten is rekening gehouden met reservering van gelden voor het beheer 

voor een periode van 30 jaar, conform artikel 1.1 van de Samenwerkingsovereenkomst. 

In beheer gehouden gelden projectrekening Diemerbos bij 

het Nationaal Groenfonds
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen.

In bijlage II is een financieel overzicht over 2017 gegeven. In bijlage III is de stand van zaken van de 

projecten ultimo 2017 weergegeven.

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) is de verzelfstandigde afdeling Groenbeheer van de provincie Noord-

Holland, met de provincie als enige aandeelhouder. RNH is een uitvoeringsorganisatie, die als 

opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt.

Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. De samenwerkingsrelatie is beschreven in een 

raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd, eerst van 2009-2013. In 2013 zijn het raamcontract en de 

dienstverlening van RNH geëvalueerd. De overwegend positieve uitkomst heeft geleid tot een verlenging van 

het raamcontract met nog eens 5 jaar (2014-2018). In 2017 is de dienstverlening van Recreatie Noord 

Holland N.V. opnieuw geëvalueerd. De resultaten hiervan worden begin 2018 aan het bestuur gepresenteerd. 

Met het oog op de lopende discussies over de GR-en en de MRA (en de rol van RNH daar in) is de intentie 

de contracten te verlengen met 2 jaar (dus 2019-2020).

De renteopbrengsten van de projectrekening worden in het beheerfonds gestort 

(Samenwerkingsovereenkomst art. 1.5).

Naast de gelden voor investeringen en beheer van de projecten is een beheerfonds opgenomen in de 

projectrekening (Samenwerkingsovereenkomst art. 1.5). Hiermee moet het beheer gefinancierd worden van 

in 2010 aangelegde voorzieningen in het kader van Recreatie om de Stad, waarvoor, door het dichtdraaien 

van de geldkraan door het Rijk, onverwacht geen beheergelden beschikbaar kwamen. De partijen hebben 

afgesproken gedurende de looptijd van het Investeringsprogramma (2014-2020) op zoek te gaan naar een 

structurele oplossing voor het beheertekort, onder meer door nieuwe financieringsmodellen, minder 

intensieve vormen van beheer en verdienmogelijkheden (zoals bijvoorbeeld het organiseren van 

evenementen).

Voor de financiering van de projecten is een vereveningsmogelijkheid afgesproken 

(Samenwerkingsovereenkomst art. 1.4). Als één project financiële meevallers kent wordt het financieel 

overschot, indien nodig, ingezet voor andere projecten in het Investeringsprogramma Diemerbos fase 2. 

Wanneer na verevening op het investeringsprogramma een overschot blijft bestaan, zal dit overschot ingezet 

worden voor het beheer.
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HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER HET BEGROTINGSJAAR 2017

Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

1 Gebiedsbeheer  2.350.179  741.262  - 1.608.916  2.261.467  518.173  - 1.743.294  2.128.110  674.173  - 1.453.937

2 Toezicht  394.583 -                   - 394.583  452.478 -                 - 452.478  442.085 -                 - 442.085

3 Financiën  46.627  90  - 46.537  45.540 -                 - 45.540  46.991  267  - 46.724

4 Bestuursadvisering  263.995 -                   - 263.995  237.999 -                 - 237.999  240.154 -                 - 240.154

5 Secretariaat  56.371 -                   - 56.371  45.467 -                 - 45.467  44.558 -                 - 44.558

6 Communicatie  76.119 -                   - 76.119  81.167 -                 - 81.167  81.908 -                 - 81.908

7 Inrichting & ontwikkeling  1.017.546  293.872  - 723.675  1.720.577  684.019  - 1.036.558  374.163  167.472  - 206.691

Bijdrage participanten  2.768.181  2.768.181  2.768.181  2.768.181  2.768.181  2.768.181

Totaal lasten en baten  4.205.419  3.803.405  - 402.014  4.844.695  3.970.373  - 874.322  3.357.969  3.610.093  252.124

Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten  - 402.014  - 874.322  252.124

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve  111.499 -                   111.499 -                -                -                   205.787 -                 205.787

Onttrekking algemene reserve -                     519.927  - 519.927 -                 576.412  - 576.412 -                   55.000  - 55.000

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.  469.107 -                   469.107  372.700 -                 372.700  495.565 -                 495.565

Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv. -                     409.040  - 409.040 -                 300.000  - 300.000 -                   322.256  - 322.256

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen  7.650 -                   7.650 -                -                -                   8.106 -                 8.106

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen -                     61.303  - 61.303 -                  370.610  - 370.610 -                   80.078  - 80.078

Totaal lasten en baten  4.793.675  4.793.675 -                     5.217.395  5.217.395 -                   4.067.427  4.067.427 -                  

Gerealiseerde resultaat -                    -                -                  

Totalen-generaal  4.793.675  4.793.675 -                     5.217.395  5.217.395 -                   4.067.427  4.067.427 -                  

Jaarrekening 2017 Begroting 2017 Jaarrekening 2016
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TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2017

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2017 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  1.413.227  1.411.546  1.319.813

Inzet RNH regulier  510.333  511.017  441.405

Totaal lasten regulier  1.923.560  1.922.563  1.761.217

Baten:

Opbrengsten regulier  549.056  518.173  527.836

Totaal baten regulier  549.056  518.173  527.836

Saldo regulier  - 1.374.504  - 1.404.390  - 1.233.381

Lasten:

Lasten incidenteel  417.792  330.304  351.736

Inzet RNH incidenteel  8.827  8.600  15.156

Totaal lasten incidenteel  426.619  338.904  366.892

Baten:

Opbrengsten incidenteel  151.407 -                             130.365

Project subsidies  40.799 -                             15.972

Totaal baten incidenteel  192.206 -                             146.337

Saldo incidenteel  - 234.412  - 338.904  - 220.555

Saldo Gebiedsbeheer  - 1.608.916  - 1.743.294  - 1.453.937

Financieel Toelichting
Per saldo onderschrijding 

gebiedsbeheer (ca. 134.000)

onderschrijding op saldo regulier 

(ca. 31.000)

overschrijding op de incidentele 

lasten (ca. 88.000)

overschrijding op opbrengsten 

incidenteel (ca. € 192.000)

Veroorzaakt door een onderschrijding van de reguliere lasten en 

een overschrijding van de incidentele opbrengsten

Door extra inkomsten uit huren en erfpachten

Incidentele lasten voor groot onderhoud halfverhardingen komt lager uit  

dan begroot (ca. € 58.000) door het temporiseren van het project 

Gaasperplas. Een groot deel van de betreffende halfverhardingen bevindt 

zich binnen het terrein dat dit project omvat. Verder zijn er hogere 

incidentele lasten door het optimaliseren van het asfalt van de 

parkeerplaats bij de skeelervereniging bij de Ouderkerkerplas conform 

bestuursbesluit van 20 april 2017 (ca. € 40.000).

Voor het beheer van de ondergangen Diemerbos is een afkoopsom 

verkregen van ca. €151.000). Voor het optimaliseren van het asfalt van 

de parkeerplaats bij de skeelervereniging aan de Ouderkerkerplas is 

subsidie verkregen (ca. € 40.000).
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Jaarrekening: Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Groot onderhoud/vervangingen:

groot onderhoud (half) verhardingen 86.663                    -                             86.663                    

groot onderhoud bruggen/ steigers 77.705                    -                             77.705                    

groot onderhoud beschoeiingen 18.150                    -                             18.150                    

groot onderhoud gebouwen 180.290                  -                             180.290                  

Overig:

opwaarderen gaasperplasgebied 18.156                    -                             18.156                    

optimaliseren skeelerbaan O'plas 40.891                    40.799                   93                           

advieskosten 4.762                      4.762                      

afkoopsom beheer ondergangen Diemerbos 151.407                 -151.407                

426.619                  192.206                 234.413                  

Begroting: Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Groot onderhoud/vervangingen:

groot onderhoud (half) verhardingen 145.000                  -                             145.000                  

groot onderhoud bruggen/ steigers 30.000                    -                             30.000                    

groot onderhoud beschoeiingen 5.000                      -                             5.000                      

groot onderhoud gebouwen 120.000                  -                             120.000                  

Overig:

opwaarderen gaasperplasgebied 33.600                    -                             33.600                    

optimaliseren skeelerbaan O'plas -                             -                             

advieskosten 5.304                      5.304                      

338.904                 -                            338.904                 

Reguliere inspanning resultaat b
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uitgevoerd volgens planning en binnen 

budget 

bijhouden beheersysteem beheerssysteem up to date

controleren zwemwaterkwaliteit verontreiniging tijdig opgemerkt

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste 

kwaliteit

dagelijks onderhouden bestaande 

recreatievoorzieningen

binnen budget en conform gewenste 

kwaliteit

controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen

updaten meerjarenraming groot onderhoud en 

vervangingen

actuele en haalbare meerjarenraming

uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en 

vervangingen
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Reguliere inspanning resultaat b
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Incidentele inspanning resultaat b
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x x x‘opwaarderen Gaasperplas’ In samenwerking met Amsterdam zijn er 

voor de ontwikkelstrategie Gaasperplas 

voorbereidingen uitgevoerd voor het 

participatietraject dat in 2018 van start 

gaat

inschakelen agrariërs bij beheer lagere beheerlasten

coördineren grote evenementen optimale opbrengsten voor 

recreatieschappen Noord-Holland

begeleiden Amsterdam Open Air, Gaasperpleasure, 

Buiten Westen en sportevenementen 

organisator/gemeente/partners/ 

omwonenden tevreden over 

dienstverlening schap

inzet nuttig voor schap en bevredigend 

voor deelnemers

zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer

uitgeven en reguleren 

vergunningen/gebruiksovereenkomsten

naleving gecontroleerd

begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over 

dienstverlening schap

onderhouden contacten andere gebruikers en 

beheerders binnen recreatiegebied

goede relaties andere partijen

behandeling klachten binnen termijn van 4 wkn behandeld

begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers 

werkvoorzieningsschappen
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2 Toezicht

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2017 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  25.450  30.615  40.239

Inzet RNH regulier  369.133  421.863  401.847

Totaal lasten regulier  394.583  452.478  442.085

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                            -                             

Totaal baten regulier -                             -                            -                             

Saldo regulier  - 394.583  - 452.478  - 442.085

Lasten:

Lasten incidenteel -                             -                            -                             

Inzet RNH incidenteel -                             -                            -                             

Totaal lasten incidenteel -                             -                            -                             

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                            -                             

Project subsidies -                             -                            -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                            -                             

Saldo incidenteel -                             -                            -                             

Saldo Toezicht  - 394.583  - 452.478  - 442.085

Financieel Toelichting
Per saldo onderschrijding van ca. 

€ 58.000

Reguliere inspanning resultaat b
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vervullen rol gastheer in het gebied recreanten tevreden over 

gastheerschap

jaarlijks opstellen handhavingsplan handhaving toegespitst op actuele 

noodzaak

specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving 

verbeteren

waarborgen veiligheidsgevoel 

recreanten & maatschappelijke 

draagvlak

Beperktere inzet op toezicht (ca. € 53.000) door tekort aan capaciteit 

in de zomerperiode.

toezicht houden en handhaven volgens Algemene 

Verordening

recreanten voelen zich veilig; toezicht 

conform handhavingsplan
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3 Financiën

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2017 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  12.682  12.513  13.917

Inzet RNH regulier  51.674  53.175  46.886

Totaal lasten regulier  64.356  65.688  60.803

Baten:

Opbrengsten regulier  90 -                             267

Totaal baten regulier  90 -                             267

Saldo regulier  - 64.266  - 65.688  - 60.536

Lasten:

Lasten incidenteel  6.002  3.000  8.960

Inzet RNH incidenteel  - 23.731  - 23.148  - 22.772

Totaal lasten incidenteel  - 17.729  - 20.148  - 13.812

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                            -                             

Project subsidies -                             -                            -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                            -                             

Saldo incidenteel  17.729  20.148  13.812

Saldo Financiën  - 46.537  - 45.540  - 46.724

Financieel Toelichting
Geen bijzonderheden

Reguliere inspanning resultaat b
e
h
o
u
d
 g

e
b
ie

d

ve
rg

ro
te

n
 g

eb
ru

ik
d

u
u

rz
aa

m
h

ei
d

m
aa

ts
ch

ap
p

el
ijk

x x

x x

x x

x x

beheren financiële middelen optimaal beheer financiële middelen

jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste 

weerstandsvermogen

weerstandsvermogen geëvalueerd en 

up-to-date

opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en 

jaarrekening

correcte en leesbare financiële stukken 

met goedkeurende controleverklaring

voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie
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4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2017 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  5.435  2.763  5.371

Inzet RNH regulier  222.889  187.774  200.675

Totaal lasten regulier  228.325  190.537  206.046

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                            -                             

Totaal baten regulier -                             -                            -                             

Saldo regulier  - 228.325  - 190.537  - 206.046

Lasten:

Lasten incidenteel  15.616  21.190  13.460

Inzet RNH incidenteel  20.055  26.272  20.648

Totaal lasten incidenteel  35.670  47.462  34.108

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                            -                             

Project subsidies -                             -                            -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                            -                             

Saldo incidenteel  - 35.670  - 47.462  - 34.108

Saldo Bestuursadvisering  - 263.995  - 237.999  - 240.154

Financieel Toelichting
hogere lasten regulier (ca. € 

38.000)

lagere totale lasten incidenteel 

(circa € 12.000)

Jaarrekening: Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

koudewinning Ouderkerkerplas 8.780                     -                            8.780                     

recreatiemonitor 10.587                   -                            10.587                   

proces beheerversobering 6.283                     -                            6.283                     

cocreatieproces energie O'plas 4.938                     

advieskosten 5.082                     -                            5.082                     
35.670                   -                            30.732                   

Begroting: Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

koudewinning Ouderkerkerplas 20.000                   -                            20.000                   

recreatiemonitor 11.791                   -                            11.791                   

proces beheerversobering 6.060                     -                            6.060                     

cocreatieproces energie O'plas 4.500                     -                            4.500                     

advieskosten 5.111                     -                            5.111                     

47.462                   -                            47.462                   

lagere lasten voornamelijk door beperkte kosten voor de juridische 

procedure over inkomsten NUON koudewinning

hogere bedrijfskosten en hogere inzet RNH door extra inzet die nodig 

bleek voor de voorbereiding van de besluitvorming over het financieel 

meerjarenperspectief. Verder is er voor het project hoofdroute 

Gaasperplas extra advies geleverd als gevolg van temporisering van het 

project.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

Groengebied Amstelland  -32 - Jaarrekening



Reguliere inspanning resultaat b
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Incidentele inspanning resultaat b
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x

xkoudewinning Ouderkerkerplas duidelijkheid over inkomsten uit 

koudewinning

monitoren van de beleidsdoelen evaluatie van de doelen van het 

programma

heroverweging inzet reserve op basis van evaluatie voortgang 

uitvoeringsprogramma en 

meerjarenraming vervanging

recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en 

rapporteren 

aantal bezoekers gemeten conform 

wensen bestuur

belangenbehartiging en advisering aan derden gereageerd op zaken met directe relatie 

doelstelling schap

adequaat reageren op actualiteiten vragen binnen 2 weken beantwoord

bewaken uitvoering van het programma en de 

jaaropdracht

programma uitgevoerd conform 

opdracht bestuur en binnen de gestelde 

kaders

adviseren bestuur goed voorbereide besluitvorming en 

informele advisering

relatie met participanten onderhouden ambtenaren en bestuurders tevreden 

over de dienstverlening
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5 Secretariaat

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2017 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier -                             -                            -                             

Inzet RNH regulier  56.371  45.467  44.558

Totaal lasten regulier  56.371  45.467  44.558

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                            -                             

Totaal baten regulier -                             -                            -                             

Saldo regulier  - 56.371  - 45.467  - 44.558

Lasten:

Lasten incidenteel -                             -                            -                             

Inzet RNH incidenteel -                             -                            -                             

Totaal lasten incidenteel -                             -                            -                             

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                            -                             

Project subsidies -                             -                            -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                            -                             

Saldo incidenteel -                             -                            -                             

Saldo Secretariaat  - 56.371  - 45.467  - 44.558

Financieel Toelichting
Overschrijding inzet RNH (ca. € 

11.000)

Reguliere inspanning resultaat b
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organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief 

voorbereiding en nazorg

3 bestuursrondes per jaar begeleid

secretariële ondersteuning afhandeling post en telefoon, 

archivering

Extra inzet voor de voorbereiding van de besluitvorming over het 

financieel meerjarenperspectief

breed bekendmaken van de bestuursbesluiten participanten op de hoogte van 

besluitvorming
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6 Communicatie

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2017 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  10.309  15.600  12.099

Inzet RNH regulier  61.069  56.567  67.732

Totaal lasten regulier  71.378  72.167  79.832

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                            -                             

Totaal baten regulier -                             -                            -                             

Saldo regulier  - 71.378  - 72.167  - 79.832

Lasten:

Lasten incidenteel  4.741  9.000  2.076

Inzet RNH incidenteel -                             -                            -                             

Totaal lasten incidenteel  4.741  9.000  2.076

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                            -                             

Project subsidies -                             -                            -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                            -                             

Saldo incidenteel  - 4.741  - 9.000  - 2.076

Saldo Communicatie  - 76.119  - 81.167  - 81.908

Financieel Toelichting
Geen bijzonderheden

Reguliere inspanning resultaat b
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benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven; 

activiteiten en actualiteiten verspreid 

verzorgen digitale media en beheren website website up to date

gebruik sociale media promotie schap en trekken nieuwe 

bezoekers

communicatiestrategie uitvoeren gerichte inzet en vernieuwen van 

analoge en digitale 

communicatiemiddelen

voorzien in goede & actuele terreininformatie voor 

recreanten en omwonenden

bebording en schriftelijke 

informatievoorziening up to date en 

betrouwbaar; gericht informatie geven 

over werkzaamheden in het gebied

promoten gebied behoud en uitbreiding van de relatie met 

diverse doelgroepen uit de 

communicatiestrategie
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7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2017 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier -                             -                            -                             

Inzet RNH regulier  172.813  168.900  171.778

Totaal lasten regulier  172.813  168.900  171.778

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                            -                             

Totaal baten regulier -                             -                            -                             

Saldo regulier  - 172.813  - 168.900  - 171.778

Lasten:

Lasten incidenteel  774.231  1.481.416  94.918

Inzet RNH incidenteel  70.502  70.261  107.467

Totaal lasten incidenteel  844.733  1.551.677  202.385

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                            -                             

Project subsidies  293.872  684.019  167.472

Totaal baten incidenteel  293.872  684.019  167.472

Saldo incidenteel  - 550.862  - 867.658  - 34.913

Saldo Inrichting & Ontwikkeling  - 723.675  - 1.036.558  - 206.691

Financieel Toelichting
per saldo onderschrijding van ca. 

€ 313.000

Onderschrijding van incidentele 

lasten (ca. € 707.000)

Onderschrijding van incidentele 

baten (ca. € 390.000)

Veroorzaakt door een onderschrijding van de incidentele lasten en 

baten.

Lagere incidentele lasten onder andere door temporisering van het 

project Hoofdroute Gaasperplas door het aanhouden van de 

subsidietoekenning door Amsterdam. Door temporisering van dit project 

zijn de uitgaven substantieel lager (ca. € 617.000). Er is een 

onderschrijding van De TOPS (Toeristische Overstap Punten) van ca. € 

20.000 door goedkopere aanbesteding en efficiëntere financiële 

afronding van het project. Voor het Sloepennetwerk is er een 

onderschrijding van ca. € 40.000 omdat de realisatie van 

informatiepanelen en eerste druk kaarten doorschuiven naar 2018. 

Reden hiervoor is dat de regio Kennemerland en Amsterdam besloten 

hebben de informatie te integreren waardoor langere voorbereidingstijd 

nodig was. 

Door het temporiseren va het project Hoofdroute Gaasperplas zijn 

eveneens de aan dit project gekoppelde subsidie inkomsten (ca. € 

347.000) nog niet ontvangen. Ook de subsidie inkomsten voor het 

sloepennetwerk vallen in 2017 lager uit dan begroot (ca. € 34.000) door 

het doorschuiven van het project naar 2018.
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Jaarrekening: Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Uitvoeringsprogramma 30.217                    30.492                   -275                       

Investeringsprogramma Diemerbos 213.312                  213.312                 -                             
Hoofdroute noordoever 33.397                    13.359                   20.038                    

Aankoop gronden Overdiemen 519.927                  -                             519.927                  

Sloepennetwerk Amsterdam-Amstelland 40.723                    27.488                   13.235                    

Realisatie TOP's Amstelland 1.571                      1.571                     -                             

Werving horeca Diemerbos 5.586                      -                             5.586                      

Overige projecten 7.650                     -7.650                    

844.733                 293.872                550.862                 

Begroting: Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Uitvoeringsprogramma 30.000                    30.000                   -                             

Investeringsprogramma Diemerbos 218.592                  218.592                 -                             
Hoofdroute noordoever 650.000                  360.000                 290.000                  

Aankoop gronden Overdiemen 550.000                  -                             550.000                  

Sloepennetwerk Amsterdam-Amstelland 81.000                    61.175                   19.825                    

Realisatie TOP's Amstelland 22.085                    1.657                     20.428                    

Overige projecten -                             12.595                   -12.595                  

1.551.677               684.019                 867.658                  

Reguliere inspanning resultaat b
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begeleiden aanleg Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg project naar tevredenheid  begeleid

begeleiden verbreding A2-A9 project naar tevredenheid  begeleid

grondverwerving en grondruil grondverwerving en –ruil in goede 

afstemming met partners

potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties

actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap

juridische advisering juridisch advies en toetsing uitgevoerd 

indien noodzakelijkbeheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten uit grond, 

gebouwen en Leisure ondernemingen

aanvullen beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en 

eenvoudig toegankelijk 

coördineren en begeleiden maatschappelijke stages scholen tevreden over verloop

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
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Incidentele inspanning resultaat b
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x x

TOPS (Toeristische Overstap 

Punten)

x

Sloepennetwerk

x

x x

x x

Overige projecten

kraak abcouderstraatweg juridische zaken afgewikkeld

Realisatie van informatiepanelen en 

eerste druk kaarten

Investeringsprogramma Diemerbos en projectrekening 

Diemerbos

Bewaken subsidie 

Investeringsprogramma Diemerbos en 

uitvoeren rekeninghouderschap 

Projectrekening Diemerbos bij Nationaal 

Groenfonds, realiseren project 

Fietspaden Diemerbos Fase 2, 

begeleiden 'brug over de Gaasp' 

(realisatie fietsbrug 2016-2020)

Hoofdroute Noordoever Gaasperplas Project getemporiseerd als gevolg van 

onzekerheid over de financiering

vervullen functie recreatiemakelaar afhankelijk van subsidie in 2017 de 

realisatie van projecten aangejaagd, 

uitbreiding fiets-, wandel en 

ruitermogelijkheden in het gebied

Investeringsprogramma Diemerbos 

Efficiënte afronding van het project

Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland:
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Totaal

Financieel overzicht:

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2017 2017 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  1.467.104  1.473.037  1.391.439

Inzet RNH regulier  1.444.282  1.444.763  1.374.880

Totaal lasten regulier  2.911.386  2.917.800  2.766.319

Baten:

Opbrengsten regulier  549.146  518.173  528.103

Totaal baten regulier  549.146  518.173  528.103

Saldo regulier  - 2.362.240  - 2.399.627  - 2.238.216

Lasten:

Lasten incidenteel  1.218.382  1.844.910  471.150

Inzet RNH incidenteel  75.652  81.985  120.499

Totaal lasten incidenteel  1.294.033  1.926.895  591.649

Baten:

Opbrengsten incidenteel  151.407 -                             130.365

Project subsidies  334.670  684.019  183.444

Totaal baten incidenteel  486.078  684.019  313.809

Saldo incidenteel  - 807.956  - 1.242.876  - 277.840

Saldo Totaal  - 3.170.195  - 3.642.503  - 2.516.057
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OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

werkelijk begroting werkelijk

Omschrijving 2017 2017 2016

Lasten

Inhuur personeel RNH regulier  1.444.282  1.444.763  1.374.880

Bestuurskosten  5.435  2.763  5.371

Kantoorkosten  29.295  33.010  27.807

Vervoerskosten  27.705  29.762  28.815

PR & marketing  13.813  9.893  12.099

Bedrijfskosten  1.400.783  1.405.117  1.336.928

Projectkosten*  1.278.187  1.913.480  565.538

Afschrijvingen  5.407  5.407  6.074

Rentekosten  449  500  455

Bijzondere baten en lasten  63 -                    - 0

Totaal lasten  4.205.419  4.844.695  3.357.969

Baten

Exploitatieopbrengsten*  549.056  518.173  527.836

Financiële baten  90 -                    267

Overige opbrengsten  151.407 -                    130.365

Project subsidies  334.670  684.019  183.444

Totaal baten  1.035.224  1.202.192  841.912

Resultaat deelprogramma's  - 3.170.195  - 3.642.503  - 2.516.057

Bijdrage participanten  2.768.181  2.768.181  2.768.181

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten  - 402.014  - 874.322  252.124

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve  111.499 -                    205.787

Onttrekking algemene reserve  - 519.927  - 576.412  - 55.000

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.  469.107  372.700  495.565

Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv.  - 409.040  - 300.000  - 322.256

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen  7.650 -                    8.106

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen  - 61.303  - 370.610  - 80.078

Gerealiseerde resultaat -                   -                   -                   

Exploitatieopbrengsten*:

Huren 43.299         40.000         40.461         

Erfpachten 246.435       230.000       229.321       

Vergunning/kioskverkopen 5.100           5.082           2.985           

Veergelden 17.900         15.244         16.581         

236.323       227.847       238.488       

549.056       518.173       527.836       

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

Overige exploitatie inkomsten (voornamelijk 

evenementen)
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Wet FIDO MODELSTATEN A EN B

Modelstaat A (x € 1.000)

Kwartaal 1e 2e

Maand 1 jan 1 feb 1 mrt 1 apr 1 mei 1 jun

Registratie nr. 

Datum ontvangst

Vlottende schuld 0 0 0 0 0 0

Vlottende middelen 0 0 0 0 0 0

Netto vl. schuld 0 0 0 0 0 0

Netto vl. overschot 0 0 0 0 0 0

Gem. schuld 0 0

Gem. overschot 0 0

Kasgeldlimiet 397 397 397 397 397 397

Ruimte onder limiet 397 397

Overschrijding 0 0

Kwartaal 3e 4e

Maand 1 jul 1 aug 1 sep 1 okt 1 nov 1 dec

Registratie nr. 

Datum ontvangst

Vlottende schuld 0 0 0 0 0 0

Vlottende middelen 0 0 0 0 0 0

Netto vl. schuld 0 0 0 0 0 0

Netto vl. overschot 0 0 0 0 0 0

Gem. schuld 0 0

Gem. overschot 0 0

Kasgeldlimiet 397 397 397 397 397 397

Ruimte onder limiet 397 397

Overschrijding 0 0

Toelichting op modelstaat A

De Kasgeldlimiet voor recreatieschap Groengebied Amstelland bedraagt op basis van de begroting 

2017 € 397.000,-. Het recreatieschap blijft het gehele jaar binnen de limiet.
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Modelstaat B (x € 1.000)

Modelstaat B

1a Renteherziening op vaste schuld O/G -                    

1b Renteherziening op vaste schuld U/G -                    

2 Renteherziening op vaste schuld (1a-1b) -                    

3a nieuw aangetrokken vaste schuld -                    

3b nieuw uitgezette lange leningen -                    

4 netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) -                    

5 Betaalde aflossingen -                    

6 herfinanciering (laagste van 4 en 5) -                    

7 Renterisico op de vaste schuld (2+6) -                    

8 Renterisiconorm -                    

9a ruimte onder -                    

9b Overschrijding -                    

Renterisiconorm

10 Stand van de vaste schuld -                    

11 Vastgestelde percentage

12 Renterisiconorm (10x11) -                    

Er hebben bij het recreatieschap Groengebied Amstelland geen renteherzieningen op vaste 

schulden plaatsgevonden en er zijn geen nieuwe leningen uitgezet of aangetrokken. De 

renterisiconorm is derhalve nihil.
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Overige gegevens
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GEMEENTE OUDER-AMSTEL Mevrouw J.J. de Maa

GEMEENTE AMSTELVEEN De heer P. Bot 

GEMEENTE AMSTERDAM De heer A. Choho (vicevoorzitter)

De heer A. Bottse 

De heer R. Vermin

GEMEENTE DIEMEN De heer R.P. Grondel 

PROVINCIE NOORD-HOLLAND De heer A. Tekin

* vacature voorzitter

SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR PER 31 DECEMBER 2017*
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voorzitter,

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland in de openbare 

vergadering van 5 juli 2018.
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BIJLAGEN

JAARREKENING 2017
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BIJLAGE I

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT 2017

nr. Omschrijving Stand per  Vermeerde- Verminde- Afschrij- Stand per

1-1-2017 ringen ringen vingen 31-12-2017

2017 2017 2017

ACTIVA

1 Onroerende en roerende bezittingen 18.925            -                  5.407              13.518            

2 Investeringsuitgaven, welke gedekt

worden uit reserves

3 Financiële vaste activa -                  -                  -                  

Totaal 18.925            -                  -                  5.407              13.518            

PASSIVA

1 Algemene reserve 1.830.359       111.499          519.927          1.421.930       

2 Bestemmingsreserve Vervangingsinvest. 749.103          469.107          409.040          809.170          

3 Bestemmingsreserve Investeringen 717.523          7.650              61.303            663.871          

4 Aangegane langlopende leningen -                  -                  

Totaal 3.296.985       588.256          990.270          -                  2.894.971       

Bruto werkkapitaal 3.278.060       588.256          990.270          5.407-              2.881.452       
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BIJLAGE II: Financieel overzicht projectrekening Diemerbos 2017

nr. deelbudget projecttrekker budget per 1-1-2017 stortingen door derden betalingen aan 

projecttrekkers

 budget per 31-12-2017

1 Fietspad Penbos-Diemerbos Groengebied Amstelland -                                  -                                  -                                  -                                  

2 Diemerbosboom en landmark Staatsbosbeheer 133.851,00                     -                                  -                                  133.851,00                     

3 Verbreding watergangen Dienst Landelijk Gebied/Amsterdam 92.054,66                       -                                  -                                  92.054,66                       

4 Bouwrijp maken scoutingterrein Staatsbosbeheer -                                  -                                  -                                  -                                  

5 Aansluiting wandelpad Landlust Dienst Landelijk Gebied/Amsterdam 18.126,24                       -                                  -                                  18.126,24                       

6 Faunapassages Provincialeweg Stadsdeel Zuidoost 193.076,84                     -                                  -                                  193.076,84                     

7 Zonering fietspad Diemen-Diemerbos Gemeente Diemen 311.522,81                     -                                  -                                  311.522,81                     

8 Doortrekken waterpartij Diemerdriehoek Gemeente Diemen -                                  -                                  -                                  -                                  

9 Fietspaden naar extra onderdoorgang A9 Groengebied Amstelland 181.342,53                     -                                  11.864,75                       169.477,78                     

10 Fietsbrug over de Gaasp Groengebied Amstelland 997.507,88                     -                                  4.223,28                         993.284,60                     

11 Aansluiting fietsverbinding IJburg Gemeente Amsterdam 122.000,72                     8.296,06                         -                                  130.296,78                     

12 Fietspad oostkant Diemerbos Groengebied Amstelland 39.642,56                       2.516,77                         37.125,79                       

13 Natuurcompensatie Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat -                                  -                                  -                                  -                                  

14 Promotie en evenementen Staatsbosbeheer 27.512,52                       -                                  -                                  27.512,52                       

15 Verevening nader te bepalen 29.511,41                       8.296,06                         21.215,35                       

16 Beheerfonds Staatsbosbeheer en Groengebied A. 398.558,97                     13.200,00                       1.821,70                         409.937,27                     

17 Renteopbrengsten naar Beheerfonds -                                  -                                  -                                  -                                  

Totaal 2.544.708,14                  21.496,06                       28.722,56                       2.537.481,64                  
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Bijlage III: Stand van zaken projecten Investeringsprogramma Diemerbos fase 2 
 
 
In het Investeringsprogramma Diemerbos fase 2 zijn veertien projecten benoemd. Van deze veertien 
projecten zijn er elf in de afgelopen periode tot uitvoering gekomen. Zeven projecten zijn inmiddels 
voltooid. Twee projecten komen in de loop van 2018 en 2019 gereed. Twee projecten zijn afgevoerd 
van de lijst en één project is op de lange baan geschoven. Hieronder volgt een overzicht van de stand 
van zaken per project/deelbudget. 
 

1. Fietspad Penbos-Diemerbos. De Stuurgroep heeft besloten om dit project niet uit te voeren, 
omdat de kosten veel hoger uitkwamen dan was geraamd en te hoog waren om deze 
investering te rechtvaardigen. De gewenste fietsverbinding is via andere (deels nieuwe) 
fietspaden gerealiseerd. 

2. Diemerbosboom en landmark. Voor dit project is de financiering nog niet rond. Het is daarom 
nog niet in uitvoering genomen. In 2016 is besloten om realisatie van dit project geen prioriteit 
te geven. 

3. Verbreding watergangen. Dit project is begin 2015 gereed gekomen. Er zijn extra kosten 
gemaakt voor het afplaggen van percelen, zodat deze als moeras beheerd kunnen worden. 
Hierdoor kan voor deze percelen een hogere beheervergoeding vanuit de SNL worden 
verkregen. De meerkosten zijn gedekt via verevening met minderkosten van andere projecten. 

4. Bouwrijp maken scoutingterrein. Dit project is in 2015 gereed gekomen. Het projectbudget is 
licht overschreden. De meerkosten zijn gedekt via verevening met minderkosten van andere 
projecten. 

5. Aansluiting wandelpad Landlust. Het wandelpad is begin 2015 gereed gekomen. In 2017 zijn 
enkele fruitbomen langs het pad geplant. 

6. Faunapassages Provincialeweg. In 2015 is één faunapassage gerealiseerd ter hoogte van de 
Bijlmerweide. Een tweede, ter hoogte van het recreatiegebied Gaasperplas is in 
voorbereiding. De uitvoering is in 2018 gepland. 

7. Zonering fietspad Diemen-hoofdingang Diemerbos. In 2015 is de eerste fase (vier deeltracés) 
in uitvoering gekomen. Hiermee is ca. 935 van de 1600 meter fietsverbinding gerealiseerd. De 
voorbereiding van de tweede fase is in 2017 gestart. Het project zal niet eerder dan in de loop 
van 2019 gereed zijn. 

8. Doortrekken waterpartij Diemerdriehoek. Dit project hangt nauw samen met de realisatie van 
project 1, fietspad Penbos-Diemerbos. Omdat het fietspad niet wordt gerealiseerd, heeft de 
Stuurgroep in 2016 besloten om af te zien van realisatie van dit project. Het beschikbare 
budget is naar het vereveningsdeel van de projectrekening overgeheveld en daarmee 
beschikbaar voor eventuele andere projecten. 

9. Fietspaden naar extra onderdoorgang A9. De fietspaden zijn in 2015 gereed gekomen. De 
kosten waren lager dan geraamd. Het overschot komt via de verevening beschikbaar voor 
projecten die duurder uitvallen. De nieuwe onderdoorgang (werk Rijkswaterstaat) is in 
december 2016 in gebruik genomen. 

10. Fietsbrug over de Gaasp. Dit project is in opdracht van Rijkswaterstaat tot uitvoering 
gekomen. Hoewel de bouw van de nieuwe brug voorspoedig verloopt, is het voor het fietspad 
bestemde gedeelte gedurende de gehele bouwtijd van de tunnel in de Gaasperdammerweg 
nodig voor het omgelegde autoverkeer. Pas als de tunnel in gebruik genomen is kan het 
fietspadgedeelte beschikbaar komen voor het fietsverkeer. Verwacht wordt dat het fietspad 
over de brug uiterlijk in 2021 in gebruik kan worden genomen. 

11. Aansluiting fietsverbinding IJburg. Dit project is in 2016 in voorbereiding genomen en in 2017 
gerealiseerd. Het project is duurder geworden dan geraamd. De meerkosten zijn gedekt via 
verevening en een extra bijdrage van de projecttrekker gemeente Amsterdam. 

12. Fietspad oostkant Diemerbos. Dit fietspad is in 2015 gereed gekomen. De kosten waren lager 
dan geraamd. Het overschot komt via de verevening beschikbaar voor projecten die duurder 
uitvallen. 

13. Natuurcompensatie Rijkswaterstaat. Dit project is in 2015 gereed gekomen. Mogelijk volgt nog 
een uitbreiding, als de aangrenzende gronden aangekocht kunnen worden. Dit project wordt 
geheel in opdracht en voor rekening van Rijkswaterstaat uitgevoerd, buiten de projectrekening 
van het Diemerbos om. 

14. Promotie en evenementen. In 2016 is door Staatsbosbeheer een promotieplan opgesteld. Op 
basis hiervan is een bedrag uit het projectbudget beschikbaar gesteld voor inrichting van een 
infotheek. 
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15. Verevening. Door het goedkoper uitvallen van de projecten 9 en 12 en door het vervallen van 
project 8 is geld beschikbaar gekomen voor de financiering van meerkosten op de projecten 3, 
4, 7 en 11. 

16. Beheerfonds. Het fonds is gevuld door garantiebijdragen van de gemeente Amsterdam, de 
gemeente Diemen en de provincie Noord-Holland. Daarnaast zijn de inkomsten uit 
evenementen en de renteopbrengsten in het beheerfonds gestort. De uitgaven betreffen de 
niet door SNL-subsidies of andere begrotingen gedekte kosten voor onderhoud door 
Staatsbosbeheer en Groengebied Amstelland. 

17. Renteopbrengsten. Over 2017 is geen rente uitgekeerd, omdat het rentepercentage 0 was. 
 
 



BIJLAGE IV

GROENGEBIED AMSTELLAND

Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2017

Jaar Geactiv. Ver- Ver- Geactiv. Ter- Boek- Afschr. Afschr. Afschr. Boek- Rest-

Omschrijving van t/m meer- min- t/m mijn waarde t/m 2017 des- waarde waarde

inv. 2016 derd derd 2017 1-1-2017 2016 invest. 31-12-2017

Vervoermiddelen

Suzuki 97-LRH-9 2010 38.500           -               -                38.500         5     -                    -38.500    -               -                 -            

Suzuki 00-PPG-4 2011 20.000           -               -                20.000         5     -                    -20.000    -               -                 -            

58.500           -               -                58.500         -                    -58.500    -               -           -                 -            

Vaartuigen

Pont over Amstel 2005 81.107           -               -                81.107         15   18.925           -62.181    5.407       13.518       5.000    

81.107           -               -                81.107          18.925           -62.181    5.407       -           13.518       5.000    

Totaal generaal 139.607         -               -                139.607       18.925,39      -120.681  5.407,08  -           13.518       5.000    

Groengebied Amstelland  -55 - Jaarrekening



Bijlage V: GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn in dit kader geen bijzonderheden te melden
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Bijlage VI: Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing Groengebied Amstelland 
2017 
 
Op 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 
werking getreden. Het BBV verplicht het Groengebied Amstelland (GGA) aandacht te besteden aan 
de risico's. Met de voorliggende 'Nota weerstandsvermogen' wordt het noodzakelijke inzicht in zowel 
het weerstandsvermogen als de weerstandscapaciteit van het GGA gegeven. 
 
Deze nota is in vier fasen tot stand gekomen.  
1. Inventariseren en kwantificeren risico's; 
2. De gewenste / benodigde omvang van het weerstandsvermogen; 
3. Berekenende weerstandscapaciteit per begin 2018; 
4. Matching Gewenst weerstandsvermogen – Berekende weerstandscapaciteit. 
 
In deze nota worden de uitkomsten van deze fasen beschreven. 
 
 

1. Inventariseren en kwantificeren risico's 
 
In de eerste fase zijn de risico's van GGA geïnventariseerd. Met de budgethouders zijn deze risico's in 
beeld gebracht. De geïnventariseerde risico's zijn beschreven en onderverdeeld naar: 
 
Hoog / Midden / Laag (kans) 
Risico's zijn als 'Hoog' aangemerkt indien de kans van voordoen hoog wordt geacht, enzovoort. Bij 
een hoog risico is de financiële impact voor 80 procent meegenomen, bij een midden risico voor 
50 procent en bij een laag risico voor 20 procent. 

 
Structureel / Incidenteel  
Risico's zijn als incidenteel of structureel aangemerkt. Een structureel risico heeft een financiële 
impact in meerdere begrotingsjaren. Een incidenteel risico heeft een financiële impact in één 
begrotingsjaar. De structurele risico's zijn voor twee jaar meegenomen in de risicokwantificering omdat 
er van uit gegaan wordt dat dit risico na twee jaar opgevangen moet zijn binnen de begroting.  

 
Voor het kunnen bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is de financiële impact per risico 
berekend. Risico's zijn per definitie niet goed meetbaar. Dit komt doordat voor voorzienbare en redelijk 
kwantificeerbare risico's een voorziening moet worden gevormd. Om toch tot een kwantificering te 
kunnen komen, zijn de bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden (Hoog / 
Midden / Laag) en de impact van het risico (in euro's) geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de 
(gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of investeringsbedragen 
meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect. 
 
Dit betekent dat niet de gehele omvang van de mogelijke financiële impact wordt opgenomen als 
risicobuffer. Door vermenigvuldiging van de impact met een kans van optreden wordt een onnodig 
hoge risicobuffer vermeden. Tegelijkertijd wordt door de combinatie van verschillende risico's in de 
bepaling van de weerstandscapaciteit redelijkerwijs wel gezorgd voor voldoende vermogen voor 
tegenvallers. 
 
  



- 58 - 

 

Op basis van de risico-inventarisatie zijn de volgende risico's onderkend. De geïnventariseerde risico's 
zijn gekwantificeerd voor een bedrag van in totaal € 606.000,-. Een nadere specificatie van dit bedrag 
is: 
 

Risico Kans Incidenteel / 
Structureel 

Financiële 
impact 

Uitgaande van 
twee jaar 

1. Subsidies (risico van terugbetalen / 
hogere eigen bijdrage m.b.t. KvA) 

Laag risico Incidenteel € 50.000 € 50.000 

2. Ingroeiregeling (nieuwe 
voorzieningen en/of gebieden 
waarvan het onderhoud op enig 
moment uit de begroting betaald 
moet worden.) 

Hoog risico Structureel € 40.000 € 80.000 

3. Talud-stabiliteit Ouderkerker-
plas/Gaasperplas 

Laag risico Incidenteel € 300.000 € 300.000 

4. Verandering regelgeving 
(bijvoorbeeld wijziging zwemwater 
kwaliteit) 

Midden risico Incidenteel € 75.000 € 75.000 

5. Verminderde inkomsten door het 
niet naleven/realiseren van 
contractvoorwaarden 

Midden risico Incidenteel € 53.000 € 53.000 

6. Financiële consequenties contract 
beëindiging erfpachtnemers / 
tegenvallend bezoek evenementen 

Laag risico Incidenteel € 33.000 € 33.000 

7. Kans op vaststelling 
bodemverontreiniging 

Midden risico Incidenteel € 15.000 € 15.000 

Totaal     € 606.000 

 

 Bij de bepaling van de totale financiële impact voor alle risico's worden de incidentele risico's eenmalig meegenomen. Bij 
structurele risico's wordt de verwachte financiële impact per jaar met twee vermenigvuldigd.  
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2. De gewenste / benodigde omvang van het weerstandsvermogen 
 
Het weerstandsvermogen is in artikel 11 van het BBV gedefinieerd als “De relatie tussen de 
weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente (of de 
gemeenschappelijke regeling) beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle 
risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie 
tot de financiële positie”. 
 
Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken 
om de risico's, die zich in de praktijk voordoen, op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid 
verandert dan wel ingekrompen moet worden. Het vermogen om het beleid door te zetten, is 
afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit. 
 
Er zijn (nog) geen wetenschappelijke of algemeen geldende normen voor de gewenste omvang van 
een weerstandsvermogen. Iedere gemeente en gemeenschappelijke regeling moet zelf invulling 
geven aan de gewenste omvang, gelet op haar eigen situatie en context. De omvang van het 
weerstandsvermogen moet in verhouding staan tot de risico's die de organisatie loopt. De risico's 
moeten niet kunnen worden opgevangen door stuur- en beheersmaatregelen en / of financieel kunnen 
worden afgedekt door voorzieningen. 
 
De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering is een logische basis voor het bepalen van 
het gewenste weerstandsvermogen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat niet alle 
risico's kunnen worden gekwantificeerd (p.m.-posten). 
 

1. Voor de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's worden de uitkomsten van de risico-
inventarisatie als norm genomen voor het bepalen van het gewenste minimale weerstands-
vermogen. Bij de risico-inventarisatie zijn risico's gekwantificeerd voor een bedrag van 
€ 606.000,-.  

 
2. Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. 

Het rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer 
van de algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen. 
Voor GGA komt 2% van de structurele inkomsten overeen met een bedrag van € 64.000,-. 
Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor niet 
gekwantificeerde risico's. 

 
Het totale benodigd weerstandsvermogen komt daarmee op een bedrag van € 670.000,-. In het 
volgende hoofdstuk wordt de omvang van het weerstandsvermogen gerelateerd aan de aanwezige 
weerstandscapaciteit. 
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3. Berekende weerstandscapaciteit per begin 2018 
 
Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: het geheel aan beschikbare en vrij aanwendbare 
financiële middelen om mogelijke “resterende” risico's met financieel gevolg op te kunnen vangen. Met 
“resterende” risico's worden bedoeld: de risico's die onvoldoende “in control” zijn of kunnen worden 
gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en/of waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen 
zijn of kunnen worden getroffen. 
 
De bepaling van de weerstandscapaciteit is een momentopname. De gekozen peildatum is 1 januari 
2018. Bij het berekenen van de aanwezige weerstandscapaciteit wordt gekeken naar het “vrije deel” in 
reserves en voorzieningen 
 
De eventuele stille reserves zijn niet bij de weerstandscapaciteit betrokken.  
 
Ad 1. Vrije deel reserves en voorzieningen 
 
Bij het bepalen van het vrije deel van de reserves en voorzieningen is voorzichtigheid betracht. 
Criterium is of het algemeen bestuur de betreffende reserve in geval van een calamiteit kan vrijmaken 
zonder dat hierdoor een exploitatietekort ontstaat. Daarbij komt dat bij gebruik van een reserve, de 
rente die dit financieringsmiddel genereert tevens structureel gedekt moet worden.  
 

Reserve / voorziening Stand 01-01-2018 
 

Deel direct 
beschikbaar voor 

weerstandscapaciteit 

Algemene reserve 1.421.930 1.421.930 

Bestemmingsreserve Vervangingsinvest. 809.170  

Bestemmingsreserve Investeringen 663.871  

   

Totaal 2.894.971 1.421.930 
 
*Voor de bovengenoemde reserves is de stand van de reserves per 1 januari 2018 als basis genomen waarbij alle 
goedgekeurde bestuursvoorstellen waarin beslag wordt gelegd op deze reserves zijn meegenomen (tot en met het AB van 
28 november 2013). Kortom, alle reeds toegekende bijdragen vanuit de reserves maken geen deel uit van de ruimte hierboven 
gepresenteerd als weerstandscapaciteit.  

 
Van de reserves (het eigen vermogen) is € 1,4 miljoen aangemerkt als direct beschikbare incidentele 
weerstandscapaciteit. Deze capaciteit is afkomstig uit de algemene reserve. Het vrije deel uit de 
overige reserves is niet direct beschikbaar. Het algemeen bestuur moet hiervoor eerst de bestemming 
van de reserve wijzigen, hetgeen tot de mogelijkheden behoort. Voorzieningen worden niet 
meegenomen in de weerstandscapaciteit. 
 
In de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting wordt elk jaar de (specificatie van de) 
weerstandscapaciteit vermeld, overeenkomstig artikel 11, lid 2a van het BBV. In het jaarverslag wordt 
op grond van artikel 26 BBV verantwoording afgelegd over de ontwikkelingen in de 
weerstandscapaciteit.  
 
De weerstandscapaciteit wordt elk jaar berekend bij de jaarrekening met als peildatum de 
balansdatum. De berekeningswijze en de uitgangspunten blijven hierbij ongewijzigd, tenzij het 
algemeen bestuur anders besluit.  
 
Peildatum van de weerstandscapaciteit, zoals die in de paragraaf Weerstandsvermogen van de 
begroting wordt vermeld, is de laatste balansdatum. Dit is 31 december van het jaar voorafgaand aan 
het jaar waarin de begroting wordt samengesteld. 
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4. Matching Gewenst weerstandsvermogen – Berekende weerstandscapaciteit 
 
De conclusie in deze nota is dat GGA over een weerstandscapaciteit beschikt van € 1,4 miljoen om de 
risico's te dekken. Het gewenste weerstandsvermogen is berekend op € 670.000. 
 
Voorgesteld wordt de minimale omvang van de algemene reserve voor het benodigd 
weerstandsvermogen vast te stellen op € 670.000.  
 
Ingaande de begroting 2010 en de jaarrekening 2008 wordt het gewenste / benodigde 
weerstandsvermogen voor de geïdentificeerde en de gekwantificeerde risico's jaarlijks herzien. 
Risico's en de omvang van de risico's kunnen jaarlijks wijzigen.  
 
Natuurlijk blijft het signaleren en het beheersen van de risico's een dagelijks proces. Gedurende het 
jaar wordt het bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's gedurende het jaar. De risico's 
met een hoge kans van voordoen worden als vast onderdeel in de planning & control instrumenten 
(begroting, bestuursrapportages, jaarrekening) behandeld. 
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Bijlage VII: WNT-verantwoording 2017  
 

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Groengebied Amstelland van 

toepassing zijnde regelgeving: “het algemene WNT-maximum”.  

 

In mei 2017 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om  

in het financieel verslaggevingsdocument de vermelding van iedere topfunctionaris van wie de 

bezoldiging €1.500 of minder per kalenderjaar bedraagt te wijzigen. In de jaarrekening kan 

volstaan worden met de naam en de functie. 

De bestuurdersfuncties van het Recreatieschap betreffen onbezoldigde functies. 

 

Overzicht van de bestuurders over het verantwoordingsjaar 2017:  

 

Naam:     Functie 

De heer A. Choho   Vicevoorzitter AB en DB 

Mevrouw J.J. de Maa   Lid AB en DB  

De heer P. Bot    Lid AB en DB 

De heer A. Bottse   Lid AB en DB 

De heer R.P. Grondel   Lid AB en DB 

De heer A. Tekin   Lid AB 

De heer R. Vermin   Lid AB 

 

Uitbetaalde beëindigingsvergoeding 2017 

Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan top functionarissen. 

 

Rapportageverplichtingen overige functionarissen 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017 

een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere 

jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er 

zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT 

dienen te worden gerapporteerd. 
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INLEIDING

Groengebied Amstelland is het landelijk gebied, ten zuiden van Amsterdam, tussen Amstelveen en 

het Amsterdam Rijnkanaal, van circa 4000 hectare groot. Het gebied kent een rijk historisch 

landschap met onder andere de Amstel en historische landhuizen. In het Groengebied liggen 

agrarische landen en stedelijke voorzieningen dicht bij elkaar. Het recreatiegebied wordt zo'n 2,7 á 3 

miljoen keer per jaar bezocht en biedt de recreant uit omliggende gemeenten en de wijdere regio 

mogelijkheid tot een brede reeks aan recreatieve activiteiten.

De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met Provincie 

Noord-Holland in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) recreatieschap Groengebied Amstelland. Zij 

financieren het grootste deel van het jaarlijkse exploitatietekort. Dit wordt aangevuld met andere 

inkomstenbronnen zoals het in (erf)pacht of tijdelijk gebruik uitgeven van gronden voor recreatieve 

activiteiten, horeca en evenementen. 

De begrotingswijziging geeft een vooruitzicht van de uitvoering van het programma van het 

groengebied en de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de begroting 2018 weer. Tevens wordt de financiële 

positie van het gebied voor het jaar 2018 toegelicht. Uitgangspunt is een financieel gezond 

recreatieschap, dat wil zeggen een sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen.

In deze begrotingswijziging wordt ten eerste het programma van Groengebied voor het jaar 2018 

toegelicht, inclusief een uitsplitsing van de hoofdtaken van het recreatieschap en een toelichting op de 

inzet van de reserves. Hieruit voortvloeiend worden de doelen van het Groengebied en de 

ontwikkelingen in meerjarenperspectief toegelicht. Onder deze ontwikkelingen valt ook de stand van 

zaken van het proces beheerversobering. Dit gedeelte wordt afgesloten met de financiële 

uitgangspunten van de begroting over 2018. Ten tweede wordt het programma financieel verantwoord 

door middel van een overzicht op de baten en lasten over het begrotingsjaar 2018, en een uitsplitsing 

per deelprogramma (inclusief toelichting). Ten slotte wordt de financiële verantwoording besloten door 

een overzicht op de baten en lasten per kostensoort.
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DEEL 1: PROGRAMMA GROENGEBIED AMSTELLAND 2018 

1.1 Hoofdtaken van het recreatieschap

Ad.1) Beheer

Het onderhoud van recreatieve voorzieningen is direct gekoppeld aan het aantal bezoekers en waardering 

van het terrein. Beheer van het gebied vereist een duurzame basis in de begroting, waarbij zowel regulier 

beheer, groot onderhoud en vervangingen structureel worden gedekt. Daarom zijn in 2004 het 

'Referentiekader onderhoudsniveaus' en de 'Kwaliteitscatalogus Groengebied Amstelland' opgesteld als 

basis voor het vastleggen van het gewenste onderhoudsniveau van deelgebieden in het Groengebied. Onder 

beheer valt regulier onderhoud zoals maaien, maar ook het structureel groot onderhoud en vervangingen van 

bijvoorbeeld paden en bruggen.

Groengebied Amstelland is gevormd als recreatiegebied met als doel het ontlasten van steden en 

natuurgebieden door aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende 

gemeenten en de wijdere regio. Door te investeren in nieuwe voorzieningen blijft het Groengebied voldoen 

aan de wensen en behoeften, en blijft het  een aantrekkelijk en gevarieerd landschap waarin het goed 

recreëren is. Om de hoofdfunctie van het gebied in stand te houden is het noodzakelijk om tegelijkertijd ook 

in nieuwe voorzieningen van het recreatiegebied te blijven investeren. Door uitsluitend te investeren in het 

behouden van wat er is wordt veroudering van de bestaande voorzieningen tegen gegaan maar wordt niet 

voorkomen dat de gebieden niet meer helemaal aansluiten bij de wensen en behoeften van de huidige 

recreanten. De ontwikkelingsvisie ‘behoud door ontwikkeling’ geeft richting aan de vernieuwing van het 

recreatieve aanbod. 

2.      Vernieuwen van het aanbod om het te laten aansluiten bij de wensen en behoeften. 

3.      Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma;

Het programma van het groengebied kan worden onderverdeeld in de volgende drie hoofdtaken:

1.      Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en gerealiseerde voorzieningen; 

Voor het in perspectief kunnen plaatsen van de voortgang en de wijzigingen wordt hieronder ingegaan op de 

taken die het groengebied als gemeenschappelijke regeling van de Raden en Staten uitvoert en wordt de 

relatie van deze taken met de drie reserves waarover het groengebied beschikt uitgelegd. 

Ad.2) Vernieuwing

Vernieuwing is gericht op het aantrekkelijk houden van de gebieden voor de inwoners van de regio, het 

betaalbaar houden van het beheer en het realiseren van inkomsten om de kosten voor de deelnemers aan 

de gemeenschappelijke regeling beperkt te houden. Voorbeelden van vernieuwing zijn onder andere het 

plaatsen van sporttoestellen, het faciliteren van nieuwe horecagelegenheden en het mogelijk maken van 

evenementen.

Ad.3) Inrichting

Het investeringsprogramma ‘Kiezen voor Amstelland’ is richtinggevend voor het uitvoeren van het 

inrichtingsplan en is grotendeels afgerond. Vanaf de oprichting in 1970 heeft het groengebied samen met 

gemeenten, provincie en het rijk gezorgd voor de realisatie van de recreatiegebieden. Het inrichtingsplan 

voor Amstelland is voornamelijk met subsidies en bijdrage derden gerealiseerd. Bijdragen van het 

groengebied zelf komen (en kwamen in het verleden) ten laste van de reserve investeringen en de algemene 

reserve. 
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1.3 Ontwikkelingen in meerjarenperspectief

• Verduurzaming beheer

Daarnaast heeft het groengebied reserves. De Algemene Reserve dient als weerstandscapaciteit voor de 

financiële risico's die het schap loopt. De bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen wordt ingezet voor 

het investeren in groot onderhoud en vervanging van voorzieningen in het recreatiegebied. De 

bestemmingsreserve investeringen wordt voornamelijk ingezet voor ontwikkeling van het gebied, bijvoorbeeld 

voor aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden. 

1.2 Doelen van het Groengebied

De hiervoor benoemde taken zijn vertaald naar doelen. Deze doelen zijn het toetsingskader voor  de 

reguliere en incidentele inspanningen uit het jaarprogramma. Voor Groengebied Amstelland zijn de doelen 

vastgesteld binnen de kaders van de Gemeenschappelijke Regeling en op basis van de ontwikkelingsvisie 

en het gevoerde beleid van het recreatieschap. 

Het verloop van ontwikkelingen in meerjarenperspectief wordt hieronder in hoofdlijnen toegelicht. De 

uitgelichte onderdelen worden in de financiële verantwoording van de begrotingswijziging toegelicht. 

In 2015 zijn de kosten voor beheer en groot onderhoud/vervanging op langere termijn berekend en is 

duidelijk geworden dat het beheerbudget niet toereikend was om alle voorzieningen in de toekomst in stand 

te houden. In 2016 zijn de mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht voor het sluitend krijgen van de 

beheerbegroting. Na een uitgebreide verkenning van mogelijkheden en een traject waarbij ook de raden en 

staten werden betrokken heeft het bestuur in juli 2017 een besluit genomen over een oplossing voor het 

structurele beheertekort. Met een mix van maatregelen, bestaande uit verlaging van de kosten, verhoging 

van de inkomsten en een structurele verhoging van de participantenbijdragen, wordt in de komende jaren 

een duurzaam evenwicht bereikt en kan het noodzakelijke beheer en onderhoud worden uitgevoerd. Door 

middel van het gekozen scenario zal het beheertekort van 800.000 naar verwachting in 2024 zijn opgelost. 

Het opgestelde maatregelenpakket bezuinigingen en de bijbehorende meerjarenplanning voor de komende 

10 jaar treden per 2018 in werking. 

Een aantrekkelijk en gevarieerd landschap 
waarin het goed recreëren is 

1: Behoud recreatielandschap 
2. Vergroten gebruik - 

ontwikkelen 
3. ontwikkelen 

maatschappelijk draagvlak 
4: Versterken financiële 

duurzaamheid 
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Oplossingsrichtingen Opgave Gerealiseer

d 2017

Resterend

Extra inkomsten 250.000 115.000 135.000
(t.o.v. 2015)

Beheerversobering 150.000 70.000 80.000

Participantenbijdrage
(verhoogd met €400.000)

Totaal 400.000 185.000 215.000

• Verhogen van inkomsten

• Evalueren ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma 2009

• Projecten uit subsidies Mooi Amstelland en de Groene Uitweg

• Verandering in afschrijvingsystematiek als gevolg van wijziging BBV

In 2009 zijn de ontwikkelingsvisie ‘behoud door ontwikkeling’ en het uitvoeringsprogramma voor het 

Groengebied vastgesteld. De afgelopen jaren zijn de meeste projecten van het uitvoeringsprogramma 

uitgevoerd en zijn ontwikkelingen in het gebied getoetst aan de ontwikkelingsvisie. RNH zal in de loop van 

2018 een evaluatie uitvoeren van de ontwikkelingsvisie en het uitvoeringsprogramma.

Het schap is vanaf 2018 verplicht investeringen in maatschappelijk nut te activeren. Voor de 

gemeenschappelijke regelingen gaat de nieuwe afschrijvingssystematiek een jaar later in dan voor de 

gemeenten en provincie. De gevolgen (afschrijvingslasten) zijn op z'n vroegst in 2019 zichtbaar. In het jaar 

2018 zijn geen investeringen voorzien die volgens de BBV dienen te worden geactiveerd, waardoor geen 

afschrijvingskosten ten laste van de begroting 2019 komen. RNH gaat met IPA-ACON aan de slag de 

financiële verordening te actualiseren, hierin wordt ook ingegaan op de investeringen in maatschappelijk nut, 

afschrijvingstermijnen, minimaal bedrag etc. Dit wordt in 2018 ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

In 2017 zijn er ca. € 115.000 aan extra inkomsten verworven ten opzichte van 2015 (ca. € 400.000 in 2015). 

Deze extra inkomsten komen voornamelijk uit opbrengsten uit huur en erfpachten en overige exploitatie 

inkomsten zoals evenementen. Vanaf 2018 ligt er voor het Groengebied de opgave om haar inkomsten met 

nog ca. € 135.000 te verhogen. In 2017 zijn er lage impact maatregelen uitgevoerd, zoals het laten 

vergrassen van paden. Hiermee is een structurele besparing van € 70.000 gerealiseerd. In 2018 zullen er 

maatregelen uit de midden-impact categorie worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het omvormen van bruggen 

naar duikers en het verwijderen een schuilhut bij hoofdentree Gaasperplas) en wordt ernaar gestreefd om 

een totale besparing van ten minste € 80.000 te behalen.

Inzetten op het verhogen van de inkomsten blijft een essentieel onderdeel van het meerjarenprogramma. 

Niet alleen in het kader van het maatregelenpakket bezuinigingen, maar ook om het wegvallen van 

inkomsten - onder andere rentebaten uit schatkistbankieren - en andere mogelijke onverwachte (externe) 

ontwikkelingen op te kunnen vangen. 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de stand van zaken van de bezuinigingsopgave van het Groengebied:

Uitvoeren van de projecten die worden gesubsidieerd vanuit de programma's Mooi Amstelland en de Groene 

Uitweg. Deze programma’s zijn er om in samenwerking met een groot aantal partners het gebied waar 

Groengebied Amstelland onderdeel van uitmaakt aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Voor het gebied 

is een recreatiemakelaar actief gesteld die de mogelijkheid voor nieuwe recreatieve wandel-, fiets- en 

ruiterroutes onderzoekt. Groengebied Amstelland levert ook een eigen bijdrage aan deze projecten. In 2018 

zal bijvoorbeeld het Ruiterpad Diemerpolder gedeeltelijk uit subsidie en gedeeltelijk door eigen bijdrage van 

het Groengebied gefinancierd worden. Het programma Mooi Amstelland wordt in 2018 afgerond met het 

gereedmaken van het weidevogelpad. 
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1.4 Programma accenten 2018

1.5 Financiële uitgangspunten 2018

•  Index: 

• Inzet reserves

•  Tarieven RNH

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van een aantal specifieke ontwikkelingen die het programma in 

2018 kenmerken:

•  Zoeken naar kansen voor verduurzaming in het gebied van de Ouderkerkerplas door middel van een 

cocreatieproces met de omgeving;

• Faciliteren van evenementen waaronder de 8e editie van Amsterdam Open Air, diverse sportevenementen 

en overige middelgrote en kleine evenementen. Nieuwe evenementen passen binnen het 

evenementenbeleid;

•   Besluitvorming over het project 'hoofdroute Gaasperplas' in het kader van het project 'Opwaarderen 

Gaasperplasgebied' dat door Amsterdam wordt getrokken. De hoofdroute is een duidelijk rondje rond de plas 

waardoor het gebied aantrekkelijker en beleefbaarder wordt;

•  Opstellen van een handhavingsplan 2018-2019, het plan wordt gebaseerd op actuele ontwikkelingen en 

opvallende zaken; 

•   Afronden realisatie 'sloepennetwerk': een vaarroutenetwerk waarbij informatiepunten langs de routes 

worden ingericht;

•   Realisatie Natuurzoom in de recreatiegebieden Gaasperplas, Gaasperzoom en Hoge Dijk, 

projectontwikkeling Abcouderstraatweg 77 (woning);

De kosten zijn verhoogd met een index van 0,65% voor 2018 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 

2016). De participantenbijdrage is ook verhoogd met deze index en daarnaast verhoogd met € 400.000, 

conform het bestuursbesluit d.d. 20-4-2017. 

Door het AB is in 2009 de koers ingezet om de algemene reserve in te zetten voor het realiseren van de 

ambities uit de ontwikkelingsvisie. In 2018 wordt deze koers heroverwogen waarbij ook de meerjarenraming 

vervanging wordt betrokken.

De personeelskosten per FTE stijgen in 2018 met 6,5%: 4,5% als gevolg van cao-afspraken  en 2% hogere 

werkgeverslasten (werkgeversbijdrage pensioen). RNH berekent deze stijging voor 5% door in de tarieven. 

De inzet RNH stijgt hierdoor met 4,35% (er was al gerekend met een index van 0,65% in de 

programmabegroting 2018). 

• Naar verwachting zal er eind 2018 een nieuwe horecavestiging aan de Ouderkerkerplas geopend zijn;

• De mogelijkheden voor duurzaamheidsinitiatieven voor de Ouderkerkerplas verder worden onderzocht met 

de deelnemers van het project Cocreatie Ouderkerkerplas.

•   Onderzoeken of er nieuwe en bestaande mogelijkheden van inkomstenwerving zijn, onder andere door het 

realiseren van horeca bij de Ouderkerkerplas, Abcouderstraatweg en Westoever Gaasperplas;
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begrotings-  

wijziging 

2017 + index

verhoging 

part. 

bijdrage

programma 

begroting 2018

Indexatie 0,65%

Provincie Noord-Holland 772.323€     5.020         111.600      888.943€             

Gemeente Amstelveen 434.578€     2.825         62.800        500.203€             

Gemeente Amsterdam 1.361.946€  8.853         196.800      1.567.599€          

Gemeente Diemen 132.846€     863            19.200        152.909€             

Gemeente Ouder-Amstel 66.488€       432            9.600          76.520€               

Totaal participantenbijdrage 2.768.181€  17.993€     400.000€    3.186.174€          

programma 

begroting 

2018 + index

begrotings-  

wijziging 2018

Indexatie 0,00%

Provincie Noord-Holland 888.943€     -             888.943€             

Gemeente Amstelveen 500.203€     -             500.203€             

Gemeente Amsterdam 1.567.599€  -             1.567.599€          

Gemeente Diemen 152.909€     -             152.909€             

Gemeente Ouder-Amstel 76.520€       -             76.520€               

Totaal participantenbijdrage 3.186.174€  -€           -€            3.186.174€          

Hogere reguliere lasten door tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen (ca. € 63.000) en een 

bijstelling voor uitvoeren werkzaamheden halfverhardingen (€ 40.000). 

Het saldo van deze hogere lasten wordt aangevuld met hogere reguliere baten uit hogere opbrengsten 

evenementen (€ 48.000).

Het saldo van de begroting na wijziging is € 255.000  hoger. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de 

programmabegroting 2018 zijn:

Per saldo lagere incidentele lasten voornamelijk door temporisering van het project Hoofdroute Gaasperplas. 

Reden hiervan is het aanhouden van de subsidietoekenning door Amsterdam. In afwachting van de 

uitkomsten van een door Amsterdam geïnitieerd gebiedsproces voor ontwikkeling van de Gaasperplas kon 

een deel van het in dit deelgebied geplande groot onderhoud en vervanging nog niet worden uitgevoerd.

1.5.2 Overzicht participantenbijdrage 2017 - 2018

Het saldo van deze lagere incidentele lasten wordt aangevuld met hogere incidentele lasten door 

tariefstijging van de inzet RNH als gevolg van cao-onderhandelingen. Verder zijn er  hogere incidentele baten 

als gevolg ontwikkeling horeca Ouderkerkerplas, het Sloepennetwerk en realisatie van de Ruiterroute 

Diemerpolder.

1.5.1. Toelichting belangrijkste wijzigingen  

•  Per saldo lagere reguliere lasten (ca. € 55.000). 

•  Per saldo lagere incidentele lasten (ca. € 310.000). 
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BGR 2017 JR 2017 BGR 2018

Netto schuldquote -61% -76% -78%

Idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen -61% -76% -83%

Solvabiliteitsrisico 89% 87% 89%

Structurele exploitatieruimte 6% 31% 17%

Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 

middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld 

lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als

onvoldoende. Een negatieve ratio is dus voldoende.

De solvabiliteitsratio (Eigen vermogen / balanstotaal) geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële 

verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.

Het balanstotaal is echter optisch hoog door het beheren van de projectgelden t.b.v. het Diemerbos.

Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de 

begroting is om tegenvallers op te vangen. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% 

acceptabel is.

* De bij het Nationaal Groenfonds in beheer gehouden gelden t.b.v. de project rekening Diemerbos zijn bij 

berekening van de kengetallen buiten beschouwing gelaten.

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het Groengebied 

Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het GGA zijn 

in 2017 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd.  De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de 

jaarrekening 2017. Vanaf 2016 dienen volgens BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals 

opgenomen in onderstaande tabel.

1.5.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
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2.1 Overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2018

Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

1 Gebiedsbeheer  2.342.411  521.541  - 1.820.870  20.837  72.904  52.067  2.363.248  594.445  - 1.768.803

2 Toezicht  455.419 -                 - 455.419  18.470 -                   - 18.470  473.889 -                 - 473.889

3 Financiën  44.274 -                 - 44.274  - 471 -                   471  43.803 -                 - 43.803

4 Bestuursadvisering  229.727 -                 - 229.727  1.151 -                   - 1.151  230.878 -                 - 230.878

5 Secretariaat  45.763 -                 - 45.763  1.991 -                   - 1.991  47.754 -                 - 47.754

6 Communicatie  81.636 -                 - 81.636  2.477 -                   - 2.477  84.113 -                 - 84.113

7 Inrichting & ontwikkeling  772.737  274.389  - 498.348  - 403.870  - 177.291  226.579  368.867  97.098  - 271.769

Bijdrage participanten  3.186.174  3.186.174 -                  -                   3.186.174  3.186.174

Totaal lasten en baten  3.971.967  3.982.104  10.137  - 359.415  - 104.387  255.028  3.612.552  3.877.717  265.165

Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten  10.137  255.028  265.165

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve  380.194 -                 380.194  - 374.490  - 374.490  5.704 -                 5.704

Onttrekking algemene reserve -                -                -                   194.793  - 194.793 -                   194.793  - 194.793

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.  372.700 -                 372.700  504.200  504.200  876.900 -                 876.900

Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv. -                 400.000  - 400.000  - 100.000  100.000  300.000  - 300.000

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen -                -                -                   8.875  8.875  8.875  8.875

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen -                 342.757  - 342.757  - 211.236  211.236  131.521  - 131.521

Totaal lasten en baten  4.724.861  4.724.861 -                   - 220.830  - 220.830 -                   4.504.031  4.504.031 -                  

Gerealiseerde resultaat -                -                  -                  

Totalen-generaal  4.724.861  4.724.861 -                   - 220.830  - 220.830 -                   4.504.031  4.504.031 -                  

Begroting 2018 Wijziging 2018 Begroting na wijziging 2018

DEEL 2: PROGRAMMAVERANTWOORDING 2018
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2.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2018 per deelprogramma

Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2018 2018 wijziging 2018

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  1.420.721  40.000  1.460.721

Inzet RNH regulier  514.339  74.522  588.861

Totaal lasten regulier  1.935.060  114.522  2.049.582

Baten:

Opbrengsten regulier  521.541  48.000  569.541

Totaal baten regulier  521.541  48.000  569.541

Saldo regulier  - 1.413.519  - 66.522  - 1.480.041

Lasten:

Lasten incidenteel  407.351  - 100.000  307.351

Inzet RNH incidenteel -                              6.315  6.315

Totaal lasten incidenteel  407.351  - 93.685  313.666

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                              24.904  24.904

Project subsidies -                             -                             -                           

Totaal baten incidenteel -                              24.904  24.904

Saldo incidenteel  - 407.351  118.589  - 288.762

Saldo Gebiedsbeheer  - 1.820.870  52.067  - 1.768.803

Financieel Toelichting

Hogere bedrijfskosten regulier (€ 

40.000)

Hogere lasten RNH regulier (ca. € 

75.000)

Hoger opbrengsten regulier (ca. € 

48.000)

Lagere lasten en inzet RNH 

incidenteel (ca. € 94.000)

Hogere baten incidenteel (ca. € 

25.000)

Hogere opbrengsten uit evenementen.

Lagere incidentele lasten. In afwachting van de uitkomsten van een door 

Amsterdam geïnitieerd gebiedsproces voor ontwikkeling van de 

Gaasperplas kon een deel van het geplande groot onderhoud en 

vervanging nog niet worden uitgevoerd.

Afkoopsom en eenmalige gebruiksvergoeding grond.

2.2.1 Gebiedsbeheer

Bijstelling voor uitvoeren werkzaamheden halfverhardingen.

Tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting 

financiële uitgangspunten op pagina 7, voorts is inzet voor vastgoed 

verplaatst van deelprogramma 7 naar deelprogramma 1.

Per saldo hogere lasten gebiedsbeheer (ca. € 21.000) en hogere baten (ca. € 73.000)
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Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Groot onderhoud/vervangingen:

groot onderhoud (half) verhardingen 100.000                  -                             100.000                

groot onderhoud bruggen/ steigers 140.000                  -                             140.000                

groot onderhoud gebouwen 60.000                    -                             60.000                  

opwaarderen G'plasgebied 6.315                      6.315                    

advieskosten 7.351                      -                             7.351                    

24.904                    -24.904                

313.666                  24.904                    288.762                

Reguliere inspanning resultaat b
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x
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coördineren en begeleiden maatschappelijke stages scholen tevreden over verloop

begeleiden Amsterdam Open Air, Gaasperpleasure, 

Buiten Westen en sportevenementen 

organisator/gemeente/partners/ 

omwonenden tevreden over 

dienstverlening schap

juridische advisering juridisch advies en toetsing uitgevoerd 

indien noodzakelijk

zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer

inschakelen agrariërs bij beheer lagere beheerlasten

coördineren grote evenementen optimale opbrengsten voor 

recreatieschappen Noord-Holland

onderhouden contacten andere gebruikers en 

beheerders binnen recreatiegebied

goede relaties andere partijen

behandeling klachten binnen termijn van 4 wkn behandeld

begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers 

werkvoorzieningsschappen

inzet nuttig voor schap en bevredigend 

voor deelnemers

controleren zwemwaterkwaliteit verontreiniging tijdig opgemerkt

uitgeven en reguleren 

vergunningen/gebruiksovereenkomsten

naleving gecontroleerd

begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over 

dienstverlening schap

dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste 

kwaliteit

dagelijks onderhouden bestaande 

recreatievoorzieningen

binnen budget en conform gewenste 

kwaliteit

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

Watercompensatie Duivendrechtse 

polder

controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen

updaten meerjarenraming groot onderhoud en 

vervangingen

actuele en haalbare meerjarenraming

uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en 

vervangingen

uitgevoerd volgens planning en binnen 

budget 

bijhouden beheersysteem beheerssysteem up to date
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Incidentele inspanning resultaat b
e
h
o
u
d
 g

e
b
ie

d

ve
rg

ro
te

n
 g

eb
ru

ik
d

u
u

rz
aa

m
h

ei
d

m
aa

ts
ch

ap
p

el
ijk

x x x

x x

‘opwaarderen Gaasperplas’ In samenwerking met Amsterdam zijn 

er voor de ontwikkelstrategie 

Gaasperplas voorbereidingen 

uitgevoerd voor het participatietraject 

dat in 2018 van start gaat

Groot onderhoud (half)verhardingen, bruggen/steigers 

en gebouwen

Voor het duurzaam instandhouden van 

het gebied wordt er structureel groot 

onderhoud uitgevoerd 

beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten uit grond, 

gebouwen en Leisure ondernemingen
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Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2018 2018 wijziging 2018

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  30.814 -                              30.814

Inzet RNH regulier  424.605  18.470  443.075

Totaal lasten regulier  455.419  18.470  473.889

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                           

Totaal baten regulier -                             -                             -                           

Saldo regulier  - 455.419  - 18.470  - 473.889

Lasten:

Lasten incidenteel -                             -                             -                           

Inzet RNH incidenteel -                             -                             -                           

Totaal lasten incidenteel -                             -                             -                           

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                           

Project subsidies -                             -                             -                           

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                           

Saldo incidenteel -                             -                             -                           

Saldo Toezicht  - 455.419  - 18.470  - 473.889

Financieel Toelichting
Hogere lasten RNH regulier (ca. € 

18.000)

Reguliere inspanning resultaat b
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x xspecifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving 

verbeteren

waarborgen veiligheidsgevoel 

recreanten & maatschappelijke 

draagvlak

toezicht houden en handhaven volgens Algemene 

Verordening

recreanten voelen zich veilig; toezicht 

conform handhavingsplan

vervullen rol gastheer in het gebied recreanten tevreden over 

gastheerschap

jaarlijks opstellen handhavingsplan handhaving toegespitst op actuele 

noodzaak

Tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting 

financiële uitgangspunten op pagina 7.

2.2.2 Toezicht
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Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2018 2018 wijziging 2018

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  12.559 -                              12.559

Inzet RNH regulier  53.521  2.328  55.849

Totaal lasten regulier  66.080  2.328  68.408

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                           

Totaal baten regulier -                             -                             -                           

Saldo regulier  - 66.080  - 2.328  - 68.408

Lasten:

Lasten incidenteel -                             -                             -                           

Inzet RNH incidenteel  - 21.806  - 2.799  - 24.605

Totaal lasten incidenteel  - 21.806  - 2.799  - 24.605

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                           

Project subsidies -                             -                             -                           

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                           

Saldo incidenteel  21.806  2.799  24.605

Saldo Financiën  - 44.274  471  - 43.803

Financieel Toelichting
Hogere lasten RNH regulier (ca. € 

2.000)

Lagere inzet RNH incidenteel 

Reguliere inspanning resultaat b
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voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie

beheren financiële middelen optimaal beheer financiële middelen

jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste 

weerstandsvermogen

weerstandsvermogen geëvalueerd en 

up-to-date

Tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting 

financiële uitgangspunten op pagina 7.

Verlaging van de opslag op de tarieven van RNH die dient ter dekking 

van het personeelsrisico. Per saldo betreft het een korting van 1,5% op 

de tarieven van RNH. 

opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en 

jaarrekening

correcte en leesbare financiële stukken 

met goedkeurende controleverklaring

2.2.3 Financiën
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Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2018 2018 wijziging 2018

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  2.781 -                              2.781

Inzet RNH regulier  188.995  8.221  197.216

Totaal lasten regulier  191.776  8.221  199.997

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                           

Totaal baten regulier -                             -                             -                           

Saldo regulier  - 191.776  - 8.221  - 199.997

Lasten:

Lasten incidenteel  12.571 -                              12.571

Inzet RNH incidenteel  25.380  - 7.070  18.310

Totaal lasten incidenteel  37.951  - 7.070  30.881

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                           

Project subsidies -                             -                             -                           

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                           

Saldo incidenteel  - 37.951  7.070  - 30.881

Saldo Bestuursadvisering  - 229.727  - 1.151  - 230.878

Financieel Toelichting
Hogere lasten RNH regulier (ca. € 

8.000)

Lagere lasten inzet RNH 

incidenteel (ca. € 7.000)

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

recreatiemonitor 11.800                   -                             11.800                 

cocreatieproces energie O'plas 8.300                     -                             8.300                   

advieskosten 6.151                     -                             6.151                   

4.630                     -                             4.630                   

30.881                   -                             30.881                 

2.2.4 Bestuursadvisering

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

inzet rnh koudewinning 

Ouderkerkerplas

Tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting 

financiële uitgangspunten op pagina 7.

Als gevolg van gewijzigde raming inzet koudewinning o.b.v. resultaten 

afgelopen jaren.
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Reguliere inspanning resultaat b
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Incidentele inspanning resultaat b
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x x xCocreatieproces energie O'plas De mogelijkheden voor 

duurzaamheidsinitiatieven voor de 

Ouderkerkerplas verder worden 

onderzocht met de deelnemers van het 

project Cocreatie Ouderkerkerplas

goed voorbereide besluitvorming en 

informele advisering

relatie met participanten onderhouden ambtenaren en bestuurders tevreden 

over de dienstverlening

belangenbehartiging en advisering aan derden gereageerd op zaken met directe 

relatie doelstelling schap

adequaat reageren op actualiteiten vragen binnen 2 weken beantwoord

bewaken uitvoering van het programma en de 

jaaropdracht

programma uitgevoerd conform 

opdracht bestuur en binnen de gestelde 

kaders

adviseren bestuur

koudewinning Ouderkerkerplas duidelijkheid over inkomsten uit 

koudewinning

monitoren van de beleidsdoelen evaluatie van de doelen van het 

programma

heroverweging inzet reserve op basis van evaluatie voortgang 

uitvoeringsprogramma en 

meerjarenraming vervanging

recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en 

rapporteren 

aantal bezoekers gemeten conform 

wensen bestuur
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Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2018 2018 wijziging 2018

Lasten:

Bedrijfskosten regulier -                             -                             -                           

Inzet RNH regulier  45.763  1.991  47.754

Totaal lasten regulier  45.763  1.991  47.754

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                           

Totaal baten regulier -                             -                             -                           

Saldo regulier  - 45.763  - 1.991  - 47.754

Lasten:

Lasten incidenteel -                             -                             -                           

Inzet RNH incidenteel -                             -                             -                           

Totaal lasten incidenteel -                             -                             -                           

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                           

Project subsidies -                             -                             -                           

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                           

Saldo incidenteel -                             -                             -                           

Saldo Secretariaat  - 45.763  - 1.991  - 47.754

Financieel Toelichting
Hogere lasten RNH regulier (ca. € 

2.000)

Reguliere inspanning resultaat b
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Tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting 

financiële uitgangspunten op pagina 7.

breed bekendmaken van de bestuursbesluiten participanten op de hoogte van 

besluitvorming

organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief 

voorbereiding en nazorg

2.2.5 Secretariaat

3 bestuursrondes per jaar begeleid

secretariële ondersteuning afhandeling post en telefoon, 

archivering
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Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2018 2018 wijziging 2018

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  15.701 -                              15.701

Inzet RNH regulier  56.935  2.477  59.412

Totaal lasten regulier  72.636  2.477  75.113

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                           

Totaal baten regulier -                             -                             -                           

Saldo regulier  - 72.636  - 2.477  - 75.113

Lasten:

Lasten incidenteel  9.000 -                              9.000

Inzet RNH incidenteel -                             -                             -                           

Totaal lasten incidenteel  9.000 -                              9.000

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                           

Project subsidies -                             -                             -                           

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                           

Saldo incidenteel  - 9.000 -                              - 9.000

Saldo Communicatie  - 81.636  - 2.477  - 84.113

Financieel Toelichting
Hogere lasten RNH regulier (ca. € 

2.000)

Reguliere inspanning resultaat b
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x x xvoorzien in goede & actuele terreininformatie voor 

recreanten en omwonenden

bebording en schriftelijke 

informatievoorziening up to date en 

betrouwbaar; gericht informatie geven 

over werkzaamheden in het gebied

Tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting 

financiële uitgangspunten op pagina 7.

communicatiestrategie uitvoeren gerichte inzet en vernieuwen van 

analoge en digitale 

communicatiemiddelen

2.2.6 Communicatie
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Reguliere inspanning resultaat b
e
h
o
u
d
 g

e
b
ie

d

ve
rg

ro
te

n
 g

eb
ru

ik
d

u
u

rz
aa

m
h

ei
d

m
aa

ts
ch

ap
p

el
ijk

x x x

x x x

x x x

x xgebruik sociale media promotie schap en trekken nieuwe 

bezoekers

promoten gebied behoud en uitbreiding van de relatie 

met diverse doelgroepen uit de 

communicatiestrategie

benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven; 

activiteiten en actualiteiten verspreid 

website up to dateverzorgen digitale media en beheren website
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Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2018 2018 wijziging 2018

Lasten:

Bedrijfskosten regulier -                             -                             -                           

Inzet RNH regulier  169.998  - 44.753  125.245

Totaal lasten regulier  169.998  - 44.753  125.245

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                           

Totaal baten regulier -                             -                             -                           

Saldo regulier  - 169.998  44.753  - 125.245

Lasten:

Lasten incidenteel  549.266  - 388.947  160.319

Inzet RNH incidenteel  53.473  29.830  83.303

Totaal lasten incidenteel  602.739  - 359.117  243.622

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                           

Project subsidies  274.389  - 177.291  97.098

Totaal baten incidenteel  274.389  - 177.291  97.098

Saldo incidenteel  - 328.350  181.826  - 146.524

Saldo Inrichting & Ontwikkeling  - 498.348  226.579  - 271.769

Financieel Toelichting
Per saldo lagere lasten Inrichting 

& Ontwikkeling (ca. € 227.000)

Lagere inzet RNH regulier (ca. € 

45.000)

Lagere totale lasten incidenteel (ca. 

€ 182.000)

Tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting 

financiële uitgangspunten op pagina 7, voorts is de inzet voor vastgoed 

verplaatst van deelprogramma 7 naar deelprogramma 1.

Lagere incidentele lasten onder andere door temporisering van het 

project Hoofdroute Gaasperplas door het aanhouden van de 

subsidietoekenning door Amsterdam. 

Als gevolg van lagere reguliere inzet RNH, alsmede lagere totale 

incidentele lasten.

2.2.7 Inrichting & Ontwikkeling
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Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

uitvoeringsprogramma 30.000                    30.000                    -                           

werving horeca Diemerbos 25.100                    -                             25.100                  

fietsbrug over de Gaasp 3.103                      3.103                      -                           

fietspaden Diemerbos fase 2 7.500                      7.500                      -                           

horeca O'plas 53.639                    -                             53.639                  

sloepennetwerk A'dam-Amstelland 53.980                    -                             53.980                  

ruiterroute Diemerpolder 65.000                    45.500                    19.500                  

hoofdroute noordoever G'plas 5.300                      2.120                      3.180                    

overige projecten -                             8.875                      -8.875                  

243.622                  97.098                    146.524                

Reguliere inspanning resultaat b
e
h
o
u
d
 g

e
b
ie

d

ve
rg

ro
te

n
 g

eb
ru

ik
d

u
u

rz
aa

m
h

ei
d

m
aa

ts
ch

ap
p

el
ijk

x

x

x x

x

x

x

x x

wordt naar tevredenheid uitgevoerd x x

wordt naar tevredenheid uitgevoerd x x

x x

x x

wordt naar tevredenheid uitgevoerd x x

x x x

begeleiden verbreding A2-A9 project naar tevredenheid  begeleid

grondverwerving en grondruil grondverwerving en –ruil in goede 

afstemming met partners

potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties

actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap

aanvullen beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en 

eenvoudig toegankelijk 

begeleiden aanleg Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg project naar tevredenheid  begeleid

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

Ruiterroute Diemerpolder

Hoofdroute noordoever G'plas temporisering van het project 

Hoofdroute Gaasperplas door het 

aanhouden van de subsidietoekenning 

door Amsterdam

Werving horeca Diemerbos wordt naar tevredenheid uitgevoerd, is 

voldoende belangstelling van potentiële 

ondernemers

Fietsbrug over de Gaasp

Fietspaden Diemerbos fase 2

Horeca Ouderkerkerplas naar verwachting zal er eind 2018 een 

nieuwe horecavestiging aan de 

Ouderkerkerplas geopend zijn

Sloepennetwerk A'dam-Amstelland eerste druk kaarten en 

informatiepanelen is uitgesteld als 

gevolg van integratie route Amsterdam - 

Kennemerland
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Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2018 2018 wijziging 2018

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  1.482.576  40.000  1.522.576

Inzet RNH regulier  1.454.156  63.256  1.517.412

Totaal lasten regulier  2.936.732  103.256  3.039.988

Baten:

Opbrengsten regulier  521.541  48.000  569.541

Totaal baten regulier  521.541  48.000  569.541

Saldo regulier  - 2.415.191  - 55.256  - 2.470.447

Lasten:

Lasten incidenteel  978.188  - 488.947  489.241

Inzet RNH incidenteel  57.047  26.276  83.323

Totaal lasten incidenteel  1.035.235  - 462.671  572.564

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                              24.904  24.904

Project subsidies  274.389  - 177.291  97.098

Totaal baten incidenteel  274.389  - 152.387  122.002

Saldo incidenteel  - 760.846  310.284  - 450.562

Saldo Totaal  - 3.176.037  255.028  - 2.921.009

Regulier

Incidenteel

baten en lasten die zich eenmalig of periodiek voordoen. Dat 

kan zijn binnen een boekjaar of jaargrensoverschrijdend. 

Kosten van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen 

vallen hier ook onder.

Toelichting op onderscheid reguliere/incidentele baten en lasten

Jaarlijks terugkerende baten en lasten die voortvloeien uit 

reguliere bedrijfsvoering van het schap

2.2.8 Totaal
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2.3 Overzicht van baten en lasten over 2018 per kostensoort

Begroting Wijziging Begroting na

Omschrijving 2018 2018 wijziging 2018

Lasten

Inhuur personeel RNH regulier  1.454.156  63.256  1.517.412

Bestuurskosten  2.781 -                    2.781

Kantoorkosten  33.225 -                    33.225

Vervoerskosten  29.955 -                    29.955

PR & marketing  9.957 -                    9.957

Bedrijfskosten  1.414.250  40.000  1.454.250

Projectkosten*  1.021.733  - 462.671  559.062

Afschrijvingen  5.407 -                    5.407

Rentekosten  503 -                    503

Bijzondere baten en lasten -                   -                   -                        

Totaal lasten  3.971.967  - 359.415  3.612.552

Baten

Exploitatieopbrengsten  521.541  48.000  569.541

Financiële baten -                   -                   -                        

Overige opbrengsten -                    24.904  24.904

Project subsidies  274.389  - 177.291  97.098

Totaal baten  795.930  - 104.387  691.543

Resultaat deelprogramma's  - 3.176.037  255.028  - 2.921.009

Bijdrage participanten  3.186.174 -                    3.186.174

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten  10.137  255.028  265.165

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve  380.194  - 374.490  5.704

Onttrekking algemene reserve -                    - 194.793  - 194.793

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.  372.700  504.200  876.900

Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv.  - 400.000  100.000  - 300.000

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen -                    8.875  8.875

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen  - 342.757  211.236  - 131.521

Gerealiseerde resultaat -                   -                   -                        

Exploitatieopbrengsten*:

Huren 40.260         3.000           43.260              

Erfpachten 231.495       15.000         246.495            

Vergunning/kioskverkopen 5.115           -                   5.115                

Veergelden 15.343         -                   15.343              

229.328       30.000         259.328            

521.541       48.000         569.541            

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

Overige exploitatie inkomsten (voornamelijk 

evenementen)
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DEEL 3: OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling door het algemene bestuur

voorzitter,

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland in de openbare 

vergadering van 5 juli 2018.
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INLEIDING

Groengebied Amstelland is het landelijk gebied, ten zuiden van Amsterdam, tussen Amstelveen en 

het Amsterdam Rijnkanaal, van circa 4000 hectare groot. Het gebied kent een rijk historisch 

landschap met onder andere de Amstel en historische landhuizen. In het Groengebied liggen 

agrarische landen en stedelijke voorzieningen dicht bij elkaar. Het recreatiegebied wordt zo'n 2,7 á 3 

miljoen keer per jaar bezocht en biedt de recreant uit omliggende gemeenten en de wijdere regio 

mogelijkheid tot een brede reeks aan recreatieve activiteiten.

De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met Provincie 

Noord-Holland in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) recreatieschap Groengebied Amstelland. Zij 

financieren het grootste deel van het jaarlijkse exploitatietekort. Dit wordt aangevuld met andere 

inkomstenbronnen zoals het in (erf)pacht of tijdelijk gebruik uitgeven van gronden voor recreatieve 

activiteiten, horeca en evenementen. 

Deze begroting geeft een vooruitzicht van de uitvoering van het programma van het groengebied in 

2019. Tevens wordt er perspectief gegeven aan de financiële positie van het gebied in dit jaar. 

Uitgangspunt is een financieel gezond recreatieschap, dat wil zeggen een sluitende begroting met 

voldoende weerstandsvermogen.

In deze begroting wordt ten eerste het programma van Groengebied voor het jaar 2019 toegelicht, 

inclusief een uitsplitsing van de hoofdtaken van het recreatieschap en een toelichting op de inzet van 

de reserves. Hieruit voortvloeiend worden de doelen van het Groengebied en de ontwikkelingen in 

meerjarenperspectief toegelicht. Onder deze ontwikkelingen valt ook de stand van zaken van het 

proces beheerversobering. Dit gedeelte wordt afgesloten met de financiële uitgangspunten van de 

begroting over 2019. Ten tweede wordt het programma financieel verantwoord door middel van een 

overzicht op de baten en lasten over het begrotingsjaar 2018, en een uitsplitsing hiervan per 

deelprogramma (inclusief toelichting). Ten slotte worden de financiële bepalingen voor beheer van het 

groengebied toegelicht, waaronder het weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud 

kapitaalgoederen en financiering.
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1. PROGRAMMA GROENGEBIED AMSTELLAND 2019

1.1 Hoofdtaken van het recreatieschap

Voor het in perspectief kunnen plaatsen van de voortgang en de wijzigingen wordt hieronder ingegaan op de 

taken die het groengebied als gemeenschappelijke regeling van de Raden en Staten uitvoert en wordt de 

relatie van deze taken met de drie reserves waarover het groengebied beschikt uitgelegd. 

Het programma van het groengebied kan worden onderverdeeld in de volgende hoofdtaken:

1.      Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en gerealiseerde voorzieningen; 

2.      Vernieuwen van het aanbod om het te laten aansluiten bij de wensen en behoeften. 

Daarnaast heeft het groengebied reserves. De Algemene Reserve dient als weerstandscapaciteit voor de 

financiële risico's die het schap loopt. De bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen wordt ingezet voor 

het investeren in groot onderhoud en vervanging van voorzieningen in het recreatiegebied. De 

bestemmingsreserve investeringen wordt voornamelijk ingezet voor ontwikkeling van het gebied, 

bijvoorbeeld voor aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden. 

Ad.1) Beheer

Het onderhoud van recreatieve voorzieningen is direct gekoppeld aan het aantal bezoekers en waardering 

van het terrein. Beheer van het gebied vereist een duurzame basis in de begroting, waarbij zowel regulier 

beheer, groot onderhoud en vervangingen structureel worden gedekt. Daarom zijn in 2004 het 

'Referentiekader onderhoudsniveaus' en de 'Kwaliteitscatalogus Groengebied Amstelland' opgesteld als 

basis voor het vastleggen van het gewenste onderhoudsniveau van deelgebieden in het Groengebied. 

Onder beheer valt regulier onderhoud zoals maaien, maar ook het structureel groot onderhoud en 

vervangingen van bijvoorbeeld paden en bruggen.

Ad.2) Vernieuwing

Vernieuwing is gericht op het aantrekkelijk houden van de gebieden voor de inwoners van de regio, het 

betaalbaar houden van het beheer en het realiseren van inkomsten om de kosten voor de deelnemers aan 

de gemeenschappelijke regeling beperkt te houden. Voorbeelden van vernieuwing zijn onder andere het 

plaatsen van sporttoestellen, het faciliteren van nieuwe horecagelegenheden en het mogelijk maken van 

evenementen.

Groengebied Amstelland is gevormd als recreatiegebied met als doel het ontlasten van steden en 

natuurgebieden door aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende 

gemeenten en de wijdere regio. Door te investeren in nieuwe voorzieningen blijft het Groengebied voldoen 

aan de wensen en behoeften, en blijft het  een aantrekkelijk en gevarieerd landschap waarin het goed 

recreëren is. Om de hoofdfunctie van het gebied in stand te houden is het noodzakelijk om tegelijkertijd ook 

in nieuwe voorzieningen van het recreatiegebied te blijven investeren. Door uitsluitend te investeren in het 

behouden van wat er is wordt veroudering van de bestaande voorzieningen tegen gegaan maar wordt niet 

voorkomen dat de gebieden niet meer helemaal aansluiten bij de wensen en behoeften van de huidige 

recreanten. De ontwikkelingsvisie ‘behoud door ontwikkeling’ geeft richting aan de vernieuwing van het 

recreatieve aanbod. 
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1.3 Ontwikkelingen in meerjarenperspectief

• Verduurzaming beheer

Oplossingsrichtingen Opgave Gerealisee

rd 2017

Resterend

Extra inkomsten 250.000 115.000 135.000
(t.o.v. 2015)

Beheerversobering 150.000 70.000 80.000

Participantenbijdrage
(verhoogd met €400.000)

Totaal 400.000 185.000 215.000

Het verloop van ontwikkelingen in meerjarenperspectief wordt hieronder in hoofdlijnen toegelicht. De 

uitgelichte onderdelen worden in de financiële verantwoording van de begrotingswijziging toegelicht. 

In 2015 zijn de kosten voor beheer en groot onderhoud/vervanging op langere termijn berekend en is 

duidelijk geworden dat het beheerbudget niet toereikend was om alle voorzieningen in de toekomst in stand 

te houden. In 2016 zijn de mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht voor het sluitend krijgen van de 

beheerbegroting. Na een uitgebreide verkenning van mogelijkheden en een traject waarbij ook de raden en 

staten werden betrokken heeft het bestuur in juli 2017 een besluit genomen over een oplossing voor het 

structurele beheertekort. Met een mix van maatregelen, bestaande uit verlaging van de kosten, verhoging 

van de inkomsten en een structurele verhoging van de participantenbijdragen, wordt in de komende jaren 

een duurzaam evenwicht bereikt en kan het noodzakelijke beheer en onderhoud worden uitgevoerd. 

1.2 Doelen van het Groengebied

De hiervoor benoemde taken zijn vertaald naar doelen. Deze doelen zijn het toetsingskader voor  de 

reguliere en incidentele inspanningen uit het jaarprogramma. Het programma is uitgangspunt voor de 

schapsbegroting. Voor Groengebied Amstelland zijn de doelen vastgesteld binnen de kaders van de 

Gemeenschappelijke Regeling en op basis van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het 

recreatieschap. 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de stand van zaken van de bezuinigingsopgave van het Groengebied:

Door middel van het gekozen scenario zal het beheertekort van 800.000 naar verwachting in 2024 zijn 

opgelost.

Een aantrekkelijk en gevarieerd landschap 
waarin het goed recreëren is 

1: Behoud recreatielandschap 
2. Vergroten gebruik - 

ontwikkelen 
3. ontwikkelen 

maatschappelijk draagvlak 
4: Versterken financiële 

duurzaamheid 
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• Verhogen van inkomsten

• Actualiseren ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma 2009

• Projecten uit subsidies Mooi Amstelland en de Groene Uitweg

1.4 Programma accenten 2019

Inzetten op het verhogen van de inkomsten blijft een essentieel onderdeel van het meerjarenprogramma. 

Niet alleen in het kader van het maatregelenpakket bezuinigingen, maar ook om het wegvallen van 

inkomsten - onder andere rentebaten uit schatkistbankieren - en andere mogelijke onverwachte (externe) 

ontwikkelingen op te kunnen vangen. 

In 2009 zijn de ontwikkelingsvisie ‘behoud door ontwikkeling’ en het uitvoeringsprogramma voor het 

Groengebied vastgesteld. De afgelopen jaren zijn de meeste projecten van het uitvoeringsprogramma 

'Kiezen voor Amatelland' uitgevoerd en zijn ontwikkelingen in het gebied getoetst aan de ontwikkelingsvisie. 

RNH zal in de loop van 2018 een evaluatie uitvoeren van de ontwikkelingsvisie en het 

uitvoeringsprogramma die als basis kan dienen voor het actualiseren van de ontwikkelingsvisie. Het streven 

is om in 2019 te beschikken over een geactualiseerde visie inclusief een nieuw uitvoeringsprogramma.

De programma’s Mooi Amstelland en Groene Uitweg zijn opgezet om in samenwerking met een groot 

aantal partners het gebied waar Groengebied Amstelland onderdeel van uitmaakt aantrekkelijker en 

toegankelijker te maken. Voor het gebied is een recreatiemakelaar actief gesteld die de mogelijkheid voor 

nieuwe recreatieve wandel-, fiets- en ruiterroutes onderzoekt. Groengebied Amstelland levert ook een eigen 

bijdrage aan deze projecten. Het programma Mooi Amstelland wordt in 2018 afgerond met het 

gereedmaken van weidevogelpad. In 2020 wordt het project Fietsbrug langs de A9 over de Gaasp afgerond 

met subsidiebijdragen vanuit het programma Groene Uitweg. Ook worden vanuit dit programma het project 

Opwaarderen Gaasperplasgebied en het Wandelnetwerk gerealiseerd. Ten slotte Zal het Ruiterpad 

Diemperpolder naar planning gereedkomen in 2019.

•   Faciliteren bestaande en nieuwe evenementen.

•   Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan

•   Onderzoeken nieuwe mogelijkheden van inkomstenwerving.

•   Realiseren middellange termijn projecten 'Opwaarderen Gaasperplasgebied' Focus op: afronden aanleg 

hoofdroute Gaasperplas en opwaarderen entrees. 

•   Omvormingsplan dure voorzieningen uitvoeren.

•   Cocreatieproces verduurzaming Ouderkerkerplas en concrete initiatieven begeleiden (dit proces is 

afhankelijk van de besluitvorming door het bestuur op basis van evaluatie van een pilot gehouden in 2017).

•   In 2019 wordt de verhuizing naar een nieuwe locatie van het beheerkantoor voorbereid.
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1.5 Financiële uitgangspunten 2019

programma 

begroting 

2018 + index

begrotings-  

wijziging 2018

Indexatie 0,00%

Provincie Noord-Holland 888.943€     -            888.943€             

Gemeente Amstelveen 500.203€     -            500.203€             

Gemeente Amsterdam 1.567.599€  -            1.567.599€          

Gemeente Diemen 152.909€     -            152.909€             

Gemeente Ouder-Amstel 76.520€       -            76.520€               

Totaal participantenbijdrage 3.186.174€  -€          -€           3.186.174€          

begrotings-  

wijziging 

2018 + index

programma 

begroting 2019

Indexatie 1,50%

Provincie Noord-Holland 888.943€     13.334      902.277€             

Gemeente Amstelveen 500.203€     7.503        507.706€             

Gemeente Amsterdam 1.567.599€  23.514      1.591.113€          

Gemeente Diemen 152.909€     2.294        155.203€             

Gemeente Ouder-Amstel 76.520€       1.148        77.668€               

Totaal participantenbijdrage 3.186.174€  47.793€    3.233.967€          

BGR 2017 JR 2017 BGR 2018

netto schuldquote -61% -76% -78%

idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen -61% -76% -83%

solvabiliteitsrisico 89% 87% 88%

structurele exploitatieruimte 6% 31% 18%

grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het Groengebied 

Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het GGA 

zijn in 2017 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd.  De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen 

in de jaarrekening 2017. Vanaf 2016 dienen conform BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals 

opgenomen in onderstaande tabel.

1.5.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

•  Index: De kosten worden verhoogd met een index voor 2019 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 

2017). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index. 

•  Inzet op verbreden aanbod/verhogen inkomsten in alle deelgebieden van het recreatieschap, voor 

duurzame instandhouding en om ontwikkelingskansen van het Groengebied optimaal te benutten.

1.5.1 Overzicht participantenbijdrage 2018 - 2019
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BGR 2019 BGR 2020 BGR 2021

netto schuldquote -63% -73% -80%

idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen -63% -73% -80%

solvabiliteitsrisico 87% 88% 88%

structurele exploitatieruimte 8% 8% 12%

grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 

middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld 

lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als

onvoldoende. Een negatieve ratio is dus voldoende.

De solvabiliteitsratio (Eigen vermogen/balanstotaal) geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële 

verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.

Het balanstotaal is echter optisch hoog door het beheren van de projectgelden t.b.v. het Diemerbos.

Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de 

begroting is om tegenvallers op te vangen. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% 

acceptabel is.

* De bij het Nationaal Groenfonds in beheer gehouden gelden t.b.v. de projectrekening Diemerbos zijn bij 

berekening van de kengetallen buiten beschouwing gelaten.
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2.1 Geprognosticeerde balans 

Activa 31-12-2019 31-12-2018

Materiële vaste activa 2.704           8.111           

Vorderingen op lange termijn

Leningen u/g -               -               

Totaal vorderingen op lange termijn -               -               

Saldo werkkapitaal 2.784.908    3.152.024    

Totaal 2.787.613    3.160.136    

Passiva 31-12-2019 31-12-2018

Reserves

Algemene reserve 1.076.625    1.232.841    

Bestemmingsreserve vervangingsinvest. 1.457.970    1.386.070    

Bestemmingsreserve investeringen 253.018       541.225       

Totaal reserves en fondsen 2.787.613    3.160.136    

Totaal 2.787.613    3.160.136    

Staat van reserves

Jaar
Saldo 1 

januari
Onttrekking Dotatie

Saldo 31 

december

Algemene reserve 2018 1.421.930€  194.793€     5.704€         1.232.841€  

Bestemmingsreserve Vervangingsinv. 2018 809.170€     300.000€     876.900€     1.386.070€  

Bestemmingsreserve Investeringen 2018 663.871€     131.521€     8.875€         541.225€     

Totaal reserves/fondsen 2.894.971€  626.314€     891.479€     3.160.136€  

Jaar
Saldo 1 

januari
Onttrekking Dotatie

Saldo 31 

december

Algemene reserve 2019 1.232.841€  156.216€     -€             1.076.625€  

Bestemmingsreserve Vervangingsinv. 2019 1.386.070€  830.000€     901.900€     1.457.970€  

Bestemmingsreserve Investeringen 2019 541.225€     297.082€     8.875€         253.018€     

Totaal reserves /fondsen 3.160.136€  1.283.298€  910.775€     2.787.613€  

Naam van de reserves

Naam van de reserves
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2.2 Meerjarenoverzicht

index: 1,50% cf programmabegroting 2019

Deelprogramma 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

1. Gebiedsbeheer regulier beheerbudget 1.282.244 1.301.478 1.321.000 1.340.815 1.360.927 

verhoging regulier budget obv beheerberekening 2015 50.000      50.750      51.511      52.284      53.068      

totaal regulier budget 1.332.244 1.352.228 1.372.511 1.393.099 1.413.995 

incidenteel: GO/V 300.000    300.000    300.000    300.000    300.000    

verhoging incidenteel budget obv beheerberekening 2015 350.000    172.500    324.500    545.000    

totaal incidenteel: GO/V 300.000    650.000    472.500    624.500    845.000    

saldo beheerbudget 1.632.244 2.002.228 1.845.011 2.017.599 2.258.995 

overige bedrijfskosten regulier 128.477    130.404    132.360    134.345    136.360    

inzet RNH regulier 588.861    597.694    606.659    615.759    624.995    

incidenteel: overig 13.666      187.461    -                -                -                

saldo gebiedsbeheer 2.363.248 2.917.787 2.584.030 2.767.703 3.020.350 

2. Toezicht regulier 473.889    480.996    488.211    495.534    502.967    

3. Financiën regulier 68.408      69.354      70.394      71.450      72.522      

incidenteel -24.605     -22.809     -23.151     -23.498     -23.850     

saldo financiën 43.803      46.545      47.243      47.952      48.672      

4. Bestuursadvisering regulier 199.997    202.997    206.042    209.133    212.270    

incidenteel: r.monitor, juridisch advies 17.951      18.220      18.493      18.770      19.052      

incidenteel: koudewinning Ouderkerkerplas 4.630        4.699        4.769        4.841        4.914        

incidenteel: cocreatieproces energie O'plas 8.300        -                -                -                -                

saldo bestuursadvisering 230.878    225.916    229.304    232.744    236.236    

5. Secretariaat regulier 47.754      48.470      49.197      49.935      50.684      

6. Communicatie regulier 75.113      76.239      77.383      78.544      79.722      

incidenteel 9.000        9.000        9.000        9.000        9.000        

saldo communicatie 84.113      85.239      86.383      87.544      88.722      

7. Inrichting en Ontwikkeling regulier 125.245    127.124    129.031    130.966    132.930    

incidenteel: ruiterroute Diemerpolder 65.000      -                -                -                -                

incidenteel: uitvoeringsprogramma 30.000      30.000      -                -                -                

incidenteel: werving horeca Diemerbos 25.100      -                -                -                -                

incidenteel: horeca O'plas 53.639      -                -                -                -                

incidenteel: sloepennetwerk A'dam-Amstelland 53.980      -                -                -                -                

incidenteel: fietsbrug over de Gaasp 3.103        2.739        1.281.335 -                -                

incidenteel: fietspaden Diemerbos fase 2 7.500        10.000      -                -                -                

incidenteel: hoofdroute noordoever G'plas 5.300        585.652    585.652    -                -                

incidenteel: wandelnetwerk Amstelland -                215.000    215.000    -                -                

saldo inrichting & ontwikkeling 368.867    970.515    2.211.018 130.966    132.930    

totaal lasten 3.612.552 4.775.468 5.695.386 3.812.378 4.080.561 

Baten

1. Gebiedsbeheer regulier 569.541    599.387    608.378    617.504    626.767    

incidenteel 24.904      -                

7. Inrichting en Ontwikkeling incidenteel 97.098      569.591    1.815.385 -                -                

resterende taakstelling dekking beheertekort -                -                65.000      65.000      35.000      

Bijdrage participanten* 3.186.174 3.233.967 3.282.477 3.331.714 3.381.690 

totaal baten 3.877.717 4.402.945 5.771.240 4.014.218 4.043.457 

resultaat voor bestemming 265.165    -372.523   75.854      201.840    -37.104     

jaar 2018 2019 2020 2021 2022

Algemene reserve 1.232.841 1.076.625 669.134    592.543    467.505    

Bestemmingsreserve Vervangingsinv. 1.386.070 1.457.970 1.888.170 2.166.370 2.254.070 

Bestemmingsreserve Investeringen 541.225    253.018    305.935    305.935    305.935    

reserves/fondsen per 31-12 3.160.136 2.787.613 2.863.239 3.064.848 3.027.510 

weerstandsvermogen 670.000    670.000    670.000    670.000    670.000    

* Totaal bijdrage participanten 3.186.174 3.233.967 3.282.477 3.331.714 3.381.690 

Verdeling:

Provincie Noord-Holland 888.943    902.277    915.811    929.548    943.492    

Gemeente Amstelveen 500.203    507.706    515.322    523.052    530.898    

Gemeente Amsterdam 1.567.599 1.591.113 1.614.980 1.639.205 1.663.793 

Gemeente Diemen 152.909    155.203    157.531    159.894    162.292    

Gemeente Ouder-Amstel 76.520      77.668      78.833      80.015      81.215      

3.186.174 3.233.967 3.282.477 3.331.714 3.381.690 

In 2015 is het benodigde beheerbudget van het totale beheer areaal van het Groengebied doorgerekend. Daaruit wordt 

duidelijk dat er een tekort is van € 800.000. In bovenstaande meerjarenbegroting is met ingang van 2019 het totale 

benodigde budget opgenomen. Het bestuur heeft op 20 april 2017 een besluit genomen over de wijze waarop 

beheertekort wordt opgelost. Dit besluit, dat een verlaging van de kosten met € 150.000, een verhoging van de 

inkomsten met € 250.000 en een verhoging van de participantenbijdrage met € 400.000 per 2018 omvat, is verwerkt in 

deze programmabegroting en in bovenstaande meerjarenraming. Het is echter niet geheel zeker dat de beoogde 

verhoging van de inkomsten met € 250.000 ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Indien het niet mogelijk blijkt om 

de beoogde verhoging van de inkomsten te realiseren, kan dit ertoe leiden dat de participantenbijdrage verder verhoogd 

moet worden dan het bedrag van € 400.000 waartoe nu besloten is.
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2.3 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2019

Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

1 Gebiedsbeheer  2.917.787  599.387  - 2.318.400  2.363.248  594.445  - 1.768.803  2.350.179  741.262  - 1.608.916

2 Toezicht  480.996 -                   - 480.996  473.889 -                 - 473.889  394.583 -                 - 394.583

3 Financiën  46.545 -                   - 46.545  43.803 -                 - 43.803  46.627  90  - 46.537

4 Bestuursadvisering  225.916 -                   - 225.916  230.878 -                 - 230.878  263.995 -                 - 263.995

5 Secretariaat  48.470 -                   - 48.470  47.754 -                 - 47.754  56.371 -                 - 56.371

6 Communicatie  85.239 -                   - 85.239  84.113 -                 - 84.113  76.119 -                 - 76.119

7 Inrichting & ontwikkeling  970.515  569.591  - 400.924  368.867  97.098  - 271.769  1.017.546  293.872  - 723.675

Bijdrage participanten  3.233.967  3.233.967  3.186.174  3.186.174  2.768.181  2.768.181

Totaal lasten en baten  4.775.468  4.402.945  - 372.523  3.612.552  3.877.717  265.165  4.205.419  3.803.405  - 402.014

Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten  - 372.523  265.165  - 402.014

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve -                -                  -                    5.704 -                 5.704  111.499 -                 111.499

Onttrekking algemene reserve -                 156.216  - 156.216 -                 194.793  - 194.793 -                 519.927  - 519.927

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.  901.900 -                   901.900  876.900 -                 876.900  469.107 -                 469.107

Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv. -                 830.000  - 830.000 -                 300.000  - 300.000 -                 409.040  - 409.040

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen  8.875 -                   8.875  8.875 -                 8.875  7.650 -                 7.650

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen -                 297.082  - 297.082 -                 131.521  - 131.521 -                 61.303  - 61.303

Totaal lasten en baten  5.686.243  5.686.243 -                    4.504.031  4.504.031 -                    4.793.675  4.793.675 -                   

Gerealiseerde resultaat -                -                -                

Totalen-generaal  5.686.243  5.686.243 -                    4.504.031  4.504.031 -                    4.793.675  4.793.675 -                   

Begroting 2019 Begroting na wijziging 2018 Rekening 2017
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2.4 Toelichting op baten en lasten over 2019 per deelprogramma

Financieel overzicht:

Begroting Begroting na Jaarrekening

2019 wijziging 2018 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  1.482.632  1.460.721  1.413.227

Inzet RNH regulier  597.694  588.861  510.333

Totaal lasten regulier  2.080.326  2.049.582  1.923.560

Baten:

Opbrengsten regulier  599.387  569.541  549.056

Totaal baten regulier  599.387  569.541  549.056

Saldo regulier  - 1.480.939  - 1.480.041  - 1.374.504

Lasten:

Lasten incidenteel  822.461  307.351  417.792

Inzet RNH incidenteel  15.000  6.315  8.827

Totaal lasten incidenteel  837.461  313.666  426.619

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                              24.904  151.407

Project subsidies -                             -                              40.799

Totaal baten incidenteel -                              24.904  192.206

Saldo incidenteel  - 837.461  - 288.762  - 234.412

Saldo Gebiedsbeheer  - 2.318.400  - 1.768.803  - 1.608.916

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Groot onderhoud/vervangingen:

groot onderhoud (half) verhardingen 450.000                  -                             450.000                  

groot onderhoud bruggen/ steigers 200.000                  -                             200.000                  

einde erfpacht WA, huisvesting en 

domicilie groengebied 180.000                  -                             180.000                  

Overig:

advieskosten 7.461                      -                             7.461                      

837.461                  -                             837.461                  

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

3.1 Gebiedsbeheer
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Reguliere inspanning resultaat b
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uitgevoerd volgens planning en binnen 

budget 

bijhouden beheersysteem beheerssysteem up to date

controleren zwemwaterkwaliteit verontreiniging tijdig opgemerkt

dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste 

kwaliteit

dagelijks onderhouden bestaande 

recreatievoorzieningen

binnen budget en conform gewenste 

kwaliteit

controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen

updaten meerjarenraming groot onderhoud en 

vervangingen

actuele en haalbare meerjarenraming

uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en 

vervangingen

behandeling klachten binnen termijn van 4 wkn behandeld

begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers 

werkvoorzieningsschappen

inzet nuttig voor schap en bevredigend 

voor deelnemers

zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer

uitgeven en reguleren 

vergunningen/gebruiksovereenkomsten

naleving gecontroleerd

begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over 

dienstverlening schap

onderhouden contacten andere gebruikers en 

beheerders binnen recreatiegebied

goede relaties andere partijen

inschakelen agrariërs bij beheer lagere beheerlasten

coördineren grote evenementen optimale opbrengsten voor 

recreatieschappen Noord-Holland

begeleiden Amsterdam Open Air, Gaasperpleasure, 

Buiten Westen en sportevenementen 

organisator/gemeente/partners/ 

omwonenden tevreden over 

dienstverlening schap

Einde erfpacht WA, huisvesting en domicilie 

groengebied

In 2019 wordt het huidige beheerkantoor 

WA gereedgemaakt voor verhuizing, en 

wordt de verhuizing naar de nieuwe 

locatie voorbereid
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Financieel overzicht:

Begroting Begroting na Jaarrekening

2019 wijziging 2018 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  31.275  30.814  25.450

Inzet RNH regulier  449.721  443.075  369.133

Totaal lasten regulier  480.996  473.889  394.583

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                             

Totaal baten regulier -                             -                             -                             

Saldo regulier  - 480.996  - 473.889  - 394.583

Lasten:

Lasten incidenteel -                             -                             -                             

Inzet RNH incidenteel -                             -                             -                             

Totaal lasten incidenteel -                             -                             -                             

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                             

Project subsidies -                             -                             -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                             

Saldo incidenteel -                             -                             -                             

Saldo Toezicht  - 480.996  - 473.889  - 394.583

Reguliere inspanning resultaat b
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toezicht houden en handhaven volgens Algemene 

Verordening

recreanten voelen zich veilig; toezicht 

conform handhavingsplan

vervullen rol gastheer in het gebied recreanten tevreden over gastheerschap

jaarlijks opstellen handhavingsplan handhaving toegespitst op actuele 

noodzaak

specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving 

verbeteren

waarborgen veiligheidsgevoel recreanten 

& maatschappelijke draagvlak

3.2 Toezicht
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Financieel overzicht:

Begroting Begroting na Jaarrekening

2019 wijziging 2018 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  12.667  12.559  12.682

Inzet RNH regulier  56.687  55.849  51.674

Totaal lasten regulier  69.354  68.408  64.356

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                              90

Totaal baten regulier -                             -                              90

Saldo regulier  - 69.354  - 68.408  - 64.266

Lasten:

Lasten incidenteel -                             -                              6.002

Inzet RNH incidenteel  - 22.809  - 24.605  - 23.731

Totaal lasten incidenteel  - 22.809  - 24.605  - 17.729

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                             

Project subsidies -                             -                             -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                             

Saldo incidenteel  22.809  24.605  17.729

Saldo Financiën  - 46.545  - 43.803  - 46.537

Reguliere inspanning resultaat b
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x x

voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie

beheren financiële middelen optimaal beheer financiële middelen

jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste 

weerstandsvermogen

weerstandsvermogen geëvalueerd en up-

to-date

opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en 

jaarrekening

correcte en leesbare financiële stukken 

met goedkeurende controleverklaring

3.3 Financiën
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Financieel overzicht:

Begroting Begroting na Jaarrekening

2019 wijziging 2018 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  2.823  2.781  5.435

Inzet RNH regulier  200.174  197.216  222.889

Totaal lasten regulier  202.997  199.997  228.325

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                             

Totaal baten regulier -                             -                             -                             

Saldo regulier  - 202.997  - 199.997  - 228.325

Lasten:

Lasten incidenteel  12.759  12.571  15.616

Inzet RNH incidenteel  10.160  18.310  20.055

Totaal lasten incidenteel  22.919  30.881  35.670

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                             

Project subsidies -                             -                             -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                             

Saldo incidenteel  - 22.919  - 30.881  - 35.670

Saldo Bestuursadvisering  - 225.916  - 230.878  - 263.995

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

recreatiemonitor 11.977                    -                             11.977                    

advieskosten 6.243                      -                             6.243                      

4.699                      -                             4.699                      

22.919                    -                             22.919                    

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

inzet rnh koudewinning 

Ouderkerkerplas

3.4 Bestuursadvisering
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Reguliere inspanning resultaat b
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Incidentele inspanning resultaat b
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adequaat reageren op actualiteiten vragen binnen 2 weken beantwoord

bewaken uitvoering van het programma en de 

jaaropdracht

programma uitgevoerd conform 

opdracht bestuur en binnen de gestelde 

kaders

monitoren van de beleidsdoelen evaluatie van de doelen van het 

programma

adviseren bestuur goed voorbereide besluitvorming en 

informele advisering

relatie met participanten onderhouden ambtenaren en bestuurders tevreden 

over de dienstverlening

belangenbehartiging en advisering aan derden gereageerd op zaken met directe relatie 

doelstelling schap

heroverweging inzet reserve op basis van evaluatie voortgang 

uitvoeringsprogramma en 

meerjarenraming vervanging

recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en 

rapporteren 

aantal bezoekers gemeten conform 

wensen bestuur

koudewinning Ouderkerkerplas duidelijkheid over inkomsten uit 

koudewinning
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Financieel overzicht:

Begroting Begroting na Jaarrekening

2019 wijziging 2018 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier -                             -                             -                             

Inzet RNH regulier  48.470  47.754  56.371

Totaal lasten regulier  48.470  47.754  56.371

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                             

Totaal baten regulier -                             -                             -                             

Saldo regulier  - 48.470  - 47.754  - 56.371

Lasten:

Lasten incidenteel -                             -                             -                             

Inzet RNH incidenteel -                             -                             -                             

Totaal lasten incidenteel -                             -                             -                             

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                             

Project subsidies -                             -                             -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                             

Saldo incidenteel -                             -                             -                             

Saldo Secretariaat  - 48.470  - 47.754  - 56.371

Reguliere inspanning resultaat b
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breed bekendmaken van de bestuursbesluiten participanten op de hoogte van 

besluitvorming

organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief 

voorbereiding en nazorg

3 bestuursrondes per jaar begeleid

secretariële ondersteuning afhandeling post en telefoon, archivering

3.5 Secretariaat
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Financieel overzicht:

Begroting Begroting na Jaarrekening

2019 wijziging 2018 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  15.936  15.701  10.309

Inzet RNH regulier  60.303  59.412  61.069

Totaal lasten regulier  76.239  75.113  71.378

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                             

Totaal baten regulier -                             -                             -                             

Saldo regulier  - 76.239  - 75.113  - 71.378

Lasten:

Lasten incidenteel  9.000  9.000  4.741

Inzet RNH incidenteel -                             -                             -                             

Totaal lasten incidenteel  9.000  9.000  4.741

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                             

Project subsidies -                             -                             -                             

Totaal baten incidenteel -                             -                             -                             

Saldo incidenteel  - 9.000  - 9.000  - 4.741

Saldo Communicatie  - 85.239  - 84.113  - 76.119

Reguliere inspanning resultaat b
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communicatiestrategie uitvoeren gerichte inzet en vernieuwen van 

analoge en digitale 

communicatiemiddelen

voorzien in goede & actuele terreininformatie voor 

recreanten en omwonenden

bebording en schriftelijke 

informatievoorziening up to date en 

betrouwbaar; gericht informatie geven 

over werkzaamheden in het gebied

3.6 Communicatie
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Reguliere inspanning resultaat b
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benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven; 

activiteiten en actualiteiten verspreid 

verzorgen digitale media en beheren website website up to date

gebruik sociale media promotie schap en trekken nieuwe 

bezoekers

promoten gebied behoud en uitbreiding van de relatie met 

diverse doelgroepen uit de 

communicatiestrategie
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Financieel overzicht:

Begroting Begroting na Jaarrekening

2019 wijziging 2018 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier -                             -                             -                             

Inzet RNH regulier  127.124  125.245  172.813

Totaal lasten regulier  127.124  125.245  172.813

Baten:

Opbrengsten regulier -                             -                             -                             

Totaal baten regulier -                             -                             -                             

Saldo regulier  - 127.124  - 125.245  - 172.813

Lasten:

Lasten incidenteel  792.252  160.319  774.231

Inzet RNH incidenteel  51.139  83.303  70.502

Totaal lasten incidenteel  843.391  243.622  844.733

Baten:

Opbrengsten incidenteel -                             -                             -                             

Project subsidies  569.591  97.098  293.872

Totaal baten incidenteel  569.591  97.098  293.872

Saldo incidenteel  - 273.800  - 146.524  - 550.862

Saldo Inrichting & Ontwikkeling  - 400.924  - 271.769  - 723.675

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Uitvoeringsprogramma 30.000                    30.000                    -                             

Hoofdroute noordoever G'plas 585.652                  334.261                  251.391                  

Wandelnetwerk Amstelland 215.000                  183.716                  31.284                    

Fietsbrug over de Gaasp 2.739                      2.739                      -                             

Fietspaden Diemerbos fase 2 10.000                    10.000                    -                             

Overige projecten -                             8.875                      -8.875                    

843.391                  569.591                  273.800                  

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

3.7 Inrichting & Ontwikkeling
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Reguliere inspanning resultaat b
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beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten uit grond, 

gebouwen en Leisure ondernemingen

actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap

begeleiden aanleg Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg project naar tevredenheid  begeleid

begeleiden verbreding A2-A9 project naar tevredenheid  begeleid

aanvullen beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en 

eenvoudig toegankelijk 

grondverwerving en grondruil grondverwerving en –ruil in goede 

afstemming met partners

potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties

coördineren en begeleiden maatschappelijke stages scholen tevreden over verloop

juridische advisering juridisch advies en toetsing uitgevoerd 

indien noodzakelijk
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Financieel overzicht:

Begroting Begroting na Jaarrekening

2019 wijziging 2018 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier  1.545.333  1.522.576  1.467.104

Inzet RNH regulier  1.540.173  1.517.412  1.444.282

Totaal lasten regulier  3.085.506  3.039.988  2.911.386

Baten:

Opbrengsten regulier  599.387  569.541  549.146

Totaal baten regulier  599.387  569.541  549.146

Saldo regulier - 2.486.119 - 2.470.447 - 2.362.240

Lasten:

Lasten incidenteel  1.636.472  489.241  1.218.382

Inzet RNH incidenteel  53.490  83.323  75.652

Totaal lasten incidenteel  1.689.962  572.564  1.294.033

Baten:

Opbrengsten incidenteel -  24.904  151.407

Project subsidies  569.591  97.098  334.670

Totaal baten incidenteel  569.591  122.002  486.078

Saldo incidenteel - 1.120.371 - 450.562 - 807.956

Saldo Totaal - 3.606.490 - 2.921.009 - 3.170.195

Regulier

Incidenteel

Toelichting op onderscheid reguliere/incidentele baten en lasten

Jaarlijks terugkerende baten en lasten die voortvloeien uit 

reguliere bedrijfsvoering van het schap

baten en lasten die zich eenmalig of periodiek voordoen. Dat 

kan zijn binnen een boekjaar of jaargrensoverschrijdend. 

Kosten van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen 

vallen hier ook onder.

3.8 Totaal
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4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Begroting Begroting na Jaarrekening

Omschrijving 2019 wijziging 2018 2017

Lasten

Inhuur personeel RNH regulier  1.540.173  1.517.412  1.444.282

Bestuurskosten  2.823  2.781  5.435

Kantoorkosten  33.724  33.225  29.295

Vervoerskosten  30.403  29.955  27.705

PR & marketing  10.106  9.957  13.813

Bedrijfskosten  1.476.063  1.454.250  1.400.783

Projectkosten*  1.676.258  559.062  1.278.187

Afschrijvingen  5.407  5.407  5.407

Rentekosten  511  503  449

Bijzondere baten en lasten - -  63

Totaal lasten  4.775.468  3.612.552  4.205.419

Baten

Exploitatieopbrengsten  599.387  569.541  549.056

Financiële baten - -  90

Overige opbrengsten -  24.904  151.407

Project subsidies  569.591  97.098  334.670

Totaal baten  1.168.978  691.543  1.035.224

Resultaat deelprogramma's - 3.606.490 - 2.921.009 - 3.170.195

Bijdrage participanten 3.233.967 3.186.174 2.768.181

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten - 372.523  265.165 - 402.014

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve -  5.704  111.499

Onttrekking algemene reserve - 156.216 - 194.793 - 519.927

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv. 901.900 876.900 469.107

Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv. - 830.000 - 300.000 - 409.040

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen  8.875  8.875  7.650

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen - 297.082 - 131.521 - 61.303

Gerealiseerde resultaat - - - 

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen
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3. BEPALINGEN FINANCIEEL BEHEER

De weerstandscapaciteit van het recreatieschap wordt opgebouwd uit:

1. De budgettaire ruimte (post onvoorzien);

2. De reserves;

Hieronder volgt een overzicht van de reserves van het recreatieschap in 2019:

1-1-2019 31-12-2019

a. Algemene reserve 1.232.841€   1.076.625€  

b. Bestemmingsreserve Vervangingsinvest. 1.386.070€   1.457.970€  

c. Bestemmingsreserve Investeringen 541.225€      253.018€     

3.160.136€   2.787.613€  

3. Voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen aanwezig.

Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de begroting 

van recreatieschap Groengebied Amstelland.  Dit betekent dat in afzonderlijke paragrafen in de begroting 

de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen 

dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de volgende paragrafen te bevatten, tenzij het 

desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud 

kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Deze onderwerpen 

worden hieronder toegelicht voor de begroting van Groengebied Amstelland.

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin Groengebied Amstelland in staat is middelen vrij te 

maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. Het 

weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen en 

mogelijkheden waarover het Groengebied Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekken-  en alle 

risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot 

de financiële positie.

Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. 

Op basis van het thans gevoerde beleid heeft het recreatieschap geen stille reserves.

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt inzicht in de opbouw van het weerstandsvermogen en een toelichting op de 

inventarisatie van de risico's voor het recreatieschap gegeven.

3.1.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Binnen de begroting 2019 is geen structurele post "Onvoorzien" opgenomen, welke is bedoeld om 

eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar te kunnen opvangen. Bij Groengebied Amstelland 

heeft iedere onvoorziene last van substantiële betekenis tot direct gevolg dat de uitvoering van het beleid 

onder druk komt te staan.

Reserves kunnen in het algemeen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves. 

De reserves van Groengebied Amstelland zijn een Algemene Reserve, een Bestemmingsreserve 

Vervangingsinvesteringen en een Bestemmingsreserve Investeringen.

Groengebied Amstelland - 25 - Programmabegroting



3.1.2 Inventarisatie van de risico's

Jaarlijks worden de risico's voor het recreatieschap gekwantificeerd. De laatste uitwerking hiervan is als 

bijlage bij de jaarrekening 2017 meegezonden. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een 

gewenst weerstandsvermogen van € 670.000. De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen op het 

niveau van de berekende risico's.

3.1.3 beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

3.3.1 Algemeen beleidskader

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, welke op basis van 

de BBV dienen te worden opgenomen in de begroting. De in de BBV gehanteerde indeling wijkt enigszins 

af van de indeling die in de huidige beheermethodiek van het Groengebied wordt gehanteerd.

Er is besloten om het structurele beheertekort van € 800.000 waarvan sprake is, op te vangen door middel 

van een combinatie van het verlagen van beheeruitgaven door beheerversobering (ad € 150.000), een 

structurele verhoging van de participantenbijdrage met € 400.000 en de verwerving van meer inkomsten (€ 

250.000). Er bestaat echter nog onzekerheid over de haalbaarheid van de beoogde verwerving van € 

250.000 aan extra  inkomsten. Indien het niet mogelijk blijkt om de beoogde verhoging van de inkomsten te 

realiseren, kan dit ertoe leiden dat de participantenbijdrage verder moet worden verhoogd.

De weerstandscapaciteit wordt vanaf het jaar 2003 conform de Gemeenschappelijke Regeling van 

Groengebied Amstelland en het beleidsplan opgebouwd door het positieve resultaat toe te voegen aan het 

fonds Groengebied Amstelland. Als gevolg van de indexering van de participantenbijdrage en het 

wegvallen van de aflossing op versneld afgeschreven investeringen wordt de algemene reserve vanaf 2010 

weer langzaam opgebouwd. Het beleid is er op gericht om de reserves te consolideren. Het recreatieschap 

accepteert daarbij wel het renterisico, maar geen beleggingsrisico’s.

De hoofddoelstelling van Groengebied Amstelland is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling 

van de openluchtrecreatie en het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu. In de 

ontwikkelingsvisie van het recreatieschap ‘Behoud door ontwikkeling’ wordt het behoud en de ontwikkeling 

van het groengebied beschreven. Voor het onderhoud van kapitaalgoederen komt dit onder andere tot 

uiting door te streven naar instandhouding van het bestaande recreatielandschap door beheer en 

onderhoud van de in het gebied aanwezige voorzieningen. Hieronder valt niet alleen het structureel groot 

onderhoud van bijvoorbeeld verhardingen en bruggen, maar ook regulier beheer van het groen, zoals 

maaien.  

In Groengebied Amstelland zijn het 'Referentiekader onderhoud' en de 'Kwaliteitscatalogus Groengebied 

Amstelland' opgesteld. Deze beleidskaders dienen als referentie voor het vaststellen van het gewenste 

onderhoudsniveau van kapitaalgoederen in het gebied. Beide beleidskaders bieden de mogelijkheid om de 

aanwezige kwaliteit van het gebied te kunnen toetsen aan de gewenste kwaliteit en geven een objectieve 

basis en een realistisch ambitieniveau voor de aanwezige en gewenste voorzieningen.
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Verhardingen 2018 2019 2020 2021 2022

100.000 450.000 472.500 450.000 675.000

Regulier budget 326.000 330.900 335.900 340.900 346.000

Grasvegetatie 2018 2019 2020 2021 2022

Regulier budget 350.000 355.300 360.600 366.000 371.500

Het kwaliteitsbeeld van groen en grasvegetaties in het recreatieschap: het kwaliteitsbeeld bij intensieve 

vegetatie heeft een niveau acceptabel waarbij beperkte schade aanwezig is door topdagen en enige 

schade door droogte acceptabel is. Enige zwerfvuil is aanwezig. Het kwaliteitsbeeld bij extensieve vegetatie 

heeft veelal een niveau acceptabel. Waar de omstandigheden gunstig zijn, d.w.z. de biodiversiteit veel 

mogelijkheden biedt is het beheer gericht op het niveau ambitie. De vegetatie heeft dan veel variatie 

waarbij plaatselijk enige storingsvegetatie aanwezig is.

GO/V

Het kwaliteitsbeeld van verhardingen in het recreatieschap: de verhardingen van het gebied zijn vastgesteld 

op het niveau ‘acceptabel’, waarbij er een verharding is zonder gaten maar waarin enkele ongevaarlijke 

kuilen of ribbels zijn toegestaan. De verharding is enigszins gebrokkeld en herstellocaties zijn duidelijk 

zichtbaar. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid.

In de kwaliteitscatalogus wordt uitgegaan van twee kwaliteitsniveaus: ‘acceptabel’ en ‘ambitie’. Bij 

‘acceptabel’ geldt, dat het beheer toereikend is om de voorzieningen duurzaam in stand te houden. De 

inrichtingselementen functioneren, er is weinig kans op gegronde schadeclaims. Qua belevingswaarde en 

esthetische kwaliteit ‘kan het er mee door’. Ter illustratie van de beeldkwaliteit; in bomenrijen kunnen gaten 

vallen, op gazons is enig zwerfvuil aanwezig, in de verharding zitten gaten, maar het is niet gevaarlijk. Het 

kwaliteitsniveau ‘ambitie’ is een stapje hoger. Het netheidsaspect speelt een grotere rol: ‘het ziet er goed 

uit’. Ter illustratie van de beeldkwaliteit van dit niveau; bomenrijen en beplantingen zijn ‘heel’, er is geen 

zwerfvuil aanwezig, fietspaden zijn comfortabel om te fietsen, zonder gaten, zonder wateroverlast. Met de 

hierboven beschreven kwaliteitsniveaus dient in de praktijk pragmatisch te worden omgegaan omdat 

plaatselijk bijvoorbeeld ten gevolge van de gebruiksintensiteit een ander, meestal hoger, beheerniveau 

gewenst is. 

Jaarlijks wordt er groot onderhoud aan een deel van de verhardingen uitgevoerd vanuit 

bestemmingsreserve GO/V Naar verwachting gaan vanaf 2019 de werkzaamheden t.b.v. de opwaardering 

recreatiegebied Gaasperplas van start.

3.3.2 Categorie Verhardingen

Groengebied Amstelland heeft totaal 36 hectare aan verhardingen in de vorm van gesloten verharding 

(asfalt) voor rijbanen, parkeerterreinen, fiets- en wandelpaden en half verharding voor de overige 

wandelpaden. Ook de ruiterpaden zijn in deze categorie opgenomen.  De wegen en paden worden 

periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. 

GO/V

Het groengebied bevat in totaal 308 hectare aan grasvegetatie in de vorm van intensieve- en extensieve 

grasvegetatie, moeras en rietlanden. Voor 2018 wordt het onderhoud gedekt uit de reguliere begroting. De 

komende jaren staan geen extra grote werken in de planning.

3.3.3 Categorie groen, grasvegetatie
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Beplanting 2018 2019 2020 2021 2022

Regulier budget 120.000 121.800 123.600 125.500 127.400

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 188 ha oppervlakte water.

Watergangen 2018 2019 2020 2021 2022

Regulier budget 220.000 223.300 226.600 230.000 233.500

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal  115 ha beplanting bestaande uit cultuurlijk- en 

natuurlijke beplanting.  Daarnaast zijn in het recreatiegebied Gaasperplas nog delen aanwezig van de 

cultuurtuinen, zoals het Rosarium, een vaste plantentuin en veel hagen.  

Het kwaliteitsbeeld van cultuurlijke beplanting in het recreatieschap: het kwaliteitsbeeld van cultuurlijke 

beplanting  heeft een niveau acceptabel waarbij de beplanting functioneel is en het eindbeeld deels uit de 

oorspronkelijke soorten bestaat. Incidenteel worden gaten in bomenrijen en beplanting geaccepteerd en is 

beperkte zwerfvuil aanwezig. De randen van plantvakken mogen maximaal  2 meter buiten het vak treden. 

In afwachting van de herinrichting Gaasperplas wordt op dit moment ook in de cultuurtuinen het niveau 

acceptabel gehanteerd.

Voor 2018 wordt het onderhoud gedekt uit de begroting. Het groot onderhoud en de vervangingen worden 

gedekt uit de bestemmingsreserve GO/V.

GO/V

Het kwaliteitsbeeld van water in het recreatieschap: het kwaliteitsbeeld heeft een niveau acceptabel, 

waarbij de inrichting met waarschuwingsborden aan de wettelijke eisen voldoen. Het zwemwater voldoet 

aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz).

Onder het reguliere onderhoud wordt tevens gerekend het periodiek schouwen en het op diepte houden 

van de watergangen (baggeren). Voor 2018 staat de voorbereiding van het baggerplan  in het 

recreatiegebied Gaasperzoom in de planning. De uitkomsten zullen worden verwerkt in de opgave begin 

2019. Voor 2018 wordt het onderhoud gedekt uit de begroting. Het groot onderhoud en de vervangingen 

worden gedekt uit de bestemmingsreserve GO/V.

GO/V

3.3.4 Categorie groen, beplanting

3.3.5 Categorie Water
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Kunstwerken 2018 2019 2020 2021 2022

140.000 200.000  - 160.000 160.000

Regulier budget 100.000 101.500 103.000 104.500 106.100

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 14 gebouwen in eigen beheer.  

Gebouwen 2018 2019 2020 2021 2022

60.000 14.500 10.000

Regulier budget 86.000 87.300 88.600 89.900 91.200

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 450 stuks kunstwerken waarvan 140 bruggen en 

310 waterstaatkundige voorzieningen zoals stuwen en duikers.  

Het kwaliteitsbeeld van kunstwerken in het recreatieschap: het kwaliteitsbeeld heeft over het algemeen het 

niveau acceptabel, waarbij de veiligheid gewaarborgd dient te zijn. 

Het kwaliteitsbeeld van gebouwen in het recreatieschap: Het kwaliteitsbeeld heeft een niveau acceptabel, 

waarbij enige graffiti en vernieling zichtbaar kan zijn.

3.3.6 Categorie kunstwerken

3.3.7 Categorie Gebouw

In het recreatiegebied De Hoge Dijk wordt in 2018 één brug verwijderd en aan één andere brug wordt groot 

onderhoud gepleegd. Tevens wordt de laatste hand gelegd aan het groot onderhoud aan de fietsbrug over 

de snelweg A2. Naast regulier onderhoud wordt op basis van periodieke inspectie groot onderhoud 

uitgevoerd. Bruggen met een groot veiligheidsrisico worden jaarlijks geïnspecteerd (o.a. Veeneikbrug en 

fietsbrug over de snelweg A2). Voor 2.018 wordt het onderhoud gedekt uit de begroting.  Het groot 

onderhoud en de vervangingen worden gedekt uit de bestemmingsreserve GO/V.

GO/V

Het onderhoud aan het beheerkantoor Wester Amstel zal in 2018 worden afgerond. Twee andere kleine 

gebouwen staan op de nominatie om in 2018 gesloopt te worden. De werkplaats in het recreatiegebied De 

Hoge Dijk is op dit moment gekraakt en zal naar verwachting t.z.t. gesloopt gaan worden. Voor het regulier 

onderhoud van de rioleringssystemen en pompen zijn servicecontracten afgesloten. Jaarlijks wordt regulier 

onderhoud uitgevoerd aan de gebouwen van het schap. Naast regulier onderhoud wordt op basis van 

periodieke inspectie groot onderhoud uitgevoerd. Voor 2018 wordt het onderhoud gedekt uit de begroting. 

Het groot onderhoud en de vervangingen worden gedekt uit de bestemmingsreserve GO/V.

GO/V
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Weg- en terr. Meub. 2018 2019 2020 2021 2022

Regulier budget 130.000 132.000 134.000 136.000 138.000

2018 2019 2020 2021 2022

300.000 650.000 472.500 624.500 845.000

Regulier budget 1.332.000 1.352.100 1.372.300 1.392.800 1.413.700

1.632.000  2.002.100  1.844.800  2.017.300     2.258.700  

Op 19 maart 2003 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar financieringsstatuut 

vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering 

Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Tevens 

is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de 

wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.

Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit het 

kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van 

maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze 

normen uit hoofde van de Wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) 

hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De 

normen beperken de budgettaire risico’s. Hieronder een toelichting op de twee normen:

3.4.2 Risicobeheer binnen de Wet Financiering

De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. 

De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De 

eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn 

toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent 

karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen 

door het lopen van onnodige risico's.

Het kwaliteitsbeeld van weg- en terreinmeubilair in het recreatieschap: het kwaliteitsbeeld heeft een niveau 

acceptabel, waarbij de speeltoestellen en speelterreinen voldoen aan de wettelijke eisen. (Besluit veiligheid 

attractie- en speeltoestellen). Enige graffiti en beperkte vernieling is zichtbaar aanwezig en het 

terreinmeubilair mag max 5 graden uit het lood staan.

GO/V

3.3.9 Totaal onderhoud kapitaalgoederen

3.4 Financiering

Voor 2018 wordt het onderhoud gedekt uit de begroting. Het groot onderhoud en de vervangingen worden 

gedekt uit de bestemmingsreserve GO/V

3.4.1 Algemene toelichting op Wet Financiering

Totaal

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 1135 stuks terreinmeubilair waarvan 40 

speeltoestellen en 1095 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, anti-autopalen, verkeersborden, 

enzovoorts.

GO/V

Totaal

3.3.8 Categorie Weg- en terreinmeubilair
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1. Kasgeldlimiet

Begrotingstotaal (lasten) 4.775.468€   

Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,2%

Kasgeldlimiet 391.588€      

2. Renterisiconorm

Stand van de vaste schuld per 1 januari -€              

Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20%

a. Renterisiconorm -€              

b. Renteherziening op vaste schuld o/g -€          

c. Renteherziening op vaste schuld u/g -€          

d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c) -€          

e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen -€          

f.  Nieuw verstrekte vaste geldleningen -€          

g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f) -€          

h. Te betalen aflossing vaste schuld -€          

i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h) -€          

j. Renterisico op vaste schuld (d+g) -€          

Begroting beneden renterisiconorm

Het groengebied heeft geen leningen o/g dus de renterisconorm is € 0.

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij 

aanvang van het jaar. Het doel van het limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In 

de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald. In de begroting 2019 wordt de 

kasgeldlimiet niet overschreden. Hieronder de berekening van het kasgeldlimiet:

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij 

aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op 

de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in 

aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de 

renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald. Hieronder de berekening van de risiconorm:

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) is de verzelfstandigde afdeling Groenbeheer van de provincie Noord-

Holland, met de provincie als enige aandeelhouder. RNH is een uitvoeringsorganisatie, die als 

opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt.

Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. De samenwerkingsrelatie is beschreven in een 

raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd, eerst van 2009-2013. In 2013 zijn het raamcontract en de 

dienstverlening van RNH geëvalueerd. De overwegend positieve uitkomst heeft geleid tot een verlenging 

van het raamcontract met nog eens 5 jaar (2014-2018). In 2017 is de dienstverlening van Recreatie Noord 

Holland N.V. opnieuw geëvalueerd. De resultaten hiervan worden begin 2018 aan het bestuur 

gepresenteerd. Met het oog op de lopende discussies over de GR-en en de MRA (en de rol van RNH daar 

in) is de intentie de contracten te verlengen met 2 jaar (dus 2019-2020).

3.5 Bedrijfsvoering
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Provincie Noord-Holland

Gemeente Amstelveen

Gemeente Diemen

Gemeente Ouder Amstel

Gemeente Amsterdam

Indien het recreatieschap enig zakelijk dan wel persoonlijk recht verwerft op gronden, grenzend aan het 

gebied, worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling. 

Het recreatieschap Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband, in de vorm van een 

gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de 

Het Recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke 

Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren.

5.6 Verbonden partijen

5.7 Grondbeleid
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4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling door het algemene bestuur

voorzitter,

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland in de openbare 

vergadering van 5 juli 2018.
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MEERJARENINVESTERINGSSCHEMA GROENGEBIED AMSTELLAND 2016-2022
Bedragen vanaf 2019 geindexeerd naar prijspeil 2018 (index 1,50%).

2017 2018 2019 2020 2021 2022 totaal

AFRONDING BASISPLAN (KIEZEN VOOR AMSTELLAND)

DIEMERPOLDERS

 -Overdiemen -                  

LANDINRICHTING

 -inr. bij overdracht van bij aankoop in gebruik gegeven percelen PM PM PM -                  

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

ROUTEVOORZIENINGEN

 -realisatie TOP's Amstelland 1.571 1.571

 -wandelnetwerk Amstelland 215.000 215.000 430.000

INVESTERINGSPROGRAMMA DIEMERBOS

 -fietsbrug over de Gaasp 201.978 3.103 2.739 1.281.335 1.489.155   

 -fietspaden Diemerbos fase 2 11.334 7.500 10.000 28.834        

OUDERKERKERPLAS

 - realisatie bomencompensatie verbreding A9 PM -                  

OPWAARDERING GAASPERPLAS

 -hoofdroute noordoever 33.397 5.300 585.652 585.652 1.210.000   

AANVULLENDE VOORZIENINGEN

AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

 -infrastructuur t.b.v. horeca G.plas westzijde -                  

 -infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas 53.639 53.639        

Uitvoeren/begeleiding Uitvoeringsprogramma GGA 30.217        30.000        60.217        

Opwaarderen Gaasperplasgebied 18.156        6.315          24.471        

Aanpassen van de bebording in het Groengebied 4.741          9.000          9.000          9.000          31.741        

Afschrijving pont Kalfjeslaan 5.407          5.407          5.407          5.407          21.628        

Sloepennetwerk Amsterdam-Amstelland 40.723        53.980        94.703        

TOTAAL INVESTERINGEN 347.524      174.244      827.797      2.096.393   -       -       3.445.958   

PROJECT SUBSIDIES 286.222 42.723 530.715 1.699.310 -       2.558.970   

NETTO INVESTERINGEN 61.302        131.521      297.082      397.083      -       -       886.988      
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ALGEMENE TOELICHTING OP DE INVESTERINGEN

Inleiding

Het meerjareninvesteringsschema is de grondslag voor de begroting van de investeringen. Het schema is 

een voortschrijdend programma. De bedragen per project zijn in het verleden vastgesteld door het 

Algemeen Bestuur. Door verschuivingen in de planning van de uitvoering, veroorzaakt door vertragingen of 

nieuwe inzichten, wordt elk jaar een nieuw vijfjaarlijks schema opgesteld. Daaruit wordt de jaarrekening van 

het vorige jaar, de begroting van het eerstvolgende jaar en, zonodig, een wijziging van de begroting van het 

lopende jaar afgeleid.

Rubrieken

Het meerjareninvesteringsschema is ingedeeld in vier rubrieken: Afronding Basisplan (Kiezen voor 

Amstelland), Toekomst Amstelland, Nieuwe ontwikkelingen en Aanvullende voorzieningen.

De rubriek Afronding Basisplan bevat de projecten die zijn genoemd in de actualisering van het Basisplan: 

de nota Kiezen voor Amstelland. Het Algemeen Bestuur heeft hier op 7 december 2005 een besluit over 

genomen.

In de rubriek Nieuwe ontwikkelingen worden de projecten genoemd waarvan met enige waarschijnlijkheid 

gesteld kan worden dat die te zijner tijd door Groengebied Amstelland zullen worden uitgevoerd. Hiervoor 

moeten soms nog bestuursbesluiten worden genomen.

In de rubriek Aanvullende voorzieningen staan projecten die in bestaande recreatiegebieden worden 

gerealiseerd ter aanvulling van de reeds aanwezige voorzieningen. Over het algemeen zijn deze niet 

subsidiabel.

Bijdragen uit subsidies, fondsen en derden

Zo goed als mogelijk wordt een inschatting gegeven van de verwachte bijdragen. Hierbij is uitgegaan van 

bestaande subsidieregelingen, afspraken over financiering uit de Algemene reserve en afspraken over 

bijdragen van derden. Bij in uitvoering zijnde projecten is uitgegaan van de toezeggingen die hierover 

gedaan zijn.

TOELICHTING OP DE BEDRAGEN in 2019

AFRONDING BASISPLAN (KIEZEN VOOR AMSTELLAND)

Diemerpolders

- Overdiemen:

Het beschikbare budget voor 2019 ten behoeve van de inrichting van nog aan te kopen gronden is 

doorgeschoven naar 2023 en geïndexeerd. Hoewel een deel van de gronden in 2017 is aangekocht, is er 

nog geen zicht op inrichting, omdat het agrarische gebruik wordt voortgezet.

Landinrichting

- Reservering inrichting van bij aankoop in gebruik gegeven percelen:

Bij de aankoop in het kader van de Herinrichting Amstelland van voor onteigening in aanmerking komende 

percelen zijn diverse afspraken gemaakt over een tijdelijke ingebruikgeving van delen van de aangekochte 

gronden aan de verkopende partij. Bij afloop van de gebruikstermijnen moeten deze percelen worden 

toegevoegd aan de respectievelijke recreatiegebieden. Hiervoor zijn PM-posten opgenomen.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Routevoorzieningen

-     Eind 2017 is een voorstel voor realisatie van het Wandelnetwerk Amstelland door het bestuur 
aangenomen. De uitvoering vindt plaats in 2018 en 2019.
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Investeringsprogramma Diemerbos

-     Fietspaden Diemerbos fase 2

Ouderkerkerplas

Opwaardering Gaasperplas

AANVULLENDE VOORZIENINGEN

Aanvullende werkzaamheden

-

-

DEKKING

Bij de Aanvullende Voorzieningen betreft het projecten die over het algemeen niet subsidiabel zijn.

-     Op verzoek van Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel wordt onderzocht of een deel van de

gekapte bomen ten behoeve van de verbreding van de A9, die niet binnen het werkgebied van

Rijkswaterstaat kunnen worden herplant, kunnen worden gecompenseerd in de gebieden van Groengebied

Amstelland. Verwacht wordt in 2018 een voorstel hiervoor aan het bestuur te kunnen sturen.

-     Fietsbrug over de Gaasp: De uitvoering is in 2014 gestart met de opritten aan de oostzijde van de

Gaasp. Het project loopt door tot 2020.

In 2014 is Groengebied Amstelland projecttrekker geworden van de realisatie van enkele 

fietspaden in het Diemerbos. De realisatie hiervan vindt plaats in 2015. Na 2015 worden kosten 

gemaakt voor begeleiding van het Investeringsprogramma Diemerbos (beheer projectrekening 

Groenfonds en coördinatie subsidieverlening door de provincie) op dit project geboekt. Voor 2016 

komen daar nog de kosten bij voor bewegwijzering.

Voor de Hoofdroute Gaasperplas is voorzien in bijdragen van Amsterdam en van een 

evenementenorganisator.

-     In 2016 heeft het bestuur besloten tot realisatie van een recreatieve hoofdroute aan de noordzijde van

de Gaasperplas. De voorbereiding is gestart in 2017, maar na intrekking van de bijdrage van Amsterdam

gestopt. Via een participatieproces wordt onderzocht of herstart eind 2018 of begin 2019 mogelijk is.

Infrastructuur t.b.v. horeca Gaasperplas westzijde: het voor 2019 gereserveerde bedrag is 

doorgeschoven naar 2023 en geïndexeerd.
Infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas: vanwege de selectie van een ondernemer in 2017 

zal er waarschijnlijk in 2018 gebruik gemaakt worden van dit budget.

Voor het Wandelnetwerk Amstelland de ruiterroute Diemerpolder zal subsidie worden aangevraagd bij de 

provincie Noord-Holland. Voor het wandelnetwerk is ook met een bijdrage van niet aan het Groengebied 

deelnemende partijen gerekend.

Voor de fietspaden Diemerbos fase 2 en de fietsbrug over de Gaasp zijn verschillende subsidies toegekend 

door Europa en de Provincie Noord-Holland, alsmede bijdragen vanuit het Investeringsprogramma 

Diemerbos. Voor de fietsbrug bedraagt de netto bijdrage van Groengebied Amstelland een vast bedrag van 

€ 400.000, die in 2014 is één keer is gestort op de Projectrekening Diemerbos bij het Nationaal 

Groenfonds. De fietspaden Diemerbos fase 2 worden gefinancierd vanuit het Gebiedsfonds Diemerbos 

zonder eigen bijdrage van Groengebied Amstelland.

Groengebied Amstelland - 36 - Programmabegroting



BIJLAGE 2: TARIEVENTABEL

1. DOCUMENTEN

Aard van de dienstverlening Tarief

1.1
Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op 

basis van registratie belangstellenden
Nihil

Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke 

A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit)

Voor afschriften in kleur of A3-formaat worden de leges met 50% verhoogd

2. ARCHIEFWERKZAAMHEDEN, OPZOEKEN STUKKEN

Aard van de dienstverlening Tarief

2.1
Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 

15 minuten, eerste kwartier gratis.

€ 15,- per 

kwartier of 

gedeelte 

daarvan

3.
VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN OP GROND VAN DE ALGEMENE 

VERORDENING (AV) VAN HET RECREATIESCHAP

Aard van de dienstverlening Tarief

€ 50,- per keer

€ 250,- per jaar

Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen:

- voor maximaal 3 aansluitende dagen € 150,-

- jaarvergunning venten, per jaar € 250,-

Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen 

vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie:

- voor maximaal 3 aansluitende dagen € 150,-

- jaarstandplaats € 250,-

3.5
Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per 

dagdeel
€ 250,-

van € 250,- 

tot € 750,-

3.7
Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), 

particulier/non-profit, per jaar/periode
€ 50,-

3.8

Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en 

recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per 

ontheffing

€ 50,-

3.9

Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen 

aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van 

schade!), per keer

€ 150,-

Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een 

periode van maximaal 3 maanden
€ 50,-

- voor elke verlenging met maximaal drie maanden € 50,-

3.3

1.2 € 0,40

Behorend bij de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van het 

Recreatieschap Groengebied Amstelland op 10 december 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de 

vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

3.2
Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals 

skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV)

3.1 art. 2.2 AV - VERVALLEN (betreft: vergunning voor evenementen) n.v.t.

3.4

3.6
Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices 

(art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie

3.10
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Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht 

bezoekersaantal

- van 50 tot 100 personen, per keer € 50,- *)

- meer dan 100 personen, per keer € 150,- *)

N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente

3.12 Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode € 50,-

3.13 Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV € 150,-

- sport- en speldagen van scholen;

- benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen;

- familiebijeenkomsten tot 100 personen;

- kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel;

- kleinschalige sportactiviteiten.

*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het 

recreatiegebied. De legesverordening kan hiervoor een drempel opwerken als er ontheffing van de 

Algemene Verordening nodig is. De legesverordening biedt in artikel 6 lid 2 de mogelijkheid tot vrijstelling 

van heffing van leges of tot vermindering van het bedrag. 

Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze 

mogelijkheid gebruik te maken ingeval van:

Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is 

en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of 

gebruik door anderen wordt geweerd.

3.11
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BIJLAGE 3 KAART 
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1 Bijlage 5: Jaarverslag 2017 GGA 

Jaarverslag 2017 
Groengebied Amstelland
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1. Inleiding
Rust, ruimte en vermaak, en dat op een steenworp afstand van Amsterdam; dat is Groengebied 

Amstelland. In het Groengebied liggen agrarische landen en stedelijke voorzieningen dicht bij 

elkaar. Het gebied bestaat uit fraaie veenweidepolders, gevarieerde recreatieterreinen zoals de 

Gaasperzoom en Elsenhove, evenals waterparadijzen zoals Gaasperplas, Ouderkerkerplas en 

De Hoge Dijk. Groengebied Amstelland kent een rijke historie met onder andere de Amstel en 

historische landhuizen, en biedt de bezoeker uit omliggende gemeenten en de wijdere regio de 

mogelijkheid om in dit landschap te fietsen, varen, wandelen en nog veel meer!

De jaarrekening van Groengebied Amstelland 

laat over 2017 een positieve ontwikkeling zien. 

Er is geen overschrijding geweest op de totale 

begrote lasten voor het programma van 

2017 en het jaar is met een positief resultaat 

afgesloten. Er is voortgang geboekt op vele 

terreinen, waaronder het genereren van meer 

inkomsten en het vinden van een oplossing 

voor het in 2015 geconstateerde beheertekort. 

Een belangrijke investering in het vernieuwen 

van de hoofdroute in de Gaasperplas kon 

niet plaats vinden doordat de subsidie van 

Amsterdam is aangehouden.  

Hierdoor is deze grote investering die 

gepland stond voor 2017 niet doorgegaan. 

Ook deze wijziging draagt bij aan het 

positievere resultaat dan begroot. 

Het bedrag dat hiervoor was begroot vloeit 

terug naar de reserve en blijft zo beschikbaar 

voor het moment (2019) dat de investering 

wel kan plaatsvinden.

 

2017 was een belangrijk jaar waarin het 

bestuur richting heeft gegeven aan het vraag-

stuk over hoe het beheer duurzaam kan 

worden gefinancierd. Het bestuur heeft 

besloten tot een mix van maatregelen om 

te komen tot een sluitende begroting. 

Uit de jaarrekening wordt duidelijk dat de er 

stappen zijn gezet in het verkrijgen van extra 

inkomsten, het versoberen van beheer, en het 

verhogen van de participantenbijdrage per 

1 januari 2018 is doorgevoerd, conform het 

bestuursbesluit van het algemeen bestuur 

van 20 april 2017. 

Uit de jaarrekening wordt duidelijk dat de er 

stappen zijn gezet in het verkrijgen van extra 

inkomsten, het versoberen van beheer, en het 

verhogen van de participantenbijdrage per 

1 januari 2018 is doorgevoerd, conform het 

bestuursbesluit van het algemeen bestuur 

van 20 april 2017.

Kergegevens
•  4.000 hectare werkgebied 

•  712 hectare beheergebied; inclusief   

   188 hectare water

•  2,7 á 3 miljoen bezoeken per jaar
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2. Leeswijzer

Om de hiervoor benoemde taken uit te voeren heeft 

het recreatieschap een begroting, bestaande uit een 

programmaplan (wat gaan we doen) en een financiële 

paragraaf (waarmee gaan we dat doen). In de bij dit ver-

slag horende jaarrekening legt Groengebied Amstelland 

(hierna ook het Groengebied genoemd) verantwoording 

af over de uitvoering van het begrote programma 

in het jaar 2017. 

In het eerste deel van dit verslag worden het beleid 

en de doelen van het Groengebied besproken. 

De jaarrekening 2017 geeft inzicht in de uitgaven en 

inkomsten van het Groengebied in het jaar 2017 

en geeft inzicht in de financiële positie van het recreatie-

schap aan het einde van het jaar.

Het jaarprogramma is op basis van dit beleid en deze 

doelen opgesteld. Daarna volgt er een korte samenvatting 

van de financiële resultaten van het jaar 2017. Tenslotte 

wordt omschreven hoe deze financiële resultaten en de 

planvorming voor de lange termijn elkaar beïnvloeden. 

Hieruit wordt duidelijk hoe het recreatieschap in de toekomst 

aantrekkelijk, relevant en financieel gezond blijft. 

Het tweede deel van dit verslag gaat gedetailleerd 

in op de financiële resultaten van de jaarrekening. 

Er wordt hierbij aandacht besteed aan resultaten uit 

zowel de reguliere als incidentele inspanningen die in 

2017 zijn uitgevoerd. 

Verdere details, de balans en overige informatie vindt u in de Jaarrekening 2017 van Groengebied Amstelland.

4
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Deel 1 
Groengebied Amstelland

3. Beleidsverantwoording 

Groengebied Amstelland is gevormd als recreatiegebied 

met als doel het ontlasten van steden en natuurgebieden 

door aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan 

recreanten uit omliggende gemeenten en de wijdere 

regio. De taken van het Groengebied kunnen worden 

onderverdeeld in de volgende drie hoofdtaken:

1.  Beheren en in stand houden van de ingerichte 

     gebieden en gerealiseerde voorzieningen.

2. Vernieuwen van het aanbod om het te laten aansluiten 

      bij de wensen en behoeften van de recreant.

3.  Uitvoeren van het inrichtingsplan en 

     investeringsprogramma.

Het bestuur van het recreatieschap bestaat uit 

vertegenwoordigers van de omliggende gemeenten. 

De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en 

Ouder-Amstel participeren samen met de provincie 

Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling 

Groengebied Amstelland. Het bestuur bepaalt de 

ambities, doelen en gebruiksregels voor het gebied.

Voor Groengebied Amstelland zijn de doelen dan ook 

vastgesteld binnen de kaders van de gemeenschap-

pelijke regeling en de ontwikkelingsvisie van het 

recreatieschap. Deze door bestuur vastgestelde doelen 

dienen als het toetsingskader voor de reguliere en 

incidentele inspanningen uit het begrote jaarprogram-

ma. Dit jaarlijkse programma van het recreatieschap 

heeft als hoofddoel het waarborgen van een aantrekkelijk 

recreatielandschap waarin het goed recreëren is.

Er zijn verschillende beleidsdocumenten opgesteld die richting geven aan de inrichting, ontwikkeling en het beheer 

van Groengebied Amstelland. In de praktijk komt dit onder andere tot uiting in het beheren van groenvoorzieningen 

en het onderhouden en vernieuwen van de aanwezige recreatieve voorzieningen.

 

1. Behoud  
    recreatielandschap

2. Vergroten gebruik 

3. Ontwikkelen 
     maatschappelijk draagvlak

4. Versterken financiële 
     duurzaamheid

Een aantrekkelijk en 
gevarieerd landschap 
waarin het goed 
recreëren is

5
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Het 'Referentiekader onderhoudsniveaus' en de 

'Kwaliteitscatalogus Groengebied Amstelland' dienen 

als beleidskaders voor het vaststellen van het gewenste 

onderhoudsniveau van het gebied.

De gewenste inrichting van het Groengebied is in 

het verleden vastgelegd in het inrichtingsplan ‘Kiezen 

voor Amstelland’ (1996). De afgelopen jaren is het plan 

Kiezen voor Amstelland grotendeels afgerond. Het over-

grote deel van het oorspronkelijke inrichtingsplan voor 

Groengebied Amstelland is daardoor gerealiseerd. 

Het accent komt nu te liggen op het duurzaam in 

stand houden van het gebied en vernieuwen van het 

recreatieve aanbod. 

De ontwikkelingsvisie ‘Behoud door ontwikkeling’ 

uit 2009 geeft richting aan de vernieuwing van het 

recreatieve aanbod en het gebruik hiervan. Ontwikkeling 

van het recreatieschap is gericht op het aantrekkelijk 

houden van de gebieden voor de inwoners van de regio, 

het betaalbaar houden van het beheer en het realiseren 

van inkomsten om de kosten voor de deelnemers in de 

gemeenschappelijke regeling beperkt te houden. 

Door te investeren in nieuwe voorzieningen blijft het 

Groengebied voldoen aan de wensen en behoeften van 

recreanten, en blijft het Groengebied een aantrekkelijk 

en gevarieerd landschap waarin het goed recreëren is. 

Om de hoofdfunctie van het gebied in stand te houden 

is het noodzakelijk om ook in nieuwe voorzieningen 

van het recreatiegebied te blijven investeren. 

Door uitsluitend te investeren in het behouden van wat 

er is wordt veroudering van de bestaande voorzieningen 

tegengegaan maar er wordt niet voorkomen dat de 

gebieden niet meer helemaal aansluiten bij de 

wensen en behoeften van de huidige recreanten. 

Voorbeelden van gebiedsontwikkeling zijn: het plaatsen 

van sporttoestellen, het faciliteren van nieuwe horeca-

gelegenheden en het mogelijk maken van evenementen.

4. Wat is er gedaan in 2017?

In 2017 heeft het Groengebied hard gewerkt om het 

gebied nog aantrekkelijker te maken en het vastgestelde 

beleid uit te voeren. Belangrijke onderwerpen waarvoor 

in 2017 inspanningen zijn geleverd zijn onder andere 

de opwaardering van het Gaasperplasgebied, het 

afstemmen van recreatie en natuur in het Groengebied 

en het vinden van een structurele oplossing voor het 

beheertekort. Over de oplossing voor het beheertekort 

wordt in hoofdstuk 6 meer informatie gegeven. 

Het Stadsdeel Zuidoost voert samen met het 

Groengebied een participatie- en ontwerptraject uit 

voor de opwaardering van het deelgebied Gaasperplas. 

In 2017 is dit participatietraject vormgegeven en 

voorbereid. Een kwaliteitsverbetering van het gebied, 

zowel voor recreatie als voor beheer en onderhoud, 

stond daarbij centraal. In het participatietraject wordt 

rekening gehouden met de kaders en randvoorwaarden 

van het recreatieschap, zoals de bezuinigingsopgave en 

het huidige gebruik van het voormalige Floriadegebied 

(noordoever) voor evenementen. 

In 2017 heeft Adviesbureau Tauw in opdracht van de 

provincie een inventarisatie afgerond van de aanwezige 

natuurwaarden in het gebied die tot de EHS/NNN 

gerekend kunnen worden. Doel van deze methodiek was 

te komen tot een betere onderbouwde zonering van 

recreatie en natuur. Het Groengebied heeft de partijen 

van informatie en kaarten voorzien.

Groengebied Amstelland ligt voor een groot deel 

binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om natuur 

en recreatie beter op elkaar af te kunnen stemmen is 

onderzoek gedaan naar de actuele en potentiële 

natuurwaarden, het huidige recreatieve gebruik en de 

gewenste recreatieve ontwikkelingen. Als vervolg hierop 

werkt de provincie aan een specifieke beschrijving van 

de te beschermen natuurwaarden per deelgebied 

(wezenlijke waarden en kenwerken), zodat duidelijk 

wordt waar bepaalde ontwikkelingen wel en niet 

mogelijk zijn.
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4.1 Highlights
In 2017 zijn de recreatievoorzieningen en andere faciliteiten voor 

beleving van het gebied in stand gehouden en waar mogelijk 

verbeterd. Dit zijn de hoogtepunten:

Nieuwe website
In het voorjaar is de nieuwe website gelanceerd. 

De nieuwe website gaat vooral uit van het inspireren van 

de bezoeker en gaat daarmee verder dan het louter 

informeren over het Groengebied.

Wandelnetwerk
In 2017 is besloten om samen met de andere gemeenten in de 

regio een wandelnetwerk te realiseren als onderdeel van het 

Wandelnetwerk Noord-Holland.

Besluitvorming over oplossing beheertekort
Er is overeenstemming bereikt over een oplossing voor het 

beheertekort. Door een verhoging van de participantenbijdrage, 

het uitvoeren van versoberingsmaatregelen en het realiseren 

van extra inkomsten wordt er gewerkt aan een duurzame 

instandhouding van het recreatielandschap.

Ontwikkeling horeca Ouderkerkerplas
Eind juni 2017 heeft er een werving plaatsgevonden voor een 

horecaonderneming aan de Ouderkerkerplas en is er een onder-

nemer geselecteerd. Naar verwachting zal er eind 2018 een nieuwe 

horeca onderneming geopend zijn aan de Ouderkerkerplas.

Evenementen
Er heeft een succesvolle 7e editie van het evenement Amsterdam 

Open Air en een succesvolle 2e editie van het evenement Buiten 

Westen bij de Ouderkerkerplas plaatsgevonden.

7
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5. Kort overzicht financiën

De verschillende taken die het recreatieschap uitvoert 

zijn verdeeld over 7 deelprogramma´s. Naast beheer 

voert het recreatieschap een aantal taken uit op 

het gebied van bestuursadvisering, secretariële 

ondersteuning en financiële administratie, toezicht, 

communicatie en ontwikkeling. 

In het tweede deel van dit jaarverslag worden de activi-

teiten per deelprogramma toegelicht. De verdeling van 

het budget (de lasten van het recreatieschap) over deze 

taken staat weergegeven in de grafiek hiernaast. 

Het geld dat het recreatieschap jaarlijks ter beschikking 

heeft wordt in deze verhouding aan de verschillende 

werkzaamheden besteed.

Naast het beheren en het in stand houden van het 

gebied komen er ook financiële opbrengsten voort uit 

de door de deelprogramma’s geleverde inspanningen. 

Dit zijn de zogenoemde exploitatieopbrengsten. 

Onder exploitatieopbrengsten wordt verstaan:

     Huren, erfpachten en vergunningen van exploitaties  

     zoals golfbanen en (sport)verenigingen.

     Veergelden uit pontjes.

     Gebruiksvergoedingen voor bijvoorbeeld muziek- 

     en sport evenementen.

Verder ontvangt het recreatiegebied een 

jaarlijkse financiële bijdrage van de participanten 

(de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling). 

De exploitatieopbrengsten en de participanten-

bijdragen zijn verwerkt als baten in de begroting 

van het recreatieschap.

Gebiedsbeheer; 55,8%

Inrichting & ontwikkeling; 24,3%

Toezicht; 9,4%

Bestuuradvisering; 6,3%

Communicatie; 1,8%

Secretariaat; 1,3%

Financiën; 1,1%
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5.1 Financieel resultaat 2017
De begroting van het recreatieschap bestaat uit twee 

onderdelen, de reguliere werkzaamheden en de 

incidentele werkzaamheden. Reguliere werkzaamheden 

bestaan uit het jaarlijkse beheer en andere vaste onder-

delen van de werkzaamheden. Onder het incidentele 

programma van het recreatieschap worden aanvullende 

opdrachten van het bestuur uitgevoerd. 

De aanvullende opdrachten worden gefinancierd door 

subsidies, eenmalige inkomsten of door een onttrekking 

aan de reserves van het recreatieschap. Hiernaast staan 

de totale (= regulier + incidenteel) baten en lasten van het 

recreatieschap in 2017.

De kosten voor het regulier beheer en onderhoud zoals 

maaien van gazons en het inzamelen van afval zijn jaar-

lijks redelijk constant. De kosten voor groot onderhoud 

en vervangingen daarentegen kennen jaarlijks grote 

schommelingen. Dit is het gevolg van de leeftijd van de 

verschillende gebieden waarbij na een bepaalde periode 

veel voorzieningen tegelijk dienen te worden aangepakt. 

Voor een financieel stabiele situatie is het van belang dat 

van de jaarlijks beschikbare budgetten een voldoende 

groot deel wordt gespaard om de onvermijdelijke 

pieken in de jaren met veel groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen te kunnen opvangen. 

Het is noodzakelijk om een voldoende grote reserve 

op te bouwen om de uitgaven in het jaar met veel 

investeringen te kunnen doen. 

Om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van 

het gebied worden de reguliere baten en lasten, plus de 

kosten van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen, 

als indicator gebruikt. Op deze manier wordt er een 

balans opgemaakt tussen het jaarlijkse resultaat van het 

recreatieschap (reguliere baten en lasten) en het 

benodigde jaarlijkse bedrag voor duurzame instand-

houding van het gebied (kosten van groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen). De overige incidentele baten 

en lasten worden hierbij buiten beschouwing gelaten, 

omdat zij in principe niet structureel terugkeren in de 

begroting. De incidentele baten en lasten van 

Groengebied Amstelland in 2017 worden verder 

toegelicht in deel 2 van dit verslag.

Hiernaast staan de reguliere baten en lasten van het 

recreatieschap in 2017. Uit een doorrekening voor groot 

onderhoud en vervangingen uit 2015 bleek dat er op 

termijn een tekort van € 800.000 is om het beheer en 

voorzieningen in Groengebied Amstelland op het 

gewenste niveau in stand te houden. 

Baten en lasten

De totale lasten waren €  4.205.419

De totale baten waren €  1.035.224

De participantenbijdrage bedroeg €   2.768.181

Het verschil tussen de totale 
lasten en baten is 

€ 402 .014

Reguliere baten en lasten

De reguliere lasten waren €  2.911.386

De reguliere baten waren €  549.146 

De participantenbijdrage bedroeg €   2.768.181

Het verschil tussen de totale 
lasten en baten is 

€ 405.941

9
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6. Inzet reserves

Groengebied Amstelland heeft drie verschillende reserves, die 

elk voor verschillende doeleinden worden ingezet. Het inzetten 

van de middelen uit de reserve hangt sterk samen met de 

eerder beschreven taken van het Groengebied (beheren, 

vernieuwen en inrichten). Aan het eind van 2017 bedragen 

de reserves van het recreatieschap afgerond € 2.900.000. 

De algemene reserve 
dient als weerstandscapaciteit voor de financiële risico's die het 

recreatieschap loopt. Omdat de reserve investeringen beperkt is, 

worden incidentele inspanningen momenteel ook uit de 

algemene reserve gefinancierd. De aanvullende, incidentele, 

opdrachten zijn ‘extra’ en afhankelijk van de mogelijkheden om 

ze te financieren. Er kunnen verschillende soorten incidentele 

projecten worden uitgevoerd, zoals op het gebied van groot 

onderhoud, gebiedsontwikkeling, inkomstenwerving of 

omvormingen. Voor deze projecten wordt dan een aanvullend 

budget uit de algemene reserve beschikbaar gesteld door 

het bestuur. Middelen uit de algemene reserve kunnen dus 

door het bestuur worden ingezet voor allerlei taken van 

het Groengebied.

De bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen
wordt ingezet voor het investeren in groot onderhoud en vervan-

ging van voorzieningen in het recreatiegebied. Beheer van het 

gebied vereist een duurzame basis in de begroting, waarbij groot 

onderhoud en vervangingen van bijvoorbeeld paden en brug-

gen structureel wordt gedekt. Het onderhoud van recreatieve 

voorzieningen is direct gekoppeld aan het aantal bezoekers en 

waardering van het terrein. Een onvoldoende beheerniveau leidt 

tot vermindering van het gebruik en een lagere waardering door 

bezoekers. Voor een financieel stabiele situatie is het van belang 

dat er jaarlijks een voldoende groot deel wordt gespaard om de 

onvermijdelijke pieken in de jaren met veel groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen te kunnen opvangen.

De bestemmingsreserve investeringen
wordt voornamelijk ingezet voor ontwikkeling van het gebied 

door vernieuwing. Vernieuwing is gericht op het aantrekkelijk 

houden van de gebieden voor de inwoners van de regio, het 

betaalbaar houden van het beheer en het realiseren van 

inkomsten om de kosten voor de deelnemers aan de gemeen-

schappelijke regeling beperkt te houden. Voorbeelden van 

vernieuwing zijn onder andere het plaatsen van sporttoestellen, 

het faciliteren van nieuwe horecagelegenheden en het mogelijk 

maken van evenementen. Ook de aanleg van nieuwe fiets-, 

wandel- en ruiterpaden is ontwikkeling van het gebied en wordt 

uit de bestemmingsreserve investeringen gefinancierd. 

10
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Uit een doorrekening voor groot onderhoud en 

vervangingen die in 2015 is uitgevoerd bleek dat er op 

termijn onvoldoende middelen beschikbaar waren om 

het beheer en voorzieningen in Groengebied Amstelland 

op het gewenste niveau in stand te houden. 

Het berekende tekort bedroeg in totaal € 800.000 per 

jaar. In totaal is voor het beheer van het gebied jaarlijks 

een bedrag nodig van € 2.400.000. Met dit bedrag kan al 

het jaarlijkse onderhoud, al het groot onderhoud en alle 

vervangingsinvesteringen worden uitgevoerd. 

Het aanwezige budget in 2015 bedroeg € 1.600.000. 

Deze bedragen zijn op het prijspeil van 2015. Ondanks 

het tekort is er in het Groengebied geen sprake van 

achterstallig onderhoud op grote schaal. Het tekort 

betekent dat als het Groengebied hier niets aan zou 

doen er een situatie ontstaat waarin er onvoldoende 

middelen zijn om het groot onderhoud en de 

vervangingsinvesteringen uit te voeren. Een van de 

eerste gebieden waar dit merkbaar wordt is de 

Gaasperplas. Dit gebied is grotendeels aangelegd in 

1982 en het moment van vervanging is voor veel 

voorzieningen, zoals de asfaltpaden, aangebroken.

 

Bepalend voor de financiële situatie van Groengebied 

Amstelland op de lange termijn is het besluit van het 

In 2017 zijn er circa € 115.000 aan extra inkomsten verworven ten opzichte van 2015 (totaal circa € 400.000 

structurele inkomsten in 2015). Deze extra inkomsten komen voornamelijk uit opbrengsten uit huur en erfpachten 

en overige exploitatie inkomsten zoals evenementen. Vanaf 2018 ligt er voor het Groengebied de opgave om haar 

inkomsten met nog circa € 135.000 te verhogen. 

In het kader van de beheerversobering zijn in 2017 de maatregelen met midden impact uitgevoerd, zoals het laten 

vergrassen van paden. Hiermee is een structurele besparing van € 70.000 gerealiseerd. In 2018 zullen er maatregelen 

uit de midden impact categorie worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het omvormen van bruggen naar duikers en het 

verwijderen van een schuilhut bij hoofdentree Gaasperplas), en wordt ernaar gestreefd om een totale besparing van 

ten minste € 80.000 te behalen.

Oplossingsrichtingen Opgave Gerealiseerd 2017 Resterende opgave

Extra inkomsten (t.o.v. 2015) € 250.000 € 115.000 € 135.000

Beheerversobering € 150.000 € 70.000 € 80.000

Participantenbijdrage 
(verhoogd met €400.000)

Totaal € 400.000 € 185.000 € 215.000

Algemeen Bestuur over de maatregelen om het in 2015 

geconstateerde beheertekort aan te pakken. In 2016 is 

een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden om duur-

zame instandhouding van het gebied te waarborgen. Na 

deze uitgebreide verkenning van mogelijkheden en een 

traject waarbij ook de raden en Staten werden betrokken 

heeft het bestuur in juli 2017 een besluit genomen over 

een oplossing voor het structurele beheertekort. 

Door de keuze voor een mix van maatregelen bestaande 

uit het verhogen van de participantenbijdragen, het 

realiseren van extra inkomsten en versobering van het 

beheer wordt het mogelijk om de gebieden en voor-

zieningen van het Groengebied duurzaam in stand 

te houden. Door een structureel sluitende begroting 

kunnen naast het jaarlijkse beheer ook de noodzakelijke 

groot onderhoud en vervangingsinvesteringen worden 

uitgevoerd.

Indien er voldoende mogelijkheden zijn voor extra 

inkomsten passend in het gekozen scenario zal het 

beheertekort van € 800.000 naar verwachting in 2024 

zijn opgelost. Het opgestelde maatregelenpakket van 

bezuinigingen en de bijbehorende meerjarenplanning 

voor de komende 10 jaar treden per 2018 in werking. 

Vanaf dan wordt jaarlijks in de jaarrekening een 

terugkoppeling gegeven op de voortgang van het 

bezuinigingsprogramma.

7. Maatregelen voor financieel evenwicht op de lange termijn
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Deel 2 
Groengebied Amstelland

8.1 Reguliere lasten totaal 2017
De volgende tabel geeft het totaal (= alle deel-

programma’s) van de reguliere lasten voor 2017.

8.2 Reguliere lasten per deelprogramma 
Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden en 

de lasten per deelprogramma over 2017.

Op totaalniveau onderschrijden de reguliere lasten van 

het recreatieschap met slechts 1,6% ten opzichte van de 

begroting. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de 

onderschrijving bij de deelprogramma’s gebiedsbeheer 

en toezicht. Hieronder worden de over- en onder-

schrijdingen per deelprogramma verder toegelicht. 

De werkelijke reguliere lasten waren € 2.911.386

De begrote reguliere lasten waren € 2.917.800

Dit betekent een onderschrijding 
van 0,2%

€ 6.414

De werkelijke reguliere lasten voor 
gebiedsbeheer waren in 2017 

€  1.923.560

De begrote reguliere lasten waren € 1.922.563 

Dit betekent een overschrijding 
van 0,1%: 

€ 997

De werkelijke reguliere lasten voor 
toezicht waren in 2017 

€  394.583

De begrote reguliere lasten waren € 452.478 

Dit betekent een onderschrijding 
van 12,8%

€ 57.895

De werkelijke reguliere lasten voor 
financiën waren in 2017  

€  64.356

De begrote reguliere lasten waren € 65.688 

Dit betekent een overschrijding 
van 2,0% 

€ 1.332

8.Verantwoording van de reguliere werkzaamheden en lasten

Gebiedsbeheer
Binnen het deelprogramma beheer wordt planmatig 

onderhoud uitgevoerd aan de deelgebieden van Groen-

gebied Amstelland. Ook het onderhouden en actuali-

seren van bestaande contracten over huur en erfpacht 

wordt onder het deelprogramma beheer uitgevoerd. 

Het beheer van een recreatiegebied bestaat in de 

praktijk grofweg uit twee onderdelen: 

     Jaarlijks beheer, zoals het maaien van het gras, 

     beheren van de bosopstanden en uitvoeren van 

     kleine reparaties aan bijvoorbeeld bruggen en 

     verhardingen, etc. 

     Groot onderhoud en vervanging van voorzieningen 

     zoals bruggen, asfalt, en speeltoestellen.

Met het ouder worden van de voorzieningen in de 

gebieden neemt ook de noodzaak toe om groot onder-

houd en vervangingen uit te voeren. De afgelopen jaren 

zijn hiervoor al de nodige werkzaamheden uitgevoerd. 

Uit een doorrekening voor groot onderhoud en vervan-

gingen uit 2015 bleek dat er op termijn onvoldoende 

middelen beschikbaar waren om alle deelgebieden in 

Groengebied Amstelland op dit niveau in stand te 

houden. De maatregelen die in 2017 zijn genomen om 

dit beheertekort op te lossen wordt gegeven in 

hoofdstuk 6 van het eerste deel van dit verslag. 

Toezicht
Het recreatieschap heeft toezichthouders die zich 

frequent in de gebieden laten zien. Dat doen zij om 

een goede gastheer te zijn voor de recreanten. 

Ze beantwoorden vragen en vergroten door zichtbaar te 

zijn het gevoel van veiligheid. Daarnaast is de inzet van 

toezichthouders belangrijk bij het tegengaan van onge-

wenst gebruik, zoals vandalisme, cruisen in de buurt van 

speelvoorzieningen en afvaldumping. 

Financiën
De afdeling financiën verzorgt de administratie van het 

recreatieschap. Belangrijk is dat gedurende het jaar 

zicht wordt gehouden op de inkomsten en uitgaven. 

Tenslotte legt deze afdeling de cijfermatige basis voor 

de jaarrekening, begrotingen en tussentijdse financiële 

rapportages

Deze onderschrijding is veroorzaakt door een tekort aan 

capaciteit in de zomerperiode.
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De werkelijke reguliere lasten voor 
bestuursadvisering waren in 2017 

€  228.325

De begrote reguliere lasten waren € 190.537 

Dit betekent een overschrijding 
van 19,8% 

€ 37.788

De werkelijke reguliere lasten voor 
inrichting en ontwikkeling waren

€  172.813

De begrote reguliere lasten waren € 168.900 

Dit betekent een overschrijding 
van 2,3%

€ 3.913

De werkelijke reguliere lasten voor het 
secretariaat waren in 2017  
 

€  56.371

De begrote reguliere lasten waren € 45.467 

Dit betekent een overschrijding 
van 24,0%

€ 10.904

De werkelijke reguliere lasten voor 
communicatie waren in 2017 

€  71.378

De begrote reguliere lasten waren € 72.167 

Dit betekent een beperkte 
onderschrijding van 1,1% 

€ 789

Bestuursadvisering
De afdeling bestuursadvisering zorgt ervoor dat het 

bestuur van het recreatieschap goede besluiten kan 

nemen. Bovendien is de programmamanager het eerste 

aanspreekpunt voor de bestuurders en de participerende 

gemeenten en de provincie en zorgt deze ervoor dat de 

besluiten die het bestuur neemt door de rest van de 

organisatie worden uitgevoerd.

Inrichting en ontwikkeling
Onder het deelprogramma inrichting en ontwikkeling 

vallen de activiteiten om het recreatieschap verder te 

ontwikkelen, zoals inkomstenwerving en contract-

beheer. Hieronder valt bijvoorbeeld de samenwerking 

met ondernemers en organisatoren van evenementen, 

en de coördinatie van evenementen. Secretariaat
Het secretariaat speelt een cruciale rol bij het organiseren 

van bestuursvergaderingen en het verzorgen van een 

tijdige verzending van de bestuursstukken. 

Daarnaast coördineert het secretariaat de afhandeling van 

correspondentie en het naleven van diverse regelingen, 

zoals de klachtenregeling van het recreatieschap.

Communicatie
De voorzieningen van het recreatieschap worden door 

de afdeling communicatie onder de aandacht gebracht. 

Daarbij worden verschillende media ingezet, 

zowel online als offline. Het recreatieschap kijkt over 

organisatorische grenzen heen en werkt zoveel mogelijk 

samen met ondernemers, gemeenten en andere 

organisaties op het gebied van recreatie om de promotie 

een zo groot mogelijk bereik te geven.

Deze overschrijding werd voornamelijk veroorzaakt door 

extra inzet die nodig was voor de voorbereiding van de 

besluitvorming over het financieel meerjarenperspectief. 

Verder is er voor het project hoofdroute Gaasperplas extra 

advies geleverd als gevolg van temporisering van het 

project.

Ook het secretariaat heeft extra inzet geleverd voor de 

voorbereiding van de besluitvorming over het financieel 

meerjarenperspectief, waardoor de bovengenoemde 

overschrijding is veroorzaakt.
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8.3. Reguliere baten 
        (exclusief participantenbijdragen)
Zoals eerder in deel 1 van dit verslag beschreven, bestaan 

de baten van het recreatieschap uit twee onderdelen; 

De participantenbijdrage en opbrengsten uit de 

exploitatie van de gebieden. Onder exploitatie

opbrengsten vallen onder andere:

     Huren, erfpachten en vergunningen van exploitaties   

     zoals golfbanen en (sport)verenigingen.

     Veergelden uit pontjes.

     Gebruiksvergoedingen voor bijvoorbeeld muziek- 

     en sport evenementen.

8.4. Conclusie reguliere begroting 
Hieronder wordt een overzicht 

gegeven van de verhouding tussen de reguliere baten 

en lasten van Groengebied Amstelland in 2017. 

Financieel resultaat 
baten 2017

De werkelijke reguliere baten van het 
recreatieschap bedroegen

€  549.146

De begrote reguliere baten van het 
recreatieschap bedroegen

€  518.173 

Dit betekent circa 6% hogere baten €   30.973 

De participantenbijdrage bedroeg 
in 2017 

€ 2.768.181 

Financieel resultaat 
baten 2017

De werkelijke reguliere lasten van het 
recreatieschap bedroegen in 2017

€  2.911.386 

De werkelijke reguliere baten van het 
recreatieschap bedroegen in 2017

€  549.146 

De participantenbijdrage bedroeg in 
2017 totaal  

€   2.768.181 

Het verschil tussen de lasten en de 
baten is: 

€ 405.941 

Op totaalniveau is er meer inkomsten gerealiseerd dan 

begroot. Dit is vooral het gevolg van de extra verkregen 

inkomsten uit hogere huur- en pachtopbrengsten.

Zoals eerder benoemd in deel 1 van dit verslag, 

is het evenwicht tussen de reguliere baten en lasten de 

belangrijkste indicator die aangeeft of het recreatieschap 

financieel gezond is. Het positieve resultaat van € 405.941 

komt ten goede aan de reserves van het Groengebied. 



15

Onder het incidentele programma van het groengebied 

worden projecten uitgevoerd met een duidelijk begin- 

en eindpunt. De aanvullende, incidentele, opdrachten 

zijn ‘extra’ en afhankelijk van de mogelijkheden om ze te 

financieren. Voor deze projecten is vaak een aanvullend 

budget beschikbaar gesteld door het bestuur. Dat aan-

vullende budget komt uit de reserves. Daarnaast worden 

er ook projecten uitgevoerd die worden gefinancierd uit 

inkomsten, bijdragen van andere partijen of uit subsidies. 

Van de totale lasten was in 2017 circa € 1.294.000 

incidenteel (circa 30%). Deze incidentele lasten komen, 

net als de incidentele baten, in principe niet structureel 

terug in de begroting en tellen dan ook niet mee in de 

afweging of het schap op de termijn financieel gezond is.

Er worden verschillende soorten incidentele projecten 

uitgevoerd, zoals op het gebied van groot onderhoud, 

gebiedsontwikkeling, inkomstenwerving of omvormin-

gen. Hieronder worden de belangrijkste projecten kort 

toegelicht en de voortgang in 2017 beschreven. Als de 

financiering van een project afkomstig is uit inkomsten, 

bijdragen van andere partijen of uit subsidies, wordt dit 

bij de projectbeschrijving toegelicht. 

Opwaarderen 
Gaasperplas

Begroting Realisatie Resterend 
budget

€ 33.600  € 18.156 € 15.444

Hoofdroute 
Noordoever 
Gaasperplas

Begroting Realisatie Resterend 
budget

€ 650.000   € 33.397 € 616.603

Sloepennetwerk 
Amsterdam-
Amstelland

Begroting Realisatie Resterend 
budget

€ 81.000   € 40.723 € 40.277

Opwaarderen 
parkeerterrein 
bij 
Ouderkerkerplas

Begroting Realisatie Resterend 
budget

 € 0   € 40.891 € 0

Het project Opwaarderen Gaasperplas beoogt de 

kwaliteit van het Gaasperplaspark te verbeteren door 

onder andere het aanpakken van de infrastructuur 

(rondje Gaasperplas), de toegangen en het voormalige 

Floriadeterrein. Het doel is het creëren van een metro-

politaan park voor heel Amsterdam. Stadsdeel Zuidoost 

is leidend in de uitvoering van het project en organiseert 

samen met Groengebied Amstelland een participatie- en 

ontwerptraject zodat de omgeving mee kan denken over 

de toekomst van het park. 

De hoofdroute was als onderdeel van het rondje 

Gaasperplas het eerste grote deelproject uit het project 

Opwaarderen Gaasperplas dat zou worden uitgevoerd. 

Door vragen uit de gemeenteraad van Amsterdam is de 

planvorming voor uitvoering aangehouden. Hierdoor is 

ook de subsidietoekenning aangehouden. Deze opgave 

wordt nu meegenomen in het participatietraject van het 

project Opwaarderen Gaasperplas. 

Het project sloepennetwerk is opgestart om in te spelen 

op marketing- en promotiekansen door de opkomende 

markt door varen met een sloep in Nederland. 

De realisatie van één aaneengesloten sloepennetwerk 

Amsterdam-Amstelland zal de spreiding van de 

bezoekers op en over het water vanuit Amsterdam naar 

de regio Amstelland bevorderen. De op het netwerk 

aangesloten gemeenten financieren het project. Voor dit 

project was er in 2017 een onderschrijding van circa 

€ 40.000. Deze onderschrijding werd veroorzaakt door-

dat de realisatie van informatiepanelen en eerste druk 

kaarten van de doorschuift naar 2018. Reden hiervoor 

is dat de regio Kennemerland en Amsterdam besloten 

hebben de informatie te integreren waardoor langere 

voorbereidingstijd nodig is gebleken.

In 2017 zijn asfaltaanpassingen uitgevoerd op de parkeer-

plaats bij de Ouderkerkerplas. Hierbij is invulling gegeven 

aan de langgekoesterde wens van de lokale 

schaatsvereniging om de parkeerplaats geschikter te 

maken voor skeeleractiviteiten. De vereniging heeft zelf 

een financieringsplan opgesteld voor de werkzaam-

heden. Daarom is het project voor het Groengebied 

kostenneutraal uitgevoerd. 

9. Verantwoording van de incidentele werkzaamheden en lasten
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De overige incidentele projecten uit 2017 staan in de onderstaande tabel toegelicht:

Incidentele projecten Begroting Realisatie Toelichting

Groot onderhoud en vervangingen € 300.000 € 362.809 Afgerond

Advieskosten, bezoekerstellingen 
recreatiegebieden, koudewinning 
Ouderkerkerplas, proces beheerte-
kort en Cocreatie Energie Ouderker-
kerplas

€ 55.766 € 46.372 Project met een vast 
jaarlijks budget dat in 2017 

goedkoper is uitgevoerd 
i.v.m. het gezamenlijke 

onderzoek van de Terrein 
beherende Organisaties 

(TBO´s) in Noord-Holland

Realisatie TOP's Amstelland € 22.085 € 1.571 De financiële afronding van 
dit project dat grotendeels 

in 2016 is uitgevoerd valt 
voordeliger uit dan begroot

Gronden Overdiemen € 550.000 € 519.927 De uiteindelijke aan-
gekochte oppervlakte 

is kleiner, waardoor de 
kosten lager zijn

Kijk op www.groengebied-amstelland.nl
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RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

Nummer 2018/32

 

 

datum raadsvergadering : 14 juni 2018 

onderwerp : jaarstukken 2017, begroting 2019 en 

meerjarenraming 2019- 2022 Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied  

portefeuillehouder : Burgemeester  

datum raadsvoorstel : 9 mei 2018 

 

Samenvatting 
Voor de periode 2019 presenteert de OD NZKG een meerjarig perspectief waarbij de 

groei van de omzet van de van de eerste vijf operationele jaren van de OD zich doorzet 

naar de volgende vier jaren. Komend jaar worden de kengetallen verder gevalideerd en 

vervolgens bestuurlijk vastgesteld voor de periode 2019- 2022. Het 

weerstandsvermogen is op niveau.  

 

De voorzitter van het bestuur verzoekt de leden van het Algemeen Bestuur om deze 

stukken  voor eventuele zienswijzen door te geleiden aan de gemeenteraad. 

 

In de aanbiedingsbrief geeft de voorzitter een toelichting op het proces en de stukken. 

 

Uiterlijk 6 juli 2018 moet op  de hierboven genoemde stukken besluitvorming bij de OD 

plaatsvinden. Voor deze datum moeten de eventuele zienswijzen van de raad bekend 

zijn zodat deze kunnen worden meegenomen in het besluitvormingstraject richting het 

AB (alvorens de begroting naar de toezichthouder wordt gestuurd). De voorzitter vraagt 

om uiterlijk 18 juni 2018 eventuele zienswijzen aan de OD door te geven zodat deze 

zorgvuldig een plek kunnen krijgen in het besluitvormingstraject. De OD biedt indien 

gewenst ondersteuning aan bij de bespreking van de begroting in de commissie of de 

raad. 

 

Uw raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 

2017, de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022 van de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied omdat de geprognotiseerde bedragen in de gemeentelijke 

begroting zijn gedekt.  

 

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
Op grond van artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad het 

recht een zienswijze  kenbaar te maken op het jaarstukken 2017, de begroting 2019 en 

meerjarenbegroting 2019-2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.  

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
Op 13 november 2012 heeft het college besloten om per 1 januari 2013 toe te treden tot 

de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en uw besluit 

voor instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 13 december 2012 heeft de 

gemeenteraad ingestemd met het collegebesluit. De toetreding is daarmee een feit 

geworden.  
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Waarom dit raadsvoorstel? 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: ´OD´) is voornemens om op 6 juli 

2018 te besluiten over de jaarstukken over 2017, de begroting 2019 en de 

meerjarenraming 2019-2022. Eventuele zienswijzen kunnen door de gemeenteraad 

worden ingediend tot en met 18 juni 2018.  

 

In de aanbiedingsbrief wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven bij de jaarstukken 

2017, de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019- 2022. Kortheidshalve wordt 

hiernaar verwezen. 

Op grond van artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad het 

recht een zienswijze  kenbaar te maken op het jaarverslag 2017, de begroting 2019 en 

meerjarenbegroting 2019 - 2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.  
 

Omdat de geprognotiseerde gemeentelijke bijdragen voor de jaren  2019 tot en met 

2022 binnen de reguliere begroting gedekt zijn, wordt  u voorgesteld om geen zienswijze 

in te dienen  

 

Wat gaan we doen? 
Omdat de geprognotiseerde gemeentelijke bijdragen voor de jaren  2019 tot en met 

2022 binnen de reguliere begroting gedekt zijn, wordt voorgesteld geen zienswijze in te 

dienen op de jaarstukken 2017, de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022  

 

In paragraaf 6.2. van de Meerjarenraming is voor Ouder-Amstel rekening gehouden met 

een bedrag van € 120.000 Dit bedrag kan binnen de bestaande begroting worden gedekt 

te weten: FCL 670404 en ECL 443300. Daar is een bedrag geraamd van € 138.095,00. 

Het resterende bedrag wordt gebruikt voor uitbesteding van plustaken buiten het 

basistakenpakket en onvoorziene adviezen /werkzaamheden die door de 

Omgevingsdienst worden gedaan.  

 

Zoals in de meerjarenraming ook is vermeld gaat het hier om de concept 

uitvoeringsovereenkomst. In 2019 zal – zoals gebruikelijk door de Omgevingsdienst 

vanaf de 1e tertaalrapportage- worden gecontroleerd of aan de afspraken uit de 

uitvoeringsovereenkomst wordt voldaan. Significante afwijkingen zal het college aan de 

raad voorleggen. 

 

In de tijd, die ligt tussen de concept uitvoeringsovereenkomst van 24 november 2017 en 

de concept uitvoeringsovereenkomst van maart 208 is er binnen Duo+ een 

milieuadviseur uit dienst getreden en is er voor gekozen om een deel van de 

milieuadviezen bij de OD in te winnen. De extra middelen die hiermee gemoeid zijn, 

worden gedekt uit een deel  van het vacaturegeld dat is ontstaan. De financieel adviseur 

heeft hierover in een eerder voorstel positief geadviseerd.  

 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
De middelen in de begroting ten behoeve van de OD zijn ten behoeve van 

Vergunningverlening en toezicht en handhaving op de verplicht overgedragen basistaken 

aan de OD. Daarnaast geeft de OD ons adviezen, helpen zij met het opstellen van 

beleidsstukken.  

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
In paragraaf 6.2. van de Meerjarenraming is voor Ouder-Amstel rekening gehouden met 

een bedrag van € 120.000 Dit bedrag kan binnen de bestaande begroting worden gedekt  

FCL 670404 en ECL 443300. Daar is een bedrag geraamd van € 138.095,00 

 

Zoals in de meerjarenraming ook is vermeld gaat het hier om de concept 

uitvoeringsovereenkomst. In 2019 zal – zoals gebruikelijk door de Omgevingsdienst 

vanaf de 1e tertaalrapportage- worden gecontroleerd of aan de afspraken uit de 
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uitvoeringsovereenkomst wordt voldaan. Significante afwijkingen zal uw college aan de 

raad voorleggen. 

 

In de tijd, die ligt tussen de concept uitvoeringsovereenkomst van 24 november 2017 en 

de concept uitvoeringsovereenkomst van maart 208 is er binnen Duo+ een 

milieuadviseur uit dienst getreden en is er voor gekozen om een deel van de 

milieuadviezen bij de OD in te winnen. De extra middelen die hiermee gemoeid zijn, 

worden gedekt uit een deel  van het vacaturegeld dat is ontstaan. De financieel adviseur 

heeft hierover in een eerder voorstel positief geadviseerd.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Een raadsbesluit  

Voorgesteld wordt om te besluiten conform het bijgevoegde conceptbesluit 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Alle stukken worden op grond van de Gemeenschappelijke regeling door de OD voor een 

ieder ter inzage gelegd.  

 

Wat is het vervolg? 

Nadat uw raad een besluit heeft genomen wordt de OD hiervan schriftelijk op de hoogte 

gebracht. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
Er is regelmatig ambtelijk contact met de OD en op bestuurlijk niveau vinden meerdere 

overleggen plaats. De burgmeester neemt deel in het AB – overleg van de OD. Jaarlijks 

ontvangen we een jaarrapportage. Hiervan wordt uw raad in kennis gesteld. 
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RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2018, nummer 

2018/32, 

 

Gelet op artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied,  

 

BESLUIT : 
 

geen zienswijze in te dienen ten aanzien van   

1. de jaarstukken 2017; 

2. de begroting 2019;  

3. en de meerjarenbegroting 2019- 2022  

 

van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  

 

 

 

Ouder-Amstel, 14 juni 2018 

 

 

 

De raad voornoemd,  

 

De raadsgriffier,    de voorzitter,  

 

 

 

 

 

 

 

A.A. Swets     J. Langenacker  
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1  Inleiding
Voor u ligt de meerjarenbegroting 2019-2022 van de Omgevingsdienst NZKG (OD NZKG). Na vaststelling door het 

Algemeen Bestuur zal de meerjarenbegroting vooraf aan 15 juli 2018 worden aangeboden aan de toezichthouder 

en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Een begroting is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording. We onderscheiden in de begroting 

de programma’s: Bodem, Bouw, Milieu, BRZO, Randvoorwaardelijk en Bedrijfsvoering. Per programma laten 

we zien wat het doel is, wat we daarvoor gaan doen en de raming van baten en lasten. De inhoud van de 

programma’s wordt in overleg met onze opdrachtgevers vastgesteld. 

De OD NZKG presenteert voor de periode 2019 – 2022 een meerjarig perspectief waarbij de groei van de omzet 

van de eerste vijf operationele jaren van de OD NZKG zich doorzet naar de volgende vier jaren. Komend jaar 

worden de kengetallen verder gevalideerd en vervolgens bestuurlijk vastgesteld voor de periode 2019- 2022. 

Het weerstandsvermogen is - conform de risico-inventarisatie- op niveau. In het laatste validatiejaar wordt 

het weerstandsniveau conform de bestuurlijke afspraken benut om validatievraagstukken, anders dan volume 

effecten, op te kunnen vangen. Na vaststelling van de kengetallen voor de periode 2019-2022 kan opnieuw een 

uitspraak worden gedaan over de ratio (norm) van het weerstandsvermogen en wordt ook duidelijk wat het 

gevolg is van de vaststelling van de kengetallen op de begroting 2019 e.v.

De OD NZKG is na een periode van 5 jaar een gezonde en volwassen organisatie geworden. We zijn opgericht als 

uitvoeringsorganisatie en hebben veel specialistische kennis in huis die voor opdrachtgevers van belang kan zijn bij 

het ontwikkelen en uitvoeren van hun beleidsopgaven. In de wijze waarop wij onze taken uitvoeren richten wij onze 

blik naar buiten. Wij adviseren de bestuurders van onze opdrachtgevers bij beleidsvorming en in hun gebiedsopgaven. 

We willen als Omgevingsdienst aan de voorkant meedenken met ruimtelijke ordeningsvraagstukken en initiatieven 

mogelijk maken zonder daarbij afbreuk te doen aan wet- en regelgeving. Daartoe verstrekken we vergunningen, 

houden we toezicht en handhaven we waar nodig. Wij handelen hierbij vanuit onze missie: “Wij creëren bruikbare 

oplossingen met zichtbare meerwaarde voor een gezond, veilig en duurzaam woon- en werkklimaat”

Om onze ambities te behalen gaan we de komende jaren inzetten op:

• Vergroten van de programmatische en risicogerichte aansturing van vergunningverlening en toezicht.

• Gedragen, duurzame en integrale adviezen te leveren over de gebiedsopgaven van onze  

bestuurders en opdrachtgevers.

• Ons arbeidsmarktbeleid richten op het verbinden van nieuwe en bestaande medewerkers  

aan de organisatie.

• Een regionale en landelijke rol vervullen naar andere organisaties toe door georganiseerd en actief te 

netwerken.

Een belangrijk strategisch vraagstuk voor de komende jaren betreft de kwaliteit en kwantiteit van onze 

medewerkers. Voor de komende jaren zien we een grote uitstoom van specialistische kennis en een krappe 

arbeidsmarkt voor onze (technische) beroepen. De noodzakelijke maatregelen die wij door middel van 

een strategische personeelsplanning, oriëntatie op de arbeidsmarkt en door samenwerking met andere 

overheidsorganisaties uitvoeren, leggen een druk op de begroting.

In 2017 is de financieringssystematiek prestatiegericht financieren (PGF) ingevoerd en is tevens het tweejarige 

validatietraject gestart om de ontwikkelde kengetallen en aannames uit te harden. In 2018 zal het validatietraject 

worden afgerond en de resultaten worden opgemaakt. Deze resultaten kunnen leiden tot aanpassing van 

kengetallen met ingang van 2019. 



5

Leeswijzer
Als eerste wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van de ontwikkelingen die relevant zijn 

voor de OD NZKG.

Deze begroting is opgesteld in programma’s. Een programmabegroting voldoet aan het besluit 

Begroten en verantwoorden. Per programma laten we zien wat de baten en lasten zijn, wat 

we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. De programma’s die 

we onderscheiden zijn: Bodem, Bouw, Milieu, BRZO, Randvoorwaardelijk en Bedrijfsvoering. In 

hoofdstuk 3 vindt u deze opzet terug. De uitvoeringsovereenkomsten (UVO) van 2018 zijn vertaald 

naar uren inzet per programma. Per programma laten we zien wat de hoeveelheden werk zijn, 

verdeeld in de kernpakketten, de aanvullende pakketten, de randvoorwaardelijke pakketten en 

het maatwerk. 

Hoofdstuk 4 bevat de financiële begroting met een toelichting over de uitgangspunten. Daarin 

maken we voor het eerst ook in het begrotingsjaar het onderscheid in baten en lasten zichtbaar. 

In hoofdstuk 5 zijn de verplichte Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) paragrafen 

opgenomen. In de bijlage 6.1 zijn ook de BBV-taakvelden weergegeven. 

Tot slot is, vanwege de termijn van zienswijze, het besluit van het Dagelijks Bestuur op  

28 maart jl. als addendum toegevoegd. 



66

2 Ontwikkelingen
Ten gevolge van de economische groei is de verwachting dat de stijging van het werkaanbod 

zich vooralsnog doorzet naar 2019. Deze groei in het werkaanbod geeft – gezien de krapte op de 

arbeidsmarkt in onze sector - een flinke druk op de interne organisatie. Het werkpakket van de  

OD NZKG is in de afgelopen jaren met 20% gestegen en er is invulling gegeven om een efficiency van 

bijna 10% te behalen.

Koersen op de toekomst
In de ontwikkeling van de OD NZKG hebben we de afgelopen jaren veel tijd en energie geïnvesteerd.

De verandering in de manier van werken in een nieuwe omgeving, met een toename in ons werkpakket 

heeft veel gevraagd van onze organisatie. De directie oriënteert zich nu op de doorontwikkeling van een 

toekomstbestendige organisatie met een programma ‘Koersen op de toekomst’. Een gezonde span of 

control, een ontwikkeling van integraal management en zaakeigenaarschap en een directiestructuur 

die kleiner is en zich meer richt op de strategische vraagstukken, zijn onderwerpen van gesprek. De 

uitwerking wordt in de loop van 2018 bestuurlijk voorgelegd

Een belangrijk strategisch vraagstuk voor de komende jaren betreft de kwaliteit en kwantiteit van onze 

medewerkers. We willen onze kennisintensieve organisatie behouden voor de toekomst en op een 

waardevolle manier inzetten voor onze opdrachtgevers. Hiervoor willen we de komende jaren onze 

ontwikkelagenda inzetten. 

Kennisintensieve organisatie
De OD NZKG is opgericht als uitvoeringsorganisatie en heeft veel specialistische kennis in huis die voor 

opdrachtgevers van belang kan zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun beleidsopgaven. Met 

de komst van de Omgevingswet en (nieuwe) thema’s zoals circulaire economie, duurzaamheid en 

innovatieve ontwikkelingen zoals 3D productie van bouwwerken wordt het belang van het in stand 

houden en doorontwikkelen van de kennisintensieve organisatie, die we in feite zijn, steeds groter. 

Tegelijk zien we voor de komende jaren een grote uitstoom van specialistische kennis en een krappe 

arbeidsmarkt voor onze (technische) beroepen. 

Hoewel de voorstellen met betrekking tot de Wet Kwaliteitsborging afgelopen zomer teruggetrokken 

zijn door het Kabinet na onvoldoende draagvlak in de Eerste Kamer, is desondanks de verwachting dat 

een deel van het gedachtengoed daaruit in de komende jaren wel beleid zal worden. Afhankelijk van de 

precieze vorm waarin de voorstellen worden doorgevoerd zullen daar op middellange termijn meer of 

minder personele consequenties voor de OD NZKG aan verbonden zijn. 
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Capaciteitsmaatregelen
Komende jaren gaan we intensief inzetten op het verbinden van nieuwe en bestaande medewerkers 

aan de organisatie. We doen dit o.a. door te zorgen voor instroom van jong talent en de ontwikkeling 

hiervan. We bieden een traineeship aan in de vorm van een meester-gezelsysteem. Hierbij worden jonge 

mensen in één jaar opgeleid binnen een specifiek vakgebied. De trainees worden begeleid door inhoudelijk 

ervaren collega’s die voor dit mentorschap een training hebben gevolgd. Naast een eigen traineeship 

gaat de OD NZKG ook verder aansluiten op bestaande traineeprogramma’s. Om in te kunnen spelen 

op het fluctuerende aanbod is een gezamenlijke uitwisseling van personeel gestart met Amsterdam en 

Haarlemmeer.

De OD NZKG gaat de mogelijkheden tot het (verder) versterken van het werkgeversmerk onderzoeken. 

De eerste oriënterende gesprekken met o.a. LinkedIn zijn gevoerd. Door de arbeidsmarkt communicatie 

te intensiveren en het werkgeversmerk te versterken hopen we meer medewerkers aan ons te kunnen 

binden. 

We hechten ook grote waarde aan een goede introductie van nieuwe medewerkers. Door een goede 

introductie voelen medewerkers zich vanaf het begin bij de organisatie betrokken en gewaardeerd. 

Het programma beslaat verschillende onderdelen, te weten: de introductie binnen en kennis van de 

organisatie, de introductiedag en de zogeheten ‘100-dagen bijeenkomst.’ 

Validatie financieringsmethodiek 
Zoals al aangegeven wordt 2017 en 2018 gebruikt om de nieuwe financieringsmethodiek te valideren. 

De basis van de methodiek is een uniform kwaliteitsniveau voor alle bedrijven en activiteiten in 

ons verzorgingsgebied. De opgave voor 2018 is om de kengetallen te valideren in relatie tot het 

uniform uitvoeringsniveau. Onderdeel hiervan is een collegiale toets waarbij wordt vastgesteld of het 

kwaliteitsniveau en de uitvoering overeenkomt met landelijke wetgeving en de uitvoeringspraktijk bij 

vergelijkbare diensten. Het validatieproces is samen met onze opdrachtgevers vormgegeven. In een 

periode van twee jaar ontstaat zo een afgestemde financieringssystematiek. 

Bestuurlijk akkoord Noordzeekanaalgebied+
In 2018 zal een bestuurlijke oriëntatie plaatsvinden op het Bestuurlijk Akkoord van 2013. Daarin is een 

visie neergelegd op één Omgevingsdienst in het Noordzeekanaalgebied. Concreet betekent dit een 

onderzoek naar de meerwaarde van bundeling van krachten van OD IJmond en de OD NZKG in het 

Noordzeekanaalgebied. In de jaren daarna zal bestuurlijke besluitvorming daarover plaatsvinden.

VTH-strategie
Op 1 juli 2017 is het Besluit VTH in werking getreden. Met dit Besluit is het Besluit omgevingsrecht (Bor) 

gewijzigd. Het Bor eist van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en het bestuur van de 

OD NZKG, met betrekking tot de taken belegd bij de omgevingsdiensten, een gezamenlijk uniform 

uitvoerings- en handhavingsbeleid (VTH-strategie). Het belangrijkste verschil ten opzichte van voor de 

aanpassing is, dat er geen aparte VTH-strategie per deelnemer meer kan zijn en dat daarvoor in de 

hele cyclus - van start tot uitvoering en rapportering rondom de VTH-strategie - harmoniseringslagen 

gemaakt moeten worden, zowel binnen als buiten de OD NZKG. De VTH-strategie wordt gezamenlijk met 

de deelnemers voor de periode 2018-2021 ontwikkeld.  
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2.1 Ontwikkeling omzet     

De OD NZKG presenteert 

voor de periode 2019 – 2022 

een meerjarig perspectief 

waarbij de groei van de 

omzet van de eerste vijf 

operationele jaren van de 

OD NZKG zich doorzet naar 

de volgende vier jaren.

2.2 Tariefontwikkeling OD NZKG      

De OD NZKG probeert haar tarieven zo goed mogelijk af te stemmen op de reguliere kostenontwikkeling. 

Er wordt gewerkt met een gedifferentieerd tarief. Een hoog tarief voor de meer complexe 

advieswerkzaamheden en een laag tarief voor de meer standaardwerkzaamheden. De belangrijkste 

wijzigingen waardoor het tarief voor 2019 omhoog gaat, is de loon- en prijscompensatie van € 802k.

Het beeld van de tariefontwikkeling is een daling vanaf 2017 door de besparingen die gerealiseerd zijn 

door de OD NZKG. Met ingang van 2018 zal het tarief zich gaan ombuigen naar een stijging door loon- en 

prijscompensatie. Een verdere opsomming van de tarieven zijn weergegeven in bijlage 6.3. 

Grafiek: tariefontwikkeling                                                 (in euro per uur)

Tabel 1: Besparingen sinds de start van OD NZKG

Bron: werkblad '6.3 Capaciteit in uren en FTE
Tabel 6.1 Resultaatmodel per werkveld met taakveld.xlsx
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35.400
Besparingen bij de OD

Omschijving besparing Ingevuld 
in jaar

Bedrag Cumulatief
Als  % van 

startbegroting 
35,4 mln

Geen kosten verhoging 2014 voor lonen en prijzen 2014 353 353 1,0%
Reductie formatie n.a.v. WABO decentralisatie 2015 614 967 2,7%
Efficiency nieuw ICT systeem primair proces 2016 600 1.567 4,4%
Minder uitgaven facility en huisvesting 2017 400 1.967 5,6%
Niet meer doteren aan weerstandsvermogen 2018 450 2.417 6,8%
Efficiency uniformeren primair proces 2018 787 3.204 9,1%

(x €1.000)
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3 Programmabegroting 2019
De programmabegroting 2019 en verder is opgesteld conform het Besluit Begroten en Verantwoorden 

(BBV) en geeft aan hoe dit voor gemeenten en overheidsinstellingen ingericht kan worden. De 

programma’s binnen de OD NZKG komen overeen met de pakketten, ingedeeld in werkvelden, in de 

uitvoeringsovereenkomsten. Per programma gaan we inzichtelijk maken wat het aandeel is in de omzet 

van de OD NZKG is. Het programma bedrijfsvoering is een ondersteunend programma en daarom niet 

opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel: Omzetverdeling naar programma’s (inclusief maatwerkuren)

Deze begroting is opgesteld conform het prestatiegericht financieren (PGF). Met de PGF werkwijze worden 

de producten ingedeeld in categorieen. Per categorie producten is duidelijk welke kwaliteit geleverd wordt 

tegen welke prijs. Daarbij zijn de meer complexe producten duurder dan de eenvoudigere producten door 

het simpele feit dat hoger opgeleide mensen de complexere taken uitvoeren. Dit heeft gezorgd voor de 

introductie van tariefdifferentiatie. Met de invoering van PGF onderscheiden we een hoog tarief en een laag 

tarief. Via de PGF-begrotingsmethodiek betaalt elke opdrachtgever voor zijn eigen producten.

Om eenduidig te kunnen begroten zijn samenhangende taken in een pakket ondergebracht. In de 

uitvoeringsovereenkomst zal sprake zijn van een kernpakket Milieu, Bouw en Bodem. Dit zijn de 

uitvoerende VTH-taken die rechtstreeks worden gekoppeld aan de bedrijven, de bouwactiviteiten en 

bodemactiviteiten. Alle productieactiviteiten worden zo veel mogelijk begroot op basis van uniforme 

kengetallen die zijn afgeleid van een uniform uitvoeringsniveau. Alle productieactiviteiten worden dus op 

gelijke wijze begroot en uitgevoerd. Bij het kernpakket kennen we productgroepen met een laag tarief en 

groepen met een hoog tarief.

Daarnaast is sprake van een aanvullend pakket waarin per opdrachtgever specifieke taken en projecten 

zitten. De taken in het aanvullend pakket worden altijd tegen het hoge tarief uitgevoerd. Naast de 

inkomsten vanuit de uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten vanuit het 

maatwerk, dat bestaat uit werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies en op basis van offertes.

Het randvoorwaardelijk pakket bevat taken van algemeen nut, zoals bijvoorbeeld de consignatiedienst. 

Deze taken zijn gelijk voor alle opdrachtgevers en de kosten worden naar historische inbreng verdeeld.

In de uitvoeringsovereenkomsten die afgesproken zijn met de opdrachtgevers is een verdeling naar 

werkpakketten gemaakt. De verhouding van de werkpakketten wordt in de grafiek getoond en vervolgens 

per programma weergegeven.

 

Bouw 30%

Bodem 12%

Milieu 33%

BRZO 15%

Randvoorwaardelijk 10%

Totaal 100%
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Vanuit de afspraken met de opdrachtgevers wordt de uren inzet vertaald naar de mogelijke invulling 

door het vaste personeel van de OD NZKG en door inhuur.

Voor 1.365 productieve uren verwachten we 1 FTE in te zetten. De verdeling ziet er als volgt uit:

Vanuit de inzet en capaciteit zijn per programma de kosten weergegeven. We verwachten de extra 

afspraken die in de UVO’s 2018 gemaakt zijn met de opdrachtgevers, in eerste instantie als flexibele 

capaciteit in te zetten. Dit maakt dat de OD NZKG wendbaar blijft. Dit is noodzakelijk om ook op de 

veranderende wetgeving te kunnen anticiperen.

Programma's Aandeel
Bouw 30%
Bodem 12%
Milieu 33%
BRZO 14%
Randvoorwaardelijk 10%
Totaal 100%
Inclusief maatwerkuren

Kernpakket
55%Aanvullend Pakket

28%

Maatwerk
7%

Randvoorwaardelijk
10%

Verhouding werkpakketten OD 2019

Formatie vast 
dienstverband
280,9035193

Inhuur
68,91976763

Inzet primaire programma's bij de OD in 2019
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3.1 Programma Bouw    
      

Baten; 13,8 mln   

Het programma bouw heeft als doelstelling om bij te dragen aan de grote bouwopgaven in de regio en  

onaanvaardbare risico’s, vooral op het gebied van veiligheid en gezondheid, af te kunnen vangen. Voor het 

verlenen van omgevingsvergunningen, behandelen van meldingen, het toezicht en handhaving op bouw 

en sloop in realisatie- en gebruiksfase is per bouwactiviteit een toetsingsniveau vastgesteld met een 

oplopende intensiteit per categorie.

Wat gaan we daarvoor doen in 2019
Nu de wet Kwaliteitsborging in 2017 is teruggetrokken door het kabinet, en nog onduidelijk is of en 

wanneer deze wet verder zal gaan, is het niet de verwachting dat in 2019 impact te verwachten is als 

gevolg van de wetgeving. De hoogconjunctuur maakt dat er grote vraag is naar de inzet van de OD NZKG 

op de bouwproducten zoals vergunningverlening, constructief advies en toezicht op de vele bouwwerken 

die in ons gebied gerealiseerd worden. Hierbij is vooral het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel 

een uitdaging.  

De werkafspraken met de opdrachtgevers zijn als volgt vertaald in de volgende pakketten.

12
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Ontwikkelingen 2019, capaciteit en lasten
De uitdaging voor het programma Bouw ligt bij de verhoogde inzet als gevolg van de extra vraag door de 

opdrachtgevers door de economische groei. We verwachten dat de inzet in 2019 niet lager zal zijn dan 

in 2017. Gezien de beperkingen op de arbeidsmarkt is de verwachting dat de inzet voor alle betrokken 

partijen, op dat hogere niveau zal stabiliseren of hooguit nog wat zal stijgen.

Intern zijn onze inspanningen gericht op het verder werven van capaciteit door intensieve samenwerking 

o.a. met detachering- en wervingsbureaus, het permanent aanbieden van openstaande vacatures, het 

invoeren van een aanbrengbonus, arbeidsmarkttoelagen en vooral ook slim en veel gebruik van diverse 

sociale media. Met Amsterdam en Haarlemmermeer is een gezamenlijke uitwisseling van personeel 

gestart. We streven hierbij naar een betere balans met twee derde interne capaciteit en één derde inhuur 

capaciteit.  

Het verder uitwerken van risicogestuurd vergunnen en/of toetsen tijdens de bouw moet de mogelijkheden 

bieden aan management en bestuur om verantwoorde keuzes te maken in de toetsing. Ook verdere 

efficiencymaatregelen –in de ict en werkprocessen- zullen worden onderzocht en toegepast, denk 

bijvoorbeeld aan procesoptimalisatie met opdrachtgevers.  

Het verder verkennen van nieuwe werken, bijvoorbeeld het project wind op water voor de Nederlandse 

kust van opdrachtgevers Staatstoezicht op de Mijnen en Ministerie van Economische Zaken past bij een 

kennisintensieve dienst als de OD NZKG. 

43%

57%

Lasten bouw 8,1 mln
in 2019

Salaris

Inhuur

bouw

overig OD

Kernpakket 
Aanvullend 

Maatwerk 6%

Verhouding pakketten Bouw in 2019

Formatie vast 
dienstverband

56%
Inhuur

44%

Inzet 92 FTE bij bouw in 2019

43%

57%

Lasten bouw 8,1 mln
in 2019

Salaris

Inhuur

bouw

overig OD

Kernpakket 
Aanvullend 

Maatwerk 6%

Verhouding pakketten Bouw in 2019

Formatie vast 
dienstverband

56%
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44%
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3.2 Programma Bodem      

Baten; 5,4 mln   

Het doel van het programma bodem is de bescherming van de leefomgeving voor wat betreft bodem, meer 

specifiek ten aanzien van bodemverontreiniging. 

Concreet betekent dit dat wordt getoetst en wordt toegezien of de uitvoering van bodemwerkzaamheden 

plaatsvindt binnen de kaders van wet- en regelgeving voor bodembescherming. Hierbij hoort ook de toetsing 

en controle aan standaardvereisten zoals Bus-saneringen (Besluit uniforme saneringen) en de door bevoegde 

gezagen opgestelde beschikking op een saneringsplan.   

Voor het werkveld bodem bestaat een relatie met bouwwerkzaamheden. In het algemeen kan gesteld 

worden dat de bouw aantrekt waardoor meer activiteiten in de (verontreinigde) bodem plaatsvinden. De 

werkzaamheden die het werkveld bodem uitvoert, zijn vrijwel volledig vraaggestuurd. Bodemtoezicht moet 

plaatsvinden op het moment dat de aannemer zijn werkzaamheden uitvoert. Er wordt daarom dagelijks 

gefocust op de prioritering in werkzaamheden zodat zaken met de grootste risico’s (bij alle opdrachtgevers) die 

aandacht krijgen die benodigd is. 

Wat gaan we daarvoor  
doen in 2019
De werkafspraken met de 

opdrachtgevers zijn als volgt vertaald in 

de volgende pakketten.

Ontwikkelingen 2019, 
capaciteit en lasten 
We verwachtten voor 2019 een 

verdergaande stijging in volume van de 

gevraagde werkzaamheden als gevolg 

van de verwachte verdere toename van bouwwerkzaamheden. De volumestijging gaat ook om een lichte 

stijging in capaciteit vragen.

87%

13%

Lasten bodem 3,7 mln
in 2019

Salaris

Inhuur

bodem

overig OD

Kernpakket
66%

Aanvullend 
pakket 31%

Maatwerk 3%

Verhouding pakketten Bodem in 2019

Formatie vast 
dienstverband

95%

Inhuur
5%

Inzet 47 FTE bij bodem in 2019

87%

13%

Lasten bodem 3,7 mln
in 2019

Salaris

Inhuur

bodem

overig OD

Kernpakket
66%

Aanvullend 
pakket 31%

Maatwerk 3%

Verhouding pakketten Bodem in 2019

Formatie vast 
dienstverband

95%

Inhuur
5%

Inzet 47 FTE bij bodem in 2019

87%

13%

Lasten bodem 3,7 mln
in 2019

Salaris

Inhuur

bodem

overig OD

Kernpakket
66%

Aanvullend 
pakket 31%

Maatwerk 3%

Verhouding pakketten Bodem in 2019

Formatie vast 
dienstverband

95%

Inhuur
5%

Inzet 47 FTE bij bodem in 2019



1515

3.3 Programma Milieu     

Baten; 14,4 mln  

Doel van het programma milieu is het waarborgen van een schoon, gezond, veilig, leefbaar en duurzaam 

Noordzeekanaalgebied. Per opdrachtgever wordt rekening gehouden met, en bijgedragen aan de verdere 

ontwikkeling van de (complexe) bedrijvigheid, infrastructuur en woningbouw bij een steeds intensiever 

gebruik van de ruimte. Hiervoor worden alle gebruikelijke VTH-instrumenten ingezet: vergunningverlening, 

toezicht en handhaving, behandelen van meldingen en klachten, het uitvoeren van projecten en 

programma’s en het leveren van specialistische inhoudelijke en juridische adviezen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2019
Doelstelling is om de VTH werkzaamheden uit te voeren conform het uniforme uitvoeringsniveau ten 

behoeve van een vergelijkbare aanpak voor alle onze opdrachtgevers (gelijk speelveld in het gehele 

verzorgingsgebied van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied). Naast de VTH taken uit het kernpakket 

wordt op basis van afspraken met de verschillende opdrachtgevers ook werk geleverd vanuit het aanvullende 

pakket. Voor milieu is dat onder andere de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, het project 

programmatisch actualiseren en energiebesparing (EED en meerjarenafspraken).
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Ontwikkelingen 2019, capaciteit en lasten 
De economische groei van de afgelopen jaren zet zich naar verwachting ook in 2019 voort. Het aantal 

aanvragen zal naar verwachting ook verder toenemen. De regio blijft onverminderd aantrekkelijk om 

te wonen en te werken met als gevolg een blijvende hoge druk op de beschikbare (milieu)ruimte. 

Daardoor wordt het steeds ingewikkelder om tegemoet te komen aan de vraag naar woningbouw, 

bedrijvigheid en infrastructurele voorzieningen. Tegelijkertijd speelt de noodzakelijke transformatie 

van de energievoorziening, de verduurzaming van woningen en bedrijfsgebouwen en het circulair 

maken van bedrijfsactiviteiten. Zowel in omvang als complexiteit zal de opgave in de regio in 2019 

verder toenemen waarbij ook voorbereid moet worden op de invoering van de Omgevingswet. 

Samenvattend: 

• Toenemende bedrijfsactiviteiten

• Grote woningbouwopgave

• Verbeteren bereikbaarheid en infrastructuur

• Circulaire economie: slimmer ontwerpen en produceren, circulair gebruik van materialen (van afval 

naar grondstof

• Verduurzamen energievoorziening (CO2 reductie, van fossiel naar hernieuwbaar) 

• Voorbereiden op de Omgevingswet (2021)

Gezien de economische hoogconjunctuur, met als gevolg de verstedelijking in de regio en de 

ontwikkelingen in de bouw, zien we een blijvende spanning om binnen de beschikbare milieuruimte 

o.a. woningbouw mogelijk te maken. We verwachten een verdere toename van de complexiteit van 

de initiatieven. 

• Toename bedrijfsactiviteiten

• Toename woningbouw

• Omgevingswet (2021)

• Circulaire economie

 

 

De materiële lasten bestaan voornamelijk uit de kosten voor luchtmeetnet en kosten voor wettelijk 

verplichte bouwadviezen (de materiele lasten voor bouw, bodem, brzo en milieu zijn verwerkt in 

programma milieu).  
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3.4 Programma BRZO     

Baten; 7,5 mln   

In Nederland is de verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening en toezicht- en handhavingstaken 

bij  de meest risicovolle bedrijven ondergebracht bij zes omgevingsdiensten, waarvan de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied er één is. De OD NZKG voert deze VTH-taken uit voor de meest risicovolle 

bedrijven in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en/of de Richtlijn Industriële 

Emissies (RIE-4) en onder Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Brzo-bedrijven worden 

met regelmaat geïnspecteerd op naleving van deze wetgeving.  

Voor de Brzo-bedrijven heeft de OD NZKG een intensieve samenwerkingsrelatie opgebouwd met de Brzo-

OD’s en andere inspectiepartners zoals Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Veiligheidsregio’s.

In deze complexe, kennisintensieve dynamiek wordt binnen de begrotingssystematiek onderscheid 

gemaakt tussen ‘kern’ en ‘aanvullend’ pakket. Kernpakket betreft de feitelijke vergunningverlening 

en toezicht en handhaving. In het ‘aanvullend’ pakket, zijn alle noodzakelijke expertise, (bestuurlijke) 

afstemming en netwerken die voorwaardenscheppend zijn om de VTH-taken naar behoren, op 

kwalitatief noodzakelijk hoog niveau uit te voeren, ondergebracht. 

   

Wat gaan we daarvoor doen in 2019
De verminderde vraag op het aanvullend pakket in 2017 heeft geleid tot een bijstelling van de begroting 

2018 en 2019.
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Ontwikkelingen 2019, capaciteit en lasten 
De veiligheid bij majeure risicobedrijven wordt aangevlogen vanuit drie invalshoeken: omgevingsveiligheid, 

arbeidsveiligheid en rampenbestrijding.

In landelijke samenwerking tussen de Brzo-omgevingsdiensten en de ministeries SZW en I&M is 

bijgedragen aan nieuwe wet- en regelgeving zoals Roadmap 2 in het Programma Duurzame Veiligheid 

2030. Er zijn uniforme methodieken afgestemd voor een efficiënte uitvoering van nieuwe regels en een 

‘level playing field’. 

Ambities om de VTH-taken te stroomlijnen leiden tot een verhoogde inzet op de landelijke 

samenwerking tussen de OD’s en binnen het Brzo-werkveld. Voorbeelden hiervan zijn inzet op opslag 

in verticale tanks (de PGS29) en verscherpte aandacht voor veroudering van installaties en uitvoering 

van inspectie en onderhoud bij industriële bedrijven. Dit sluit aan bij de recente economische groeicijfers 

waarin groei van de productie eveneens leidt tot toename in de belasting van installaties. 

De inzet op het aanvullend pakket voor 2019 is in lijn met de realisatie in 2017. De arbeidsmarkt voor 

specialisten is krap. OD NZKG intensiveert daarom de werving van nieuwe capabele medewerkers.
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3.5 Programma Randvoorwaardelijk    

Baten; 4,3 mln   

Het doel van dit programma is het leveren van diensten die voor elke opdrachtgever nodig zijn en niet 

specifiek aan een opdrachtgever zijn toe te wijzen. In totaal bestaat dit programma uit negen producten: 

zoals bijvoorbeeld: consignatiedienst, bestuursondersteuning, verzoeken in het kader van de wet 

openbaar bestuur (wob), accountmanagement en het regiebureau.

Wat gaan we daarvoor doen in 2019
Naast de reguliere taken worden nieuwe ontwikkelingen geïmplementeerd binnen de bestaande 

organisatie. Dit betekent dat medewerkers opgeleid moet worden om deze nieuwe taken uit te 

kunnen voeren. Twee ontwikkelingen die van belang zijn in de uitvoering binnen randvoorwaardelijk 

zijn de invoering van het nieuw Handelsregister (NHR) waarin een terugmeldplicht voor de overheid is 

opgenomen en de verandering in de privacywetgeving die effect heeft op de administratieve afhandeling 

van het primaire proces. Daarnaast hebben verschillende ontwikkelingen op het gebied van wet- en 

regelgeving in relatie tot de Omgevingswet ingrijpende gevolgen.  
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Kernpakket is: uren

Regiebureau 27.885

Risico- en informatiegestuurd werken 5.584

Consignatie, juridisch en bestuurondersteuning 8.906

Accountmanagement 5.538
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Ontwikkelingen 2019, capaciteit en lasten;
De ontwikkeling op het gebied van wet- en regelgeving leidt tot intensivering en uitbreiding van het 

takenpakket.

Economische ontwikkeling
De randvoorwaardelijke taken, zoals bezwaar & beroep, hebben deels een causaal verband met de 

volumevraag van de programma’s bouw, bodem, milieu en Brzo. Door de verwachte stijging van deze 

primaire taken leidt dit ook tot een toename van het randvoorwaardelijke.

Beleidsontwikkeling
In 2019 wordt in verband met de Omgevingswet en de ontwikkelingen richting een circulaire economie 

een toename verwacht van de benodigde uren.
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3.6 Programma Bedrijfsvoering  (incl. management)  

Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de organisatie op het gebied van: personeelszaken, 

informatievoorziening, boekhouding, communicatie, huisvesting, facility, sturing, coaching en planning en 

control. Naast deze personele – en materiele bedrijfsvoeringkosten worden de personele overheadkosten van 

het management van de gehele organisatie op dit programma verantwoord.

Wat gaan we daarvoor doen in 2019
Wij adviseren het management en bestuur integraal op strategisch en tactisch gebied. Wij zijn krachtig in het 

voorzien (externe oriëntatie) en oppakken (zien, vertalen en regievoeren) van veranderingen zoals die vaak door 

nieuwe wet- en regelgeving op ons af komen. En ook ontwikkelingen bij onze opdrachtgevers.

Wij adviseren over en zorgen voor een optimale inrichting en ontwikkeling van werkprocessen en 

informatievoorziening zodanig dat de medewerkers in het primaire proces hun taken (ook bij veranderingen) 

met hoge kwaliteit en efficiency kunnen uitvoeren. Dit geldt ook voor de secundaire ondersteunende processen 

zoals het inkoopproces, contractmanagement en HR.

Onze managers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het realiseren van de afgesproken 

resultaten. Daarnaast zorgen zij, samen met de overige ondersteunende en adviserende taken van 

bedrijfsvoering, voor het creëren van een resultaatgerichte en inspirerende omgeving waarin professionals zich 

eigenaar voelen en verantwoordelijkheid nemen. 

Aanbestedingen:

Eén van de taken van bedrijfsvoering is het contractmanagement 

conform de aanbestedingsregels. In 2019 moet er voor een 

aantal belangrijke contracten een aanbestedingstraject 

worden voorbereid. Het gaat o.a. om de aanbesteding van 

het zaaksysteem (verplichte aanbesteding i.v.m. verstrijken 

van de contractduur van ons huidige systeem), de ICT 

ondersteuning en de aanbesteding van de dienstauto’s. 

Het takenpakket van bedrijfsvoering ziet er als volgt uit:

Ontwikkelingen 2018, capaciteit en lasten;
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4. Financiële begroting 

4.1 Resultaatmodel

Tabel: Resultaten per werkveldHoofdstuk 4.1 Resultaten per werkveld
Tabel Resultaten per werkveld (x €1.000)

Programma & taakveld Rekening
2017

2018 met 
UVO 2018 Baten 2019 Lasten 

2019
Saldo 
2019 2020 2021 2022

TOTAAL Baten -44.930 -44.659      -45.460    -           -45.460  -46.130      -46.800      -47.421      
TOTAAL Lasten 43.271 44.659       -           45.460     45.460   46.130       46.800       47.421       

8.3 Wonen en bouwen -6.045      -5.612        -13.823    8.117           -5.706 -5.779        -5.852        -5.926        
Bouw -6.045      -5.612        -13.823    8.117           -5.706 -5.779        -5.852        -5.926        

7.4 Milieubeheer -1.402      -1.614        -5.354      3.706           -1.649 -1.685        -1.722        -1.759        
Bodem -1.402      -1.614        -5.354      3.706           -1.649 -1.685        -1.722        -1.759        

7.4 Milieubeheer -4.940      -3.828        -14.411    10.509         -3.901 -3.967        -4.035        -4.103        
Milieu -4.940      -3.828        -14.411    10.509         -3.901 -3.967        -4.035        -4.103        

7.4 Milieubeheer -2.642 -3.722        -7.516      3.719           -3.796 -3.866        -3.936        -4.006        
BRZO -2.642 -3.722        -7.516      3.719           -3.796 -3.866        -3.936        -4.006        

7.4 Milieubeheer -2.363      2.107               -256 -268           -280           -292           
8.3 Wonen en bouwen -1.943      1.733               -211 -220           -230           -240           
Randvoorwaardelijk -782         -451           -4.306      3.840               -467 -488           -510           -533           

0.4 Overhead 14.007     15.277       -           15.433        15.433 15.698       15.967       16.190       
0.8 Overige baten en lasten 137           -              -           137                    137 137             137             137             
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -           -              -           -                       -   -              -              -              
Bedrijfsvoering 14.144     15.277       -           15.570        15.570 15.835       16.104       16.327       

Saldo voor mutatie reserves -1.668 50 -45.410 45.460 50 50 50 0
0.10 Mutaties reserves 9 -50 -50 0 -50 -50 -50 0
Financien, bedrijfsvoering 9 -50 -50 0 -50 -50 -50 0
Saldo na mutatie reserve -1.659 0 -45.460 45.460 0 0 0 0

(*) Eenmalige korting Zaanstad; opstap PGF
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4.2 Uitgangspunten voor de raming  
 Begroting OD NZKG 2018-2021

Bij het opstellen van de exploitatiebegroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• De basis voor het opstellen van de begroting is het jaar 2018 en de volume afspraken, die ambtelijk 

besproken worden, voor de concept Uitvoeringsovereenkomsten 2018 (UVO’s).

• De prijscompensatie bedraagt 2,4%. De prijsstijging voor 2019 is 1,6% en er vindt een nacalculatie 

plaats voor 2018 van 0,8%. Dit betekent een prijsstijging van € 0,41 mln.

• De looncompensatie bedraagt 1,5%. Het effect van de in 2017 afgesloten cao komt op een stijging 

van 0,5% op de cumulatieve verhoging van 1% (conform methode provincie Noord-Holland). Dit 

betekent een loonkosten stijging van € 0,39 mln.

• In 2017 en 2018 wordt de nieuwe financieringsmethodiek gevalideerd. Dit betekent dat in de 

komende meerjarenbegroting de effecten uit het validatieproces nog niet zijn meegenomen. Deze 

kunnen dus begin 2019 mogelijk leiden tot aanpassing van de meerjarenbegroting 2019 e.v.

• De medewerkers zijn geplaatst conform de laatst vastgestelde fijnstructuur. De berekende 

benodigde formatie, conform PGF en maatwerk, is per 1 januari 2018 voor de OD NZKG 425 FTE. Dit 

is verdeeld in 349 FTE voor primaire taken en 76 FTE voor overhead en ondersteunende taken. 

Eind 2017 zijn de uitvoeringsovereenkomsten 2018 (UVO’s) samen met de ambtelijke opdrachtgevers 

besproken en in concept vastgesteld. Ten gevolge van de economische groei is de verwachting dat de 

stijging van het werkaanbod zich vooralsnog doorzet naar 2019. Deze groei in het werkaanbod geeft - 

gezien de krapte op de arbeidsmarkt in onze sector - een flinke druk op de interne organisatie.

De prijscompensatie is gebaseerd op consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Plan Bureau (CPB), 

dit is conform bestendig beleid. De prijsstijging voor 2019 is naar verwachting 2,4% en dit is inclusief 

een nacalculatie voor 2018. Als gevolg van de groei van de economie zien we ook daadwerkelijk een 

prijsstijging terug in de contracten. De prijzen worden vooralsnog na 2019 constant gehouden op het 

niveau van 2019.

In onze meerjarenbegroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een cumulatieve looncompensatie 

van 1%. Dit is conform de begrotingsmethodiek van de provincie Noord-Holland, die dezelfde cao volgt 

als de OD NZKG. Het doel van deze methodiek is het voorkomen van grote schommelingen in tarieven 

ten gevolge van cao-afspraken. De medio 2017 afgesloten cao is met terugwerkende kracht ingegaan 

op 1 januari 2017 en loopt tot en met eind 2018. De totale loonstijging is 1,5%, dit is inclusief het 

inlopen van het nog niet verwerkte effect van de CAO 2017.

De totale prijscompensatie bedraagt 2,4%, dit is € 0,41 mln in 2019.

De totale looncompensatie bedraagt 1,5%, dit is € 0,39 mln in 2019.
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4.3  Toelichting bij de meerjarenraming  
 en financiële positie

De OD NZKG presenteert voor de periode 2019 – 2022 een meerjarig perspectief waarbij de groei van de 

omzet van de eerste drie operationele jaren van de OD NZKG zich doorzet naar de volgende vier jaren. 

De OD NZKG heeft te maken met een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiën.

Economische groei
Ten gevolge van de economische groei is de verwachting dat de stijging van het werkaanbod 

zich vooralsnog doorzet naar 2019. Deze groei in het werkaanbod geeft – gezien de krapte op de 

arbeidsmarkt in onze sector - een flinke druk op de interne organisatie. Een belangrijk strategisch 

vraagstuk voor de komende jaren betreft de kwaliteit en kwantiteit van onze medewerkers. De 

noodzakelijke maatregelen die wij door middel van een strategische personeelsplanning, oriëntatie op 

de arbeidsmarkt en door samenwerking met andere overheidsorganisaties uitvoeren, leggen een druk 

op de begroting.
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5. Verplichte paragrafen BBV
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een door het Besluit Begroting en Verantwoording 

voor gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragraaf. De beleidskaders vanuit de OD NZKG  

zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement.  

De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:

• Ontwikkelingen in 2019

• Weerstandsvermogen, bestaande uit:

 -  Inventarisatie risico’s

 -  Inventarisatie weerstandscapaciteit

 -  Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen

• Financiële kengetallen

Ontwikkelingen in 2019
In 2017 en 2018 wordt de nieuwe financieringsmethodiek van Prestatiegericht financieren (PGF) gevalideerd. 

Afhankelijk van het voordoen van één van de bepaalde risico’s, zal in 2018 blijken of de kans dat risico’s 

zich voordoen goed zijn ingeschat en daarmee het weerstandsvermogen toereikend is. Bij de vaststelling 

van de kengetallen van het kernpakket van PGF voor de periode 2019-2022, zal de hoogte van het 

weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s van PGF worden geactualiseerd en aan het bestuur voorgelegd.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van de noodzakelijke weerstandscapaciteit ten

opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit. Met nam het risico van het Prestatiegericht financieren (PGF) 

drukt in de validatieperiode op het benodigde weerstandsvermogen omdat de kans dat het risico zich voordoet 

tijdens de validatieperiode het grootst is. 

In onderstaande tabel volgt een overzicht van de risico’s. Van alle risico’s is het financieel effect (gevolg) 

ingeschat. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet, wordt een percentage van het financieel effect 

meegenomen in de berekening van de noodzakelijke weerstandscapaciteit. In bijlage 6.4 is een tabel opgenomen 

met een toelichting op de kans dat de strategische risico’s zich voordoen en de meerjarige effecten hiervan.

Tabel: Overzicht risico’s

(bedragen x €1.000)

Risico’s

Totaal 
geschat 

financieel 
effect

Risico-
bedrag 

2018

Risico-
bedrag 

2019

Risico-
bedrag 

2020

Risico-
bedrag 

2021

Risico-
bedrag 

2022

Reeds bekende risico’s

Verandering in Wetgeving primair proces 720 144 144 144 144 144

Personele consequentie t.g.v.  
Wet kwaliteitsborging bouw

0 0 0 0 0 0

Prestatiegericht financieren 5.639 2.706 756 634 648 1.005

6.359 2.850 900 778 792 1.149
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Toelichting risico’s

Verandering wetgeving primair proces (720k)

Er staan diverse aanpassingen in wet- en regelgeving op stapel: Omgevingswet, wijziging 

Bodemconvenant, wet Digitalisering rechtbanken, wijziging van de Natuurwet en de vernieuwde 

privacywetgeving. De inschatting is dat deze wijzigingen in wet- en regelgeving grote impact kan 

hebben op de werkzaamheden van de OD NZKG, waaronder een verstoring in de operationele te 

leveren kwaliteit. Er is een inschatting gemaakt m.b.t. het extra werk om ervoor te zorgen dat het 

operationele werk kan worden gecontinueerd. Ten aanzien van de vernieuwde privacywetgeving is er 

- naast de implementatie die een verstoring kan geven op de operationele te leveren kwaliteit - nog 

een andersoortig financieel risico. Namelijk dat er flinke boetes kunnen worden opgelegd, wanneer wij 

niet voldoen aan de vernieuwde privacywetgeving per 25 mei 2018. Afhankelijk van de overtreding kan 

een boete maximaal tussen de 2- en 4% van de jaaromzet bedragen.

Beheersmaatregelen: 

Het gebied van wet- en regelgeving wordt zo frequent mogelijk gemonitord qua impact op de 

organisatie. Op basis van de uitkomsten worden maatregelen genomen om het gevolg zo goed 

mogelijk te managen waardoor continuïteit en kwaliteit wordt gewaarborgd. De vernieuwde wet op 

de privacybescherming is per 25 mei 2018 van kracht. Om tijdig te voldoen aan alle administratieve 

verplichtingen wordt een projectmatige aanpak gevolgd. Er bestaat een kleine kans dat dit niet 

helemaal lukt voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Echter omdat al geruimere tijd wordt 

gewerkt aan de implementatie met als doel tijdig aan alle administratieve verplichtingen te 

voldoen, achten we de kans nihil dat een boete zal worden opgelegd. Om die reden is vooralsnog, 

het berekende risico en de kans dat het risico zich voordoet niet aangepast. De verwachting dat 

het risico zich voordoet (kans) is gemiddeld. Voor dit risico is 144k berekend voor de noodzakelijke 

weerstandscapaciteit. 

Personele consequentie t.g.v. kwaliteitsborging Bouw

Deze wijziging heeft invloed op het onderdeel Bouw. Het wetsontwerp voor de wet Kwaliteitsborging 

is in 2017 door de regering teruggetrokken voordat de Eerste Kamer hierover tot stemming kon 

overgaan. Het is nog onduidelijk (en geen onderdeel van het regeerakkoord) wat er gaat veranderen, 

maar de verwachting is wel dat er een aangepast of nieuw wetsvoorstel gaat komen. Op zijn 

vroegst zal de implementatie ervan in 2019 aan de orde zijn. Dit maakt dat de eerdere kwantificering 

van het risico niet meer aan de orde is en het mogelijk nieuwe risico nog niet is te kwantificeren. 

De ontwikkeling worden gemonitord en te zijner tijd vertaald naar de impact op de organisatie. 

Vooralsnog zal door inhuur en terughoudendheid op vervanging van vaste medewerkers het nadelige 

effect zoveel mogelijk worden geminimaliseerd. Zodra meer bekend is over de impact van het risico en 

de kans dat dit zich voordoet, wordt opnieuw bekeken in hoeverre dit risico financieel dient te worden 

afgedekt via het weerstandsvermogen. Om de ontwikkeling rondom de kwaliteitsborging Bouw in 

beeld te houden, benoemen we de ontwikkeling maar dekken we dit risico vooralsnog niet meer af in 

het weerstandsvermogen.  
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Prestatiegericht financieren (totaal van de vier risicogroepen varieert van 2700k tot 1000k)

In 2017 is het risico van PGF heroverwogen en meegenomen bij het bepalen van de hoogte van het 

weerstandsvermogen. Deze heroverweging is gevraagd omdat de OD NZKG met de besluitvorming 

over PGF (AB: 14-02-2017; punt 2b) een groter bedrijfsrisico loopt dan tijdens de lumpsumfinanciering, 

doordat: 

• Volumeverschillen ten gunste of ten laste komen van de opdrachtgever;

• Overschrijdingen die niet aan volume zijn toe te wijzen, zoals afwijking van het kengetal en het 

uurtarief, het risico is van de OD NZKG. Deze overschrijdingen kunnen dan worden opgevangen binnen 

het weerstandsvermogen. 

Dit betekent dat in de systematiek een risico zit dat de inschatting van werk en kostprijs zodanig kan 

afwijken, dat dit niet kan worden opgevangen binnen de huidige bezetting en het operationele resultaat 

van de OD NZKG. De bedrijfsvoering kan daardoor in gevaar komen. Dit risico is onderdeel van de 

noodzakelijke weerstandscapaciteit en daarmee van het weerstandsvermogen. Omdat voor het risico van 

PGF verschillende factoren meespelen, zijn vier risicogroepen benoemd, zoals:  

1. Kengetal in kernpakket

2. Kwaliteitsniveau

3. Uurtarief

4. Randvoorwaardelijk pakket

Binnen deze groepen zijn verschillende risico’s benoemd. Van een aantal is de kans zeer groot dat het 

risico zich voordoet tijdens de validatieperiode in 2017 en 2018. Van andere is de verwachting dat het 

risico zich na de validatie periode niet meer voor zal doen. Ten aanzien van het kengetal is de verwachting 

dat het risico weer kan toenemen naarmate de vaststelling hiervan verder terug is in de tijd. Conform 

bestuurlijke besluitvorming worden na de validatieperiode de kengetallen steeds voor een periode van 

vier jaar vastgesteld. De eerste periode van vier jaar is van 2019 tot en met 2022.

In bijlage 6.4 zijn de verschillende risico’s van PGF uitgebreid toegelicht.

Inventarisatie weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt omschreven als de middelen en mogelijkheden waarover een organisatie 

beschikt om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat dus om buffers 

in het eigen vermogen respectievelijk in de exploitatie die kunnen worden vrijgemaakt, zonder dat dit 

gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. 

Tabel: meerjarig beschikbare weerstandscapaciteit

2018 2019 2020 2021 2022

Reserve weerstandsvermogen € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125

Beschikbare weerstandscapaciteit € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125

Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar 

afgezet met de ratio weerstandsvermogen1. Naar verwachting zal de ratio van voldoende – die in het 

Algemeen bestuur in 2017- is vastgesteld, toereikend zijn. Dat het weerstandsvermogen meerjarig op 

1 De normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking  
met de universiteit Twente.   
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peil is, was bij de besluitvorming over PGF reeds voorzien. Om die reden is door het Algemeen bestuur op 14 

december 2016 besloten om de structurele dotatie aan het weerstandsvermogen per 2018 te beëindigen.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat vanaf 2019 de verhouding noodzakelijk en beschikbaar 

weerstandscapaciteit ruimschoots voldoet aan de ratio weerstandsvermogen van voldoende (1 - 1,5). 

Uiteraard is dit mede afhankelijk van eventuele onttrekkingen uit het weerstandsvermogen in 2018. Na 

de validatieperiode zal de hoogte van het weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s van PGF worden 

geactualiseerd en aan het bestuur voorgelegd.

Tabel: meerjarige ratio voor het weerstandsvermogen
Ratio weerstandsvermogen

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Beschikbare weerstandscapiciteit € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 Ratio

Noodzakelijke weerstandscapaciteit € 2.850 € 2.850 € 900 € 778 € 1.167 € 1.524 >2

Ratio weerstandsvermogen 1,10 1,10 3,47 4,02 2,68 2,05 1,5 - 2,0

1,0 - 1,5 

0,8 - 1,0

0,6 - 0,8

<0,6

(Bedragen x € 1.000)

Ruim onvoldoende

Onvoldoende

Legenda 
Waardering
Uitstekend

Ruim Voldoende

Voldoende

Matig

Ratio weerstandsvermogen

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Beschikbare weerstandscapiciteit € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 Ratio

Noodzakelijke weerstandscapaciteit € 2.850 € 2.850 € 900 € 778 € 1.167 € 1.524 >2

Ratio weerstandsvermogen 1,10 1,10 3,47 4,02 2,68 2,05 1,5 - 2,0

1,0 - 1,5 

0,8 - 1,0

0,6 - 0,8

<0,6

(Bedragen x € 1.000)

Ruim onvoldoende

Onvoldoende

Legenda 
Waardering
Uitstekend

Ruim Voldoende

Voldoende

Matig

Financiële kengetallen

Om de financiële positie van een overheidsorgaan te kunnen beoordelen worden financiële kengetallen gebruikt. 

Het besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) geeft overheidsorganisaties daarbij een handreiking. Iedere 

organisatie stelt zelf haar normen vast zoals dat past bij de structuur van de organisatie.

In de navolgende tabel zijn de drie financiële kengetallen die van toepassing zijn op de OD NZKG

opgenomen. Voor de OD NZKG zijn voor de ratio’s normen opgesteld. De normen zijn bepaald met de input 

van de VNG en de eigenheid van de OD NZKG. De onderstaande beschrijving van de ratio’s bevat een verdere 

toelichting en beoordeling hierop.

Tabel: Financiële kengetallen

Norm
Rekening 

2017
Begroting 

2018
Begroting 

2019
Begroting 

2020
Begroting 

2021
Begroting 

2022
Netto schuldquote ≤ 0% -12% -7% -8% -9% -10% -10%
Solvabiliteitsratio ≥ 20% 42% 28% 29% 30% 30% 30%
Structurele exploitatieruimte ≥ 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0%

Netto schuldquote
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een 

indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage 

is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te 

bouwen. De OD heeft nauwelijks leningen waardoor de schuldpositie van de OD NZKG voornamelijk bestaat 

uit kortlopende verplichtingen. Daarom hanteert de OD NZKG een norm van 0% of lager. Om aan de norm te 

voldoen moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een 
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grote investering waar geld voor aangetrokken wordt, zal het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2019 is het 

kengetal -/- 8%, verbetert nog de jaren erna en voldoet daarmee ruim aan de gestelde norm.

Solvabiliteit
Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te 

voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus 

een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De 

VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zicht op glad ijs bevindt, de norm voor de OD 

NZKG is daarom minimaal 20%. Het kengetal voor de OD NZKG valt vrij laag uit omdat met voorschotten van 

de opdrachtgevers wordt gewerkt. De voorschotten hebben een negatief effect op de ratio maar zorgen niet 

voor een slechte financiële weerbaarheid. Het kengetal hebben we voor de OD NZKG gecorrigeerd met de 

voorschotten en komt daarmee uit op 29% in 2019. De ratio is daarmee ruim voldoende.

Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte de OD NZKG heeft om de eigen lasten te dragen, 

of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit 

cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten 

te blijven dragen. De norm voor de OD NZKG is 0% of hoger. In 2019 is de ratio 0% en daarmee voldoende.

Algeheel oordeel
Het BBV schrijft voor een beoordeling te geven van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie 

tot de financiële positie. De drie geldende kengetallen voor de OD NZKG geven een goed beeld. Daarmee kan 

gezegd worden dat er sprake is van een zeer degelijke financiële positie.

In bijlage 6.7 is de berekening van de kengetallen toegelicht.

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft, bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair en de 

verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de economische 

levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening).

Duurzaam OD NZKG

In 2018 rondt de OD alle duurzame maatregelen af die voortkwamen uit de energieaudit die in 2015 

gehouden is. De energieaudit kent een cyclus van 4 jaar dus in 2020 gaat de OD opnieuw langs de duurzame 

meetlat. Verder verwachten we dat er, in samenwerking met de gemeente Zaanstad, zonnepanelen worden 

geplaatst. 

De klimaatbeheerinstallatie werkt beter. Alhoewel het lastig is om open werkruimtes voor elke individuele 

warmtebehoefte op niveau te houden zijn er minder klachten van medewerkers. We hopen dat dit ook in de 

komende periode het beeld blijft. 

Er is onderzoek gedaan naar de interne afvalscheiding in de dienst. De komende periode kijken we met een 

aantal concrete maatregelen hoe we hier verbetering in kunnen brengen.
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5.3 Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de 

OD NZKG. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico), de financieringspositie en het 

kasbeheer.

Beleidskader
De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de wet 

Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. In deze 

wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in 

voorschriften voor een verplicht Financierings- (treasury-)statuut evenals een financieringsparagraaf in 

begroting en rekening. De OD NZKG werkt volgens het aangepaste Treasurystatuut dat is vastgesteld op 9 

december 2015. Eén van de doelstellingen van dit statuut is het beschermen van vermogens- en (rente-)

resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, liquiditeitsrisico’s en 

kredietrisico’s.  

Financierings- en schuldpositie

Leningen worden uitsluitend aangegaan in de Europese geldeenheid (de euro). Per 2013 is een lening 

opgenomen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) van € 1.050.000 met een looptijd van vijf jaar en een 

rente van 1,45%. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de aflossing tot 2017

(bedragen x € 1.000)
Stand lening 

per 31-12-2016
Stand lening 

per 31-12-2017
Stand lening 

per 31-12-2018

Restant schuld langlopende leningen 420 210 -

Netto EMU-schuld 420 210 -

Kasbeheer
De OD NZKG beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasury activiteiten te baseren op een adequate 

liquiditeitsplanning. Doordat overtollige liquide middelen moeten worden aangehouden in de schatkist zijn er 

geen kredietrisico’s. Om het renterisico te beperken is vastgelegd dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm 

niet worden overschreden. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële 

positie en de liquiditeitenplanning, de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/

uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Binnen deze kaders 

streeft de OD NZKG naar spreiding in de rentetypische looptijden van uitzettingen.
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5.4 Bedrijfsvoering                                                                                                                                   
                                                               
De paragraaf Bedrijfsvoering is een verplichte paragraaf conform de Besluit Begroten en Verantwoorden  vereisten. 

Het programma bedrijfsvoering wordt beschreven in paragraaf 3.6. 

Beleidsindicatoren “bestuur en organisatie”
Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten en overheidsorganisaties de effecten van beleid toe door een 

vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De OD NZKG wil deze indicatoren ook 

aanbieden voor haar organisatie. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, 

onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. 

De BBV beleidsindicatoren zijn niet dezelfde als de kengetallen die in de benchmark van Berenschot gebruikt worden. 

Met name voor overhead gaat Berenschot uit van formatieve eenheden en gaat het BBV uit van totale kosten van 

overhead. Dit laatste zijn niet alleen de salariskosten, maar ook de kosten voor de zogenaamde “PIOFACH-functies”. 

Dat zijn de kosten voor ondersteunde functies als huisvesting en facilitaire zaken, ICT, Personeel, Financiën, Inkoop etc.

Tabel: beleidsindicatoren bestuur en organisatie

Naam indicator Berekening Begroting 2019 Toelichting
Formatie Fte per 1.000 inwoners Nvt Niet te berekenen per inwoner. De formatie 

bedraagt 425 FTE.
Bezetting Fte per 1.000 inwoners Nvt Niet te berekenen per inwoner. De bezetting 

bedraagt 329 FTE per 1 januari 2018.
Apparaatskosten Kosten per inwoner Nvt Niet te berekenen per inwoner. De 

apparaatskosten bedraagt €43.902k.
Externe Inhuur Kosten als % van totale loonsom + 

totale kosten inhuur extern
26,9%

Personele overhead Personele kosten als % van totale 
kosten

14,6%

Materiele overhead Materiele kosten als % van totale 
kosten

19,7%
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6.  Bijlagen

6.1 Resultaatmodel per programma en taakveld de baten en lasten 

Tabel Resultaten per werkveld (x €1.000)

Programma & taakveld Rekening
2017

2018 met 
UVO 2018

Baten 2019 Lasten 2019 Saldo 2019 2020 2021 2022

TOTAAL	Baten -44.930 -44.659								 -45.460					 -													 -45.460				 -46.130								 -46.800								 -47.421								
TOTAAL	Lasten 43.271 44.659									 -													 45.460							 45.460					 46.130									 46.800									 47.421									

8.3 Wonen	en	bouwen -6.045								 -5.612										 -13.823					 8.117									 						-5.706	 -5.779										 -5.852										 -5.926										
Inkomsten -13.134 -13.579								 -13.823					 				-13.823	 -14.027								 -14.231								 -14.435								
Salarislasten 3.279 3.439											 3.493									 							3.493	 3.528											 3.563											 3.597											
Inhuur 3.683 4.528											 4.624									 							4.624	 4.720											 4.816											 4.912											
Materieel 127
Bouw -6.045								 -5.612										 -13.823					 8.117									 						-5.706	 -5.779										 -5.852										 -5.926										

7.4 Milieubeheer -1.402								 -1.614										 -5.354								 3.706									 						-1.649	 -1.685										 -1.722										 -1.759										
Inkomsten -5.158 -5.260										 -5.354								 						-5.354	 -5.433										 -5.512										 -5.592										
Salarislasten 2.779 3.160											 3.209									 							3.209	 3.241											 3.274											 3.305											
Inhuur 929 486															 497												 											497	 507															 517															 528															
Materieel 48
Bodem -1.402								 -1.614										 -5.354								 3.706									 						-1.649	 -1.685										 -1.722										 -1.759										

7.4 Milieubeheer -4.940								 -3.828										 -14.411					 10.509							 						-3.901	 -3.967										 -4.035										 -4.103										
Inkomsten -14.860 -14.156								 -14.411					 				-14.411	 -14.623								 -14.836								 -15.049								
Salarislasten 7.163 6.659											 6.762									 							6.762	 6.831											 6.899											 6.965											
Inhuur 1.700 2.628											 2.684									 							2.684	 2.739											 2.795											 2.851											
Materieel 1.057 1.041											 1.063									 							1.063	 1.085											 1.107											 1.130											
Milieu -4.940								 -3.828										 -14.411					 10.509							 						-3.901	 -3.967										 -4.035										 -4.103										

7.4 Milieubeheer -2.642 -3.722										 -7.516								 3.719									 						-3.796	 -3.866										 -3.936										 -4.006										
Inkomsten -6.760 -7.383										 -7.516								 						-7.516	 -7.626										 -7.737										 -7.848										
Salarislasten 3.300 3.319											 3.371									 							3.371	 3.405											 3.439											 3.472											
Inhuur 774 341															 348												 											348	 356															 363															 370															
Materieel 44
BRZO -2.642 -3.722										 -7.516								 3.719									 						-3.796	 -3.866										 -3.936										 -4.006										

7.4 Milieubeheer -2.363								 2.107									 									-256	 -268													 -280													 -292													
8.3 Wonen	en	bouwen -1.943								 1.733									 									-211	 -220													 -230													 -240													
Inkomsten -4.619 -4.230										 -4.306								 						-4.306	 -4.370										 -4.434										 -4.497										
Salarislasten 3.244 3.484											 3.538									 							3.538	 3.574											 3.610											 3.644											
Inhuur 574 295															 301												 											301	 308															 314															 320															
Materieel 19
Randvoorwaardelijk -782											 -451													 -4.306								 3.840									 									-467	 -488													 -510													 -533													

0.4 Overhead 14.007							 15.277									 -													 15.433							 					15.433	 15.698									 15.967									 16.190									
Baten	uitvoeringsovereenkomsten	(*) 250
Inkomsten -208
Salarislasten 5.072 5.730											 5.819									 							5.819	 5.878											 5.936											 5.993											
Inhuur 1.135 596															 609												 											609	 621															 634															 647															
Algemeen	ontwikkelbudget 0 390															 398												 											398	 407															 415															 423															
Persoonlijk	ontwikkelbudget 267 326															 326												 											326	 326															 326															 326															
Ontwikkelagenda 332 300															 300												 											300	 300															 300															 300															
Materieel 7.159 7.935											 7.981									 							7.981	 8.166											 8.356											 8.501											
0.8 Overige	baten	en	lasten	 137												 -																 -													 137												 											137	 137															 137															 137															
Onvoorzien 137												 137												 											137	 137															 137															 137															
0.9 Vennootschapsbelasting	(VpB) -													 -																 -													 -													 														-			 -																 -																 -																
Bedrijfsvoering 14.144							 15.277									 -													 15.570							 					15.570	 15.835									 16.104									 16.327									

Saldo	voor	mutatie	reserves -1.668 50 -45.410 45.460 50 50 50 0
0.10 Mutaties	reserves 9 -50 -50 0 -50 -50 -50 0
Toevoegingen 450
Onttrekkingen -441 -50 -50 0 												-50	 -50 -50 0
Financien,	bedrijfsvoering 9 -50 -50 0 -50 -50 -50 0
Saldo	na	mutatie	reserve -1.659 0 -45.460 45.460 0 0 0 0

(*)	Eenmalige	korting	Zaanstad;	opstap	PGF
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6.2 Uitvoeringsovereenkomsten per deelnemer 

Tabel Verwachte uitvoeringsovereenkomsten (x €1.000)

Deelnemer jaarrekening 
2017

2018 UVO 24 
november *

2019 2020 2021 2022

Gemeente	Amsterdam 19.722														 20.209									 20.573										 20.877									 21.181									 21.485									
Provincie	Noord-Holland 11.268														 11.613									 11.822										 11.997									 12.171									 12.346									
Gemeente	Zaanstad 2.081																 2.472											 2.517													 2.554											 2.591											 2.628											
Gemeente	Haarlemmermeer 6.510																 6.872											 6.996													 7.099											 7.202											 7.306											
Gemeente	Aalsmeer 140																				 198															 202																 205															 208															 211															
Gemeente	Amstelveen 129																				 167															 170																 173															 175															 178															
Gemeente	Diemen 217																				 264															 269																 273															 277															 281															
Gemeente	Ouder-Amstel 91																						 120															 122																 124															 126															 127															
Gemeente	Uithoorn 98																						 182															 185																 188															 191															 193															
Provincie	Flevoland 239																				 237															 241																 245															 249															 252															
Provincie	Utrecht 841																				 918															 935																 949															 963															 976															
Totaal	UVO 41.336														 43.252									 44.032										 44.683									 45.334									 45.984									

Overige	baten	** 3.595																 1.356											 1.377												 1.397											 1.416											 1.436											
TOTAAL 44.930														 44.609									 45.410										 46.080									 46.750									 47.421									

*  In de meerjarenbegroting 2019 gaat het om concept bedragen UVO2018. In 2019 – net als in 2018

   zal de begroting bij het 1e tertaal worden aangepast aan de UVO afspraken voor het betreffende jaar.

**De afspraken voor het leveren van maatwerk offertes zijn nog niet bekend. Daarom zijn vooralsnog de cijfers uit de begroting 2018 gehandhaafd.

De MJB 2019 e.v. wordt berekend vanuit de UVO afspraken 2018 en de uitgangspunten voor loon- en prijscompensatie uit hoofdstuk 4.2
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6.3 Kosten per uur, Capaciteit in uren en FTE’s 

De tarieven in 2019 voor werkzaamheden binnen de UVO worden ten opzichte van het tarief 2018 

aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling (+802K). Het lage tarief wordt in 2019 

€ 87,81 en het hoge tarief wordt in 2019 € 98,00. 

 

In de begroting 2019 en voor de doorrekening van de tarieven zijn met de volgende hoeveelheden uren 

rekening gehouden. We rekenen met een groei van de capaciteit in uren ten opzichte van de productie 

in 2017 van ruim 6,14%.

  

Vanuit de benodigde capaciteit in uren wordt gerekend met een norm van 1.365 uur per Full Time 

Equivalent (FTE = volledig dienstverband). Met deze norm wordt de capaciteit in uren omgezet naar 

personeel in FTE’s. Met de formatie voor vaste dienstverbanden bij de OD NZKG wordt als saldo de 

inhuur berekend.

Tarieven Capaciteit in uren
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Per uur voor UVO producten laag tarief 88,10 86,17 87,81 88,69 89,57 90,47 UVO 423.909 * 460.739 460.739
Per uur voor UVO producten hoog tarief 98,10 96,17 98,00 98,98 99,97 100,97 Maatwerk 21.994 12.552 12.552

445.903 473.291 473.291
Maatwerk door medewerker 98,10 96,17 98,00 98,98 99,97 100,97 Groei in capaciteit t.o.v. 2017 6,14% 6,14%
Maatwerk door projectleider 120,10 118,17 120,42 121,62 122,84 124,07

* 20.000 uur zijn uitbesteed binnen het werkveld Milieu

Capaciteit in FTE Vast Inhuur Totaal %
Programma Bouw 51 40 92 22%
Programma Bodem 44 2 47 11%
Programma Milieu 91 24 115 27%
Programma BRZO 45 0 45 11%
Programma Randvoorwaardelijk 48 3 51 12%
Programma Bedrijfsvoering 70 6 76 18%
Totaal 351 75 425 100%

Norm productieve uren per FTE 1.365 1.365 1.365

Capaciteit in FTE
FTE in vaste dienst formatief 259,9 259,9 259,9
FTE inhuur op basis van uren / norm 88,9 88,9 88,9
Inhuur % van vast 34% 34% 34%
"vacature ruimte" 1,8 -348,8 -348,8

350,9 0,3 0,3

346,7 0,0 0,0

2016 2017 2018
UVO 379.234 447.838 447.838
indirect naar UVO 14.683
maatwerk 22.400 12.674 12.674
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2017

Begroting 
2018 UVO 

2018

Begroting
2019

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

700000

Capaciteit OD in uren

Reeks1 Reeks2 Reeks3

Tarieven Capaciteit in uren
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Per uur voor UVO producten laag tarief 88,10 86,17 87,81 88,69 89,57 90,47 UVO 423.909 * 460.739 460.739
Per uur voor UVO producten hoog tarief 98,10 96,17 98,00 98,98 99,97 100,97 Maatwerk 21.994 12.552 12.552

445.903 473.291 473.291
Maatwerk door medewerker 98,10 96,17 98,00 98,98 99,97 100,97 Groei in capaciteit t.o.v. 2017 6,14% 6,14%
Maatwerk door projectleider 120,10 118,17 120,42 121,62 122,84 124,07

* 20.000 uur zijn uitbesteed binnen het werkveld Milieu

Capaciteit in FTE Vast Inhuur Totaal %
Programma Bouw 51 40 92 22%
Programma Bodem 44 2 47 11%
Programma Milieu 91 24 115 27%
Programma BRZO 45 0 45 11%
Programma Randvoorwaardelijk 48 3 51 12%
Programma Bedrijfsvoering 70 6 76 18%
Totaal 351 75 425 100%

Norm productieve uren per FTE 1.365 1.365 1.365

Capaciteit in FTE
FTE in vaste dienst formatief 259,9 259,9 259,9
FTE inhuur op basis van uren / norm 88,9 88,9 88,9
Inhuur % van vast 34% 34% 34%
"vacature ruimte" 1,8 -348,8 -348,8

350,9 0,3 0,3

346,7 0,0 0,0

2016 2017 2018
UVO 379.234 447.838 447.838
indirect naar UVO 14.683
maatwerk 22.400 12.674 12.674

Jaarrekening
2017

Begroting 
2018 UVO 

2018

Begroting
2019

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

700000

Capaciteit OD in uren

Reeks1 Reeks2 Reeks3

Tarieven Capaciteit in uren
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Per uur voor UVO producten laag tarief 88,10 86,17 87,81 88,69 89,57 90,47 UVO 423.909 * 460.739 460.739
Per uur voor UVO producten hoog tarief 98,10 96,17 98,00 98,98 99,97 100,97 Maatwerk 21.994 12.552 12.552

445.903 473.291 473.291
Maatwerk door medewerker 98,10 96,17 98,00 98,98 99,97 100,97 Groei in capaciteit t.o.v. 2017 6,14% 6,14%
Maatwerk door projectleider 120,10 118,17 120,42 121,62 122,84 124,07

* 20.000 uur zijn uitbesteed binnen het werkveld Milieu

Capaciteit in FTE Vast Inhuur Totaal %
Programma Bouw 51 40 92 22%
Programma Bodem 44 2 47 11%
Programma Milieu 91 24 115 27%
Programma BRZO 45 0 45 11%
Programma Randvoorwaardelijk 48 3 51 12%
Programma Bedrijfsvoering 70 6 76 18%
Totaal 351 75 425 100%

Norm productieve uren per FTE 1.365 1.365 1.365

Capaciteit in FTE
FTE in vaste dienst formatief 259,9 259,9 259,9
FTE inhuur op basis van uren / norm 88,9 88,9 88,9
Inhuur % van vast 34% 34% 34%
"vacature ruimte" 1,8 -348,8 -348,8

350,9 0,3 0,3

346,7 0,0 0,0

2016 2017 2018
UVO 379.234 447.838 447.838
indirect naar UVO 14.683
maatwerk 22.400 12.674 12.674

Jaarrekening
2017

Begroting 
2018 UVO 

2018

Begroting
2019

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

700000

Capaciteit OD in uren

Reeks1 Reeks2 Reeks3



35

6.4 Meerjarig overzicht van de risico’s 

In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico’s van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig 

overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is, de kans dat het risico zich voordoet en 

in welk jaar zich dit kan voordoen.

 

Risico's

Totaal 
geschat  

financieel 
effect

Risico-
bedrag 
2017

Risico-
bedrag 
2018

Risico-
bedrag 
2019

Risico-
bedrag 
2020

Risico-
bedrag 
2021

Risico-
bedrag 
2022

Verandering in Wetgeving primair proces:
a. extra werk opvangen voor borging operationele kwaliteit
      kans dat het risico zich voordoet gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Verandering in Wetgeving primair proces 720 144 144 144 144 144 144

Personele consequenties wet private borging bouw:
a. impact op de organisatie (capaciteit)
      kans dat het risico zich voordoet nihil nihil nihil nihil nihil nihil 
Personele consequenties wet private borging bouw 0 0 0 0 0 0

Prestatiegericht financieren (risico groepen):
1. Kengetal: 
a.  afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal 1.192 1.192 1.192 60 119 238 596
      kans dat het risico zich voordoet zeer groot zeer groot zeer klein klein gemiddeld groot
2. Kwaliteitsniveau:
a.  aanpassing door opdrachtgever 1.192 119 119 0 0 0 0
      kans dat het risico zich voordoet klein klein nihil nihil nihil nihil
b.  geen overeenstemming over geleverde kwaliteit 1.754 175 175 175 175 175 175
      kans dat het risico zich voordoet klein klein klein klein klein klein
3. Uurtarief:
a. te weinig productieve uren (krapte arbeidsmarkt) 605 605 605 302 121 121 121
      kans dat het risico zich voordoet zeer groot zeer groot groot gemiddeld gemiddeld gemiddeld
b. stijging uurtarief extern personeel (krapte arbeidsmarkt) 353 176 176 176 176 71 71
      kans dat het risico zich voordoet groot groot groot groot gemiddeld gemiddeld
c. verhouding hoog<>laag tarief wijkt af 121 121 121 0 0 0 0
      kans dat het risico zich voordoet zeer groot zeer groot nihil nihil nihil nihil
4. Randvoorwaardelijk:
a. overschrijding uren 212 106 106 42 42 42 42
      kans dat het risico zich voordoet groot groot gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld
b. meebewegen met volume 212 212 212 0 0 0 0
      kans dat het risico zich voordoet zeer groot zeer groot nihil nihil nihil nihil
Totaal risico PGF 5.639 2.706 2.706 756 634 648 1.005

Totaal 6.359 2.850 2.850 900 778 792 1.149

De methode van het bepalen van het benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op het Nederlands 

Instituut voor Risicomanagement (NAR).
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Alle risico’s krijgen een score van kans maal gevolg. Aan de hand daarvan wordt bepaald 

hoeveel weerstandscapaciteit nodig is. Als voorbeeld: de kans dat het risico veranderingen 

in wetgeving zich voordoet wordt ingeschat op gemiddeld en dan rekenen we 20% als 

financieel effect. Als dit risico zich voordoet, heeft dat effect van maximaal € 720k. Voor dit 

risico wordt dan een bedrag van 20% van € 720k = € 144k meegenomen in de benodigde 

weerstandscapaciteit. Zo wordt voor ieder risico een benodigd bedrag berekend (rekening 

houdend met het jaar/de jaren waarin het risico zich voor kan doen).

Kans Klasse kans Frequentie %

1
2
3
4
5

Zeer klein
Klein
Gemiddeld
Groot
Zeer groot

1x per 20 jaar
1x per 10 jaar
1x per 5 jaar
1x per 2 jaar
1x per jaar

5%
10%
20%
50%

100%

Financieel gevolg Klasse    min. max. Gemiddeld

1
2
3
4
5

   €            0
   €   50.000
   € 100.000
   € 250.000
   € 500.000

€   50.000
€ 100.000
€ 250.000
€ 500.000
maximaal

€      25.000
€      75.000
€    175.000
€    375.000
€ 1.000.000

Risico matrix laag prioriteit hoog

1 5 10 15 20 25 hoog

2 4 8 12 16 20

Financieel gevolg 3 3 6 9 12 15

4 2 4 6 8 10

5 1 2 3 4 5 laag

1 2 3 4 5

Kans
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6.5 Overzicht rente, afschrijvingen, EMU saldo en Vennootschapsbelasting

Rente
In 2013 heeft de OD NZKG een vijfjarige lening afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten van 1.050k voor de 

financiering/aankoop van meubilair. Er is 4 jaar tot en met 2017 een bedrag van 210k per jaar afgelost, zodat per 

31 december 2018 de schuld nihil is. De rente bedraagt 1,45%.

Afschrijving
De OD NZKG heeft voor een bedrag van 1.123k aan materiële vaste activa (meubilair, laptops en gevelaanpassing) en 

voor 750k aan immateriële vaste activa (ontwikkeling van software) in bezit (balans per 31 december 2017). 

 

EMU-saldo
De berekening van het EMU-saldo bij de decentrale overheden (en de bijdrage daaraan door de OD NZKG) wordt 

gemaakt aan de hand van de onderstaande tabel. De categorieën die niet van invloed zijn op het EMU-saldo maar 

die bij de OD NZKG niet voorkomen, zijn niet in de tabel opgenomen.

 

Vennootschapsbelasting (Vpb)
Overheidsorganisaties zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). In een samenwerking 

met Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen zijn specifieke afspraken gemaakt voor omgevingsdiensten en 

vastgelegd in een notitie. Eén van de resultaten is een lijst met activiteiten waarvoor geen Vpb-plicht geldt, het gaat dan 

om wettelijke taken en plustaken. Naast deze lijst zijn er een aantal commerciële activiteiten, bijvoorbeeld het detacheren 

van personeel. Als de opbrengsten van de commerciële activiteiten niet meer dan kostendekkend zijn, is er geen Vpb-plicht. 

De Vpb-plicht is in principe van toepassing bij structurele overschotten op alle taken. Echter er is geen plicht tot aangifte 

Vennootschapsbelasting, wanneer bij een overschot dit eerst wordt bestemd voor een eventuele benodigde aanvulling van 

het weerstandsvermogen of bestemmingsreserves en vervolgens voor terugbetaling aan de opdrachtgevers.  

Voor de OD NZKG geldt dat bijna alle taken wettelijke- of plustaken zijn. Het geringe deel aan commerciële activiteiten is 

maximaal kostendekkend. Voor 2018 en verder geldt dat de begroting sluitend wordt opgesteld en er geen overschotten 

zijn. Er wordt dan ook geen meerjarige Vpb-plicht verwacht over 2018 tot en met 2021.

(Bedragen in €)
Rente 2017 2018 2019 2020 2021
Rente voor vijfjarige lening BNG 4.948 1.903 0 0 0

(Bedragen X € 1.000)
Berekening van het EMU saldo 2018 2019 2020 2021 2022
Exploitatiesaldo voor bestemming reserves 0 0 0 0 0
Afschrijvingen 491 491 491 114 114
Totale bijdrage aan EMU saldo 491 491 491 114 114

(Bedragen X € 1.000)
Afschrijvingen 2018 2019 2020 2021 2022
Gevelaanpassing tochtsluis (in 10 jaar) 11 11 11 11 11
Bedrijfsgebouwen 11 11 11 11 11
Installaties (o.a. oplaadpalen in 10 jaar) 7 7 7 7 7
Machines, apparaten en installaties 7 7 7 7 7
Inventaris/meubilair (in 10 jaar) 96 96 96 96 96
Laptops (in 3 jaar) 127 127 127 0 0
Overige materiele vaste activa 223 223 223 96 96
Kantoorautomatisering software (in 5 jaar) 250 250 250 0 0
Immateriele vaste activa 250 250 250 0 0
Totale Afschrijvingen 491 491 491 114 114
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6.6 Geprognotiseerde balans 
Bijlage 6.7: Geprognotiseerde balans

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000) Eindbalans Eindbalans Eindbalans Eindbalans Eindbalans Eindbalans
ACTIVA waarde bezittingen 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Immateriële vaste activa ontwikkeling software 750 500 250 0 0 0
Materiële vaste activa investering meubilair 1.123 883 643 403 290 177
TOTAAL VASTE ACTIVA 1.873 1.383 893 403 290 177
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar debiteuren (te ontvangen) 19.622 19.622 19.622 19.622 19.622 19.622
Liquide middelen (kas- en banksaldi) bankrekening saldo 95 95 95 95 95 95
Overlopende activa vooruitbetaald 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 21.190 21.190 21.190 21.190 21.190 21.190
TOTAAL 23.062 22.573 22.083 21.593 21.480 21.367

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000) Eindbalans Eindbalans Eindbalans Eindbalans Eindbalans Eindbalans
PASSIVA financiering bronnen 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eigen vermogen weerstandvermogen 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125
Jaarrekeningresultaat vorig boekjaar saldo vorig jaar 1.659 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserves WW en 4e tranche 587 537 487 437 387 387
Voorzieningen personeel, verlof en OHW 1.921 1.682 1.513 1.422 1.422 1.422
Vaste schulden met rentetypische looptijd > één 
jaar lening bij BNG 210 0 0 0 0 0
TOTAAL  VASTE PASSIVA 7.502 5.344 5.125 4.984 4.934 4.934
Netto vlottende schulden met rentetypische 
looptijd < één jaar crediteuren (te betalen) 3.339 5.008 4.737 4.388 4.325 4.212
Overlopende passiva vooruitontvangen 12.221 12.221 12.221 12.221 12.221 12.221
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 15.560 17.229 16.958 16.609 16.546 16.433
TOTAAL 23.062 22.573 22.083 21.593 21.480 21.367

Verloopoverzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

 Stand per 
31-12-2017 

 Stand per 
31-12-2018 

 Stand per 
31-12-2019 

 Stand per 
31-12-2020 

 Stand per 
31-12-2021 

 Stand per 
31-12-2022 

Algemene reserve 3.125                3.125             3.125             3.125           3.125           3.125           
Bestemmingsreserve WW & Reintegratie 235                   235                235               235              235              235              
Bestemmingsreserve Omgevingswet 200                   150                100               50               -              -              
Bestemmingsreserve Wetgevingskalender 152                   152                152               152              152              152              
Totaal reserves                  3.712               3.662              3.612            3.562            3.512            3.512 

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
2018 2019 2020 2021 2022

Baten:
Onttrekking best.reserve omgevingswet 50 50 50 50
Totaal baten 50 50 50 50 - 
Lasten:
-
Totaal lasten - - - - - 

Algemene reserve

De Algemene reserve vormt voor het overgrote deel het weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen dekt 

het risico af zoals dit is omschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het grootste deel 

van het weerstandsvermogen wordt gevormd door het risico van Prestatiegericht financieren (PGF). Mocht bij 

de vaststelling van de kengetallen voor 2019 blijken dat het risico ten gevolge van PGF wijzigt, zal tevens aan het 

bestuur worden voorgesteld om het Weerstandsvermogen aan te passen. 

Ten gevolge van een cao wijziging hebben alle medewerkers over een periode van vijf jaar recht op een 
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persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van 5k. Met dit POB kan een medewerker investeren in zijn scholing en 

ontwikkeling. Op grond van de toegestane formatieplaatsen betekent dit een budget van 1,75 mln dat 

in een periode van vijf jaar kan worden besteed. Gemiddeld is dit 0,35 mln per jaar. Hiervoor kan de helft 

van het opleidingsbudget worden ingezet, dat normaliter ook werd gebruikt voor scholing en persoonlijke 

ontwikkeling. Dit betekent dat over een periode van vijf jaar voor het POB voldoende middelen beschikbaar zijn 

binnen de begroting om aan de verplichting richting de medewerkers te kunnen voldoen. Daardoor is het POB 

over een periode van vijf jaar een budget neutrale actie. 

Echter het is aan de medewerkers vrij wanneer zij een beroep gaan doen op hun POB. Daardoor kan het 

voorkomen dat in een jaar meer of minder beroep wordt gedaan, waardoor er meer of minder besteed wordt 

dan het beschikbare budget van 0,35 mln. Om dit op te kunnen vangen is het voorstel om de Algemene 

reserve voor het POB als een soort egalisatiereserve te gebruiken. In een jaar dat er meer wordt uitgegeven 

dan het beschikbare budget, kan een onttrekking uit de Algemene reserve worden gedaan. In een jaar dat er 

minder wordt uitgegeven dan het budget, zal een toevoeging aan de reserve worden gedaan. Hoe het verloop 

per jaar zal zijn is nog moeilijk in te schatten. Duidelijk is wel dat het verloop over een periode van vijf jaar 

neutraal is. Wanneer lopende het jaar duidelijk wordt wat de mogelijke mutatie wordt ten gevolge van het 

POB, zal dit in de tertaalrapportage in 2019 worden opgenomen.

WW & re-integratie

De OD NZKG is eigen risico drager voor werkloosheidskosten, re-integratie inspanningen bij ziekte, 

bemiddeling- en mobiliteitstrajecten, etc. Het is verplicht om voor dit reële bedrijfsrisico een reserve te 

vormen. Wanneer lopende het jaar een beroep wordt gedaan op deze reserve, zal dit in de tertaalrapportage 

in 2019 worden opgenomen. 

Omgevingswet

Voor alle in- en externe activiteiten m.b.t. de implementatie van de omgevingswet is 0,2 mln beschikbaar in 

een bestemmingsreserve. Doordat meer duidelijkheid komt vanuit de Rijksoverheid is de verwachting dat in 

2018 de verdere implementatie van de omgevingswet in een versnelling gaat komen. Denk aan opleidingen, 

proces aanpassingen, pilots en afstemming met opdrachtgevers en investeringen voor het digitaal stelsel 

omgevingswet. Om dit programma in goede banen te leiden zal een projectleider worden aangetrokken. De 

verwachting is dat de komende jaren de kosten voor het programma Omgevingswet hoger gaan uitkomen 

dan de reserve van 0,2 mln.

Wetgevingskalender 

Voor de extra inspanning in het kader van de wetgevingskalender is een reserve gevormd van 0,19 

mln, waarvan nog 0,15 mln beschikbaar is. Deze reserve kan indien nodig worden ingezet voor extra 

werkzaamheden ten gevolge wetswijzigingen, zoals: extra beoordelen van de veiligheidsrapporten, verplichte 

opleiding voor nieuwe medewerkers en voortgang van extra activiteiten in het kader van de circulaire 

economie. Wanneer lopende het jaar een beroep wordt gedaan op deze reserve, zal dit in de tertaalrapportage 

in 2019 worden opgenomen. 
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6.7 Verklaring kengetallen

Hieronder is de berekening van de financiële kengetallen toegelicht. Zie hoofdstuk 5.1 voor de beoordeling en 

toelichting op de kengetallen.

 

De netto schuldquote wordt berekend door het saldo van de schulden en vorderingen te delen door  

de totale baten. 

 

De verhouding tussen het eigen vermogen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit.

 

De berekening voor structurele exploitatieruimte is het saldo van structurele baten en lasten en structurele 

toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de totale baten.

KENGETALLEN BEGROTING 2018

(bedragen x €1.000)

Netto schuldquote 
Rekening 

2017
Begroting 

2018
Begroting 

2019
Begroting 

2020
Begroting 

2021
Begroting 

2022
Vaste schulden 210          210          -           -           -           -           

Netto vlottende schuld 3.339       5.158       4.887       4.539       4.476       4.476       

Overlopende passiva 12.221      12.221      12.221      12.221      12.221      12.221      

Financiële activa (excl. verstrekte leningen) -           

Financiële activa (verstrekte leningen) -           

Uitzettingen < 1 jaar 7.293       7.293       7.293       7.293       7.293       7.293       

Liquide middelen 12.423      11.911      12.053      12.405      12.756      12.858      

Overlopende activa 1.473       1.473       1.473       1.473       1.473       1.473       

Totale baten (excl. mut. res.) 44.489      44.811      45.457      46.519      47.841      49.375      

Netto schuldquote -12% -7% -8% -9% -10% -10%

(bedragen x €1.000)

Solvabiliteitsratio
Rekening 

2017
Begroting 

2018
Begroting 

2019
Begroting 

2020
Begroting 

2021
Begroting 

2022
Eigen vermogen 5.371       3.510       3.460       3.410       3.360       3.360       

Balanstotaal* 12.757      12.377      11.887      11.398      11.285      11.285      

Solvabiliteit 42% 28% 29% 30% 30% 30%

*Gecorrigeerd met voorschotten opdrachtgevers
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Rekening 
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2018
Begroting 

2019
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2020
Begroting 
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Begroting 

2022
Totale structurele lasten 41.762      44.811      45.457      46.519      47.841      49.375      
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Addendum Meerjarenbegroting 
2019-2022 OD NZKG
Bij de bespreking van de jaarrekening in het Dagelijks Bestuur op 28 maart jl. heeft het DB besloten 

om een deel van het positieve rekeningresultaat te reserveren voor een tweetal beleidsmatige 

ontwikkelingen, het valideren van de nieuwe financieringsmethodiek en de organisatieontwikkeling 

van de OD NZKG. Met het resterende deel van het rekeningresultaat worden de inrichtingskosten 

terugbetaald aan de founding fathers.

 

Voor de financiering van noodzakelijke veranderingen, waarmee de organisatie telkens kan blijven 

vernieuwen, heeft het Dagelijks Bestuur besloten om jaarlijks een structureel flex-budget van 200k in 

de meerjarenbegroting 2019-2022 op te nemen. Het aanvullende besluit leidt tot een aanpassing van 

het uurtarief met € 0,40. 

Vanwege de termijn van zienswijze kan dit aanvullende besluit niet meer in de financiële tabellen van 

de meerjarenbegroting, die nu ter zienswijze voorligt, worden verwerkt. 

Onderstaand de tabel met het aangepaste uurtarief, ter vervanging van tabel in paragraaf 6.3: kosten 

per uur, capaciteit in uren en fte’s

Tarieven	behorend	bij	het	addendum	op	de	meerjarenbegroting	2019	-	2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Per	uur	voor	UVO	producten	laag	tarief 88,10 86,17 88,21 89,09 89,98 90,88
Per	uur	voor	UVO	producten	hoog	tarief 98,10 96,17 98,40 99,38 100,38 101,38

Maatwerk	door	medewerker 98,10 96,17 98,40 99,38 100,38 101,38
Maatwerk	door	projectleider 120,10 118,17 120,82 122,03 123,25 124,48



Risico’s beperken, 
leefbaarheid vergroten.



Ebbehout 31 

1507 EA  Zaandam

Postbus 209 

1500 EE Zaandam 

www.odnzkg.nl

www.odnzkg.nl
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1  Voorwoord
Met veel genoegen bied ik u het jaarverslag en de jaarrekening van de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) aan. Het Bestuur van de OD NZKG vraagt de betrokken raden en staten 

om zienswijzen op deze jaarverantwoording 2017, alvorens deze vast te stellen, in samenhang met de 

meerjarenbegroting 2019-2022. 

Onze opdrachtgevers (bevoegde gezagen) ontvangen een verantwoordingsrapportage over 

2017. Hierin vindt u specifieke informatie over de uitvoering van het werk, zoals vastgelegd in 

de uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2017. De jaarrekening is opgesteld conform onze nieuwe 

begrotingssystematiek Prestatiegericht financieren (PGF). In plaats van een lumpsum financiering rekenen 

we nu voor het eerst af op basis van prestaties. Bestuurlijk is afgesproken om twee jaar de tijd te nemen 

om de ontwikkelde kengetallen en het kwaliteitsniveau te toetsen aan de praktijk. Daarna stellen we ze 

voor langere periode bestuurlijk vast. 

We zien allemaal dat de economie aantrekt, met als logisch gevolg een toename van bedrijfsactiviteiten en 

dus ook meer vergunningaanvragen. Wij krijgen meer werk, maar de arbeidsmarkt is krap. Desondanks is 

onze productie, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomsten met onze opdrachtgevers, grotendeels 

gehaald. Voor een aantal programma’s zie ik wel dat het kwaliteitsniveau onder druk staat, daar moeten 

we meer prioriteit geven aan het behandelen van de nieuwe aanvragen. Hierdoor kan het actualiseren van 

reguliere vergunningen in de knel komen.  

Toch hebben we dit jaar weer mooie resultaten bereikt bij o.a. de Gaasperdammertunnel, de Nieuwe 

Zeesluis IJmuiden en de versterking van de Markermeerdijken. In ons werkpakket zitten ruim 15.000 

bedrijven. We hebben rond de 1340 aanvragen voor een vergunning behandeld en meer dan 10.000 

controles uitgevoerd. 

In 2017 heeft de OD NZKG (o.a. in diverse omgevingswet pilots) ook een bijdrage geleverd aan de 

planvormingsfase bij ruimtelijke vraagstukken. We hebben onze specialistische kennis op het gebied van 

bijvoorbeeld geluid en externe veiligheid hier actief ingezet. Samen met het bedrijf Tata Steel hebben 

we  in een aantal sessies de eigen en elkaars wijze van opereren bij vergunningverlening en handhaving 

geëvalueerd. Aan deze sessies namen medewerkers, middenmanagement en directieleden van Tata en van 

onze organisatie deel. Resultaat was een aantal constructieve initiatieven om de procedures te verbeteren.

Om de circulaire economie te versterken hebben we een data analyse ‘Bedrijfsafvalstromen’ uitgevoerd. 

In een circulaire economie worden afvalstoffen maximaal hergebruikt. Uit onze analyse blijkt dat dit nu 

nog vaak niet gebeurt: veel bedrijven storten bedrijfsafval in plaats van het te gebruiken. De OD NZKG gaat 

samen met (voormalig minister) Jacqueline Cramer verder in gesprek met andere omgevingsdiensten, 

afvalbranchevertegenwoordiging en afvalverwerkers om te komen tot hoogwaardigere verwerking van 

deze afvalstromen. 

Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe wij concreet invulling geven aan onze missie: 

“Wij creëren bruikbare oplossingen 

met zichtbare meerwaarde 

voor een gezond, veilig en duurzaam woon- en werkklimaat”

We sluiten het jaar af met een financieel resultaat van 1.659k positief. We hebben minder uitgegeven aan 

personeelskosten doordat we sommige vacatures niet konden invullen. Daarnaast hebben we een voor 

2018 geplande besparing van 800k een jaar eerder gerealiseerd dan gepland. 
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Met enige trots kan ik melden dat de OD NZKG na een periode van 5 jaar de financiële doelstellingen 

heeft bereikt. Het is gelukt om bijna 10 procent efficiency te bereiken en het weerstandsvermogen op te 

bouwen, zoals afgesproken met ons bestuur. Dit is vooral te danken aan de IT-migratie. En aan de enorme 

betrokkenheid van onze medewerkers. Zij hebben vaak naast hun reguliere werk bijgedragen aan het 

stroomlijnen van de processen en aan uniforme mandateringen. 

In de ontwikkeling van de OD NZKG hebben we de afgelopen jaren veel tijd en energie geïnvesteerd. 

Voor een toekomstbestendige organisatie zijn we in 2017 gestart met het programma ‘Koersen op 

de toekomst’. Via dit programma werken we aan: een gezonde span of control, de ontwikkeling van 

integraal management en zaakeigenaarschap en een directiestructuur die kleiner is en zich meer richt op 

de strategische vraagstukken. Hiermee willen we nog beter in staat zijn om externe opgaven/behoeften te 

vertalen naar de interne organisatie. De resultaten leggen we in de tweede helft van 2018 bestuurlijk voor. 

Tot slot, in 2017 hebben we afscheid genomen van een aantal bestuursleden onder wie onze voormalig 

voorzitter dhr. Weterings. Ik dank allen nogmaals voor hun betrokkenheid bij de OD NZKG. 

Emmy Meijers, 

Algemeen Directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
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2  Ontwikkelingen 2017
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bewaakt en bevordert namens alle aangesloten gemeenten 

en provincies de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Uiteraard voor zover dit bepaald wordt door 

grotere bedrijven en bouwprojecten, waarvoor de OD NZKG het omgevingsrecht uitvoert (met name 

vergunningverlening, toezicht en handhaving). Het spreekt voor zich dat de OD NZKG de opgedragen 

taken professioneel en kwalitatief hoogwaardig uitvoert. In deze paragraaf schetsen wij een aantal 

ontwikkelingen die van belang waren bij het uitvoeren van de taken. 

Aantrekkende economie 
In lijn met de voorspellingen van het Centraal Planbureau zet de economische groei in Nederland stevig 

door. Deze groei heeft in de bouwwereld gezorgd tot een landelijke toename van bouwactiviteiten. In 2017 

zagen we een forse toename van aanvragen omgevingsvergunningen, zowel voor bouw als voor milieu. 

De toename van de bouwactiviteiten heeft ook een doorwerking naar activiteiten in de (verontreinigde) 

bodem. Door de groei van de economie zien we een toename in het totale werkaanbod voor de OD NZKG.  

Prestatie Gerichte Financiering (PGF)
In 2017 is de financieringssystematiek prestatiegericht financieren (PGF) ingevoerd en is tevens het 

tweejarige validatietraject gestart om de ontwikkelde kengetallen en kwaliteitsniveau te toetsen 

aan de praktijk. Vanaf 2017 is geen sprake meer van een lumpsum financiering maar wordt voor het 

eerst afgerekend op basis van prestaties. In het eerste jaar heeft de nadruk gelegen op validatie van 

de kengetallen. Maandelijks zijn de cijfers en toelichting gedeeld met de verificatiegroep en met de 

begeleidingsgroep. Het bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de bevindingen van de validatie. 

Daarnaast is het traject voor de collegiale toets gestart om het kwaliteitsniveau te toetsen, dat wordt 

begeleid door een extern adviesbureau.  
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Omgevingswet
De komst van de omgevingswet is een flinke stelselwijziging, veel huidige wetten gaan op in deze nieuwe 

wet. Doel is om de besluitvorming te versnellen en verbeteren, integraal gebiedsgericht te denken 

en meer transparantie en gebruiksgemak te realiseren. Inmiddels is besloten door de minister om de 

invoeringsdatum van de omgevingswet naar achteren te schuiven naar 2021. De voorbereidingen lopen 

dus langer door, en de inspanningen voor deze transitie blijven naast de inzet in de reguliere processen 

nodig. In juli 2017 is een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met de opdrachtgevers om kennis en 

ervaring te delen. Een gedeelde uitkomst van deze dag was, dat er veel punten zijn om de samenwerking 

nu al op te versterken. De blik naar buiten, integraal werken kunnen we ook nu al doen ook al laat de 

Omgevingswet nog wat langer op zich wachten. In 2017 hebben we ingezet op een eerste omslag in 

denken en doen, door bijvoorbeeld te oefenen in pilots samen met opdrachtgevers. 

Wetgevingskalender Circulaire economie 
In de loop van 2017 is het nieuwe toetsingskader -Landelijk AfvalbeheerPlan 3 (LAP3)- in werking 

getreden voor de bedrijven die afval afvoeren en verwerken. Dit nieuwe toetsingskader zal in de loop 

van 2018 geïmplementeerd worden bij de - provinciale- bedrijven die hier mee te maken hebben. Met 

LAP 3 wordt net als bij circulaire economie beoogd dat afvalstoffen zo hoogwaardig mogelijk worden 

verwerkt. In 2017 zijn er interne workshops georganiseerd over LAP3. Binnen de organisatie is de 

kennis over dit thema dit jaar verder versterkt. In december 2017 heeft de OD NZKG in samenwerking 

met het Utrecht Sustainable Institute en Metropool Regio Amsterdam een Circulair Economy Lab 

georganiseerd onder leiding van Jacqueline Cramer. In dit Lab presenteerde de OD NZKG een grafisch 

vormgegeven data-analyse naar het verwerken van 4 vrijkomende bedrijfsafvalstoffen in Westpoort 

Amsterdam die gedurende 2015 – 2017 vrijkwamen. Conclusie uit deze analyse is dat veel afvalstoffen 

worden gestort in plaats van nuttig worden toegepast (minimumstandaard volgens LAP3). De OD NZKG 

gaat in 2018 in overleg met Jacqueline Cramer verder in gesprek met andere Omgevingsdiensten, de 

afvalbranchevertegenwoordiging, afvalverwerkers en rijksoverheid om te komen tot hoogwaardigere 

verwerking van deze afvalstromen in de toekomst.

Organisatieontwikkeling
Van een organisatie in oprichting is de OD NZKG nu een volwassen organisatie geworden. Eind 2017 

hebben we een aantal richtinggevende besluiten genomen om verder helderheid te scheppen in zowel 

de inhoudelijke als de organisatorische richting die we opgaan. We willen de externe profilering als 

deskundige organisatie en dienstverlener bestendigen en uitbouwen door een heldere inhoudelijke 

agenda voor de komende jaren te presenteren. Daarnaast moeten we kunnen inspelen op belangrijke 

nieuwe ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet en Prestatiegerichte Financiering. Uitgangspunt hierbij 

is dat we een functiescheiding tussen Toezicht & Handhaving en Vergunningverlening hanteren tot 

op het niveau van de directie om, als complexe besluiten daarom vragen, op te kunnen schalen tot in 

de directie. Dat betekent dat we een kleiner directieteam krijgen (met twee primaire directies en een 

directie bedrijfsvoering) en dat we gaan versterken op het leiderschap van de teammanagers, zodanig 

dat zij de dagelijkse operatie gaan dragen met een verantwoorde span of control binnen de teams. 

Verder gaan we sterker inzetten op accountmanagement, om goede uitvoeringsovereenkomsten te 

kunnen maken en in te spelen op politieke prioriteiten. 
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Dienstverlening en klantonderzoek
De kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers door de OD NZKG staat voorop. 

Ontwikkeling van deze kwaliteit is een continu aandachtspunt waarvoor we intern de benodigde acties 

uitvoeren om dit  te blijven verbeteren. In 2017 zijn we gestart met de ontwikkeling van een frontoffice 

waar alle inhoudelijke vragen (telefonisch en digitaal) binnenkomen en worden bewaakt. Klantgerichtheid 

is een belangrijk aspect voor de OD NZKG. Onze medewerkers kunnen door onze ICT faciliteiten plaats 

onafhankelijk werken en gaan steeds meer naar bedrijven toe in plaats van vanuit kantoor te werken. 

Eind 2017 hebben we voorbereidingen getroffen om te starten met klanttevredenheidsonderzoek. Na een 

periode van ruim drie jaar waarin de OD NZKG operationeel is, is het ook goed om te kijken hoe tevreden 

inwoners en ondernemers zijn over onze dienstverlening en slagvaardigheid. Dat stelt ons in staat om 

blijvend te werken aan verbetering van onze dienstverlening. In 2018 gaan we starten met onderzoek naar 

onze bereikbaarheid en de afhandeling van inhoudelijke vragen.  

Klachtbehandeling
De OD NZKG heeft een digitale loketfunctie ingericht waar burgers en bedrijven terecht kunnen met 

milieuklachten en waar zij digitaal de status kunnen volgen van de afhandeling van de klacht. In 2017 zijn 

2.064 klachten behandeld. Verreweg het grootste gedeelte van de klachten betreft geluidsklachten en 

stankklachten. In iets minder dan 30% van de gevallen heeft dit geleid tot een vervolgonderzoek. 
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3  Programma verantwoording
In de verantwoordingsrapportages die alle opdrachtgevers ontvangen is de specifieke informatie over 

de resultaten zoals vastgesteld in de uitvoeringsovereenkomsten (UVO’s) met de opdrachtgevers 

weergegeven. In verband met het opmaken van de jaarrekeningen hebben wij onze opdrachtgevers 

begin januari 2018 reeds geïnformeerd over de productieresultaten. In het bestuurlijke jaarverslag 

rapporteren we over het algemene beeld per programma en de belangrijkste ontwikkeling. 

In het jaarverslag rapporteren we op basis van programma’s. De programma’s komen overeen 

met de pakketten, ingedeeld in werkvelden, in de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma 

maken we inzichtelijk of de realisatie conform begroting is. Waar nodig is een technische wijziging 

op de begroting doorgevoerd. Conform de BBV wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) 

worden programma’s met betrekking tot het primair proces verantwoord exclusief de personele- en 

materiële overheadkosten. Deze worden apart verantwoord op het programma Bedrijfsvoering.

Naast de inkomsten vanuit de uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten 

vanuit het maatwerk, dat bestaat uit werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies en op 

basis van offertes. Tevens was in 2017 sprake van inkomsten vanuit 2016, die meegenomen zijn voor 

de uitvoering van taken met betrekking tot energie (EED taken), plustaken provincie Noord-Holland 

en vierde tranche activiteitenbesluit. Voor de EED en plustaken is nog een restant meegenomen naar 

2018 (zie verdere toelichting bij baten en lasten financiele jaarrekening). 

Alle elf opdrachtgevers van de OD NZKG krijgen afzonderlijk een opdrachtgeversrapportage waarin 

het volume is verwerkt en het daaraan gerelateerde financiële eindejaarsresultaat is opgenomen. Dit 

eindresultaat wordt per opdrachtgever afgerekend. Het rekeningresultaat en de bestemming van het 

resultaat worden conform bestuurlijke afspraak vastgesteld in het Algemeen Bestuur van juli 2018. 



1111

De productie zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomsten met onze opdrachtgevers is grotendeels 

gehaald. Voor een aantal programma’s zien we wel dat het kwaliteitsniveau onder druk staat. De 

economie (en daarmee ook het aantal aanvragen en activiteiten) trekt aan en de arbeidsmarkt is krap. 

Het lukt nog niet om in voldoende mate gekwalificeerde medewerkers aan te trekken. Daarnaast zien 

we dat we bij een groot aanbod iets meer prioriteit geven aan het behandelen van nieuwe aanvragen 

waardoor het actualiseren van reguliere vergunningen onder druk staat.

Toelichting Werkwijze Prestatiegericht financieren
Het jaarverslag is voor het eerst opgesteld conform het Prestatiegericht financieren (PGF).

Met de PGF werkwijze worden de producten ingedeeld in categorieën. In de uitvoeringsovereenkomst 

wordt gewerkt met een kernpakket Milieu, Bouw, Bodem en BRZO. Dit zijn de uitvoerende VTH-taken 

die rechtstreeks worden gekoppeld aan de bedrijven, de bouwactiviteiten en bodemactiviteiten. Alle 

productie activiteiten worden zo veel mogelijk begroot op basis van uniforme kengetallen die zijn afgeleid 

van een uniform uitvoeringsniveau. Alle productie activiteiten worden dus op gelijke wijze begroot en 

uitgevoerd. Bij het kernpakket kennen we productgroepen met een laag tarief en groepen met een 

hoog tarief. 2017 is het eerste jaar dat we werken volgens de PGF systematiek. De eindejaarsresultaten 

zijn gebaseerd op de kengetallen die bij de begroting zijn vastgesteld. Het risico van meer of minder 

werk ligt bij de opdrachtgevers. Dit betekent dat meer of minder volume ten opzichte van de 

uitvoeringsovereenkomsten wordt - volgens de zuivere lijn van het bestuurlijk besluit –afgerekend met 

de opdrachtgevers.

Daarnaast is sprake van een aanvullend pakket waarin per opdrachtgever specifieke taken en projecten 

zitten. De taken in het aanvullend pakket worden altijd tegen het hoge tarief uitgevoerd. Ook hier geldt 

dat meer of minder uren in het aanvullend pakket einde jaar worden afgerekend met de opdrachtgevers. 

Het risico van meer of minder werk ligt dan ook bij de opdrachtgevers. Naast de inkomsten vanuit de 

uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten vanuit het maatwerk, dat bestaat 

uit werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies en op basis van offertes.

Het randvoorwaardelijk pakket bevat taken van algemeen nut, zoals bijvoorbeeld de 

consignatiedienst. Deze taken zijn gelijk voor alle opdrachtgevers. De kosten zijn naar historische inbreng 

verdeeld over de opdrachtgevers waardoor dit voor hen een vast bedrag is waarover aan het eind van het 

jaar geen afrekening plaatsvindt. Het risico van meer of minder kosten op het randvoorwaardelijk pakket 

is voor de OD NZKG.  

Toelichting Bedrijvenbestand 
Het bedrijvenbestand van alle opdrachtgevers is dit jaar door de OD NZKG geactualiseerd. In 

2014 is bij oprichting van de OD NZKG het bedrijvenbestand (in de staat waarin het was) aan ons 

overgedragen door de opdrachtgevers. Er wordt continu aan gewerkt om de kwaliteit van het 

bedrijvenbestand te verbeteren. In 2017 is een project gestart om een extra impuls aan de kwaliteit 

van het inrichtingenbestand te geven. Het project was gericht op het feit of de bedrijven in het 

juiste bedrijfstype geregistreerd staan, wat mede bepalend is voor de controle-frequentie. Tevens 

zijn handmatige vergelijkingen gemaakt tussen het nieuwe handelsregister en het bedrijvenbestand 

voor Bevoegd Gezagen gemeente Amsterdam en gemeente Haarlemmermeer. Die vergelijking is 
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erop gericht of bedrijven nog bestaan en welke nieuwe bedrijven zijn toegevoegd. De gevolgen van de 

actualisatie is in elke opdrachtgeversrapportage weergegeven. De OD NZKG zal elk jaar op 1 september 

het bedrijvenbestand actualiseren zodat waargenomen verschillen kunnen worden vertaald in de 

uitvoeringsovereenkomsten voor het daarop volgende jaar.

Validatieproces 
Er is bestuurlijk afgesproken om gedurende twee jaar het PGF systeem te evalueren en waar nodig bij te 

stellen. Dit evaluatie proces is vorm gegeven door twee validatie commissies waarin de opdrachtgevers 

vertegenwoordigd zijn. Het validatie proces heeft tot doel om vast te stellen in hoeverre de kengetallen 

per product kloppen en of de gewenste kwaliteit wordt geleverd. Voorstellen tot aanpassing worden 

bestuurlijk besloten. In november heeft het Dagelijks Bestuur besloten om geen wijzigingen door te 

voeren in de kengetallen voordat de resultaten van de collegiale toets hierbij kunnen worden betrokken. 

Er zijn wel een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd t.a.v de indeling in producten. 

3.1  Programma Bouw
Het programma bouw heeft als doelstelling om bij te dragen aan de grote bouwopgaven in de regio en 

onaanvaardbare risico’s, vooral op het gebied van veiligheid en gezondheid, af te kunnen vangen. Voor 

het verlenen van omgevingsvergunningen, behandelen van meldingen, het toezicht en handhaving op 

bouw en sloop in realisatie- en gebruiksfase is per bouwactiviteit een toetsingsniveau vastgesteld met 

een oplopende intensiteit per categorie.

De aantrekkende economie heeft in de bouwwereld gezorgd voor een landelijke toename van 

bouwactiviteiten. Dat resulteert niet alleen in een stijging van vergunningaanvragen voor zowel nieuw- 

als verbouw en toezicht zaken, maar ook tot een overspannen arbeidsmarkt voor personeel werkzaam in 

deze sector. Daardoor is het moeilijk om voldoende kwalitatief personeel uit de markt te krijgen en is het 

lastig om alle vergunningen tegen het afgesproken uniforme kwaliteitsniveau te leveren. 

Er is een keuze gemaakt om geen lex silencio’s te creëren maar om risico-gestuurd te gaan vergunnen en 

handhaven, waarbij in eerste instantie is geprioriteerd op veiligheid en gezondheid. 

De OD NZKG heeft een programma opgezet om te zorgen dat we voor bouw in 2018 voldoen aan het 

uniform kwaliteitsniveau. O.a. door instrumentaria te ontwikkelen om nog beter risico-gestuurd te 

kunnen werken en door aan te haken bij de ontwikkeling van een prognosemodel voor de bouwsector. 

Het resultaat van het programma is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt. Zowel met 

betrekking tot de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief personeel, als vraag naar vergunningen 

en de start van bouwprojecten voor toezicht en handhaving vanuit de markt. Eén van de maatregelen 

bestaat ook uit een onderzoek naar een gezamenlijke aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt door, 

afhankelijk van behoefte, te zorgen voor uitwisseling en inzet van personeel tussen Amsterdam, 

Haarlemmermeer en de OD NZKG. 

Financiële verantwoording
Voor het programma bouw is een positief resultaat gerealiseerd van 309K. In totaal gaat het om 

2,4% van de totale inkomsten op dit programma. Bij de 2e bestuursrapportage 2017 is de begroting 
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incidenteel al met 285k naar beneden bijgesteld op zowel de baten als de lasten. Het resultaat wordt 

veroorzaakt door de lagere capaciteitskosten. De kosten zijn achtergebleven omdat onvoldoende personeel 

kon worden aangetrokken door de krapte op de arbeidsmarkt. 

7.465	

13.201	

5.736	

7.089	

13.134	

6.045	

LASTEN

BATEN

SALDO

Bouw:	begroot	vs.	realisatie	
(x	€	1.000)

Begroot Realisatie

Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

(bedragen x € 1.000)

Programma Bouw Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 7.465                         7.089                             -376                               

Baten -13.201                          -13.134                          67                                  

Saldo -5.736                            -6.045                            -309                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Bodem Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.983                         3.756                             -227                               

Baten -4.708                            -5.158                            -450                               

Saldo -725                               -1.402                            -677                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Milieu Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 10.539                        9.920                             -619                               

Baten -14.980                          -14.860                          120                                

Saldo -4.441                            -4.940                            -499                               

(bedragen x € 1.000)

Programma BRZO Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.392                         4.118                             726                                

Baten -6.924                            -6.760                            164                                

Saldo -3.532                            -2.642                            890                                 

(bedragen x € 1.000)

Programma Randvoorwaardelijk Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.981                         3.837                             -144                               

Baten -4.576                            -4.619                            -43                                 

Saldo -594                               -782                               -188                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Bedrijfsvoering Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 14.987                        14.102                            -885                               

Baten 33                                  42                                  9                                    

Saldo 15.020                           14.144                           -876                               

(-/- = voordeel, + = nadeel)

3.2  Programma Bodem

Het doel van het programma bodem is de bescherming van de leefomgeving voor wat betreft bodem, meer 

specifiek ten aanzien van bodemverontreiniging. 

Concreet betekent dit dat wordt getoetst en wordt toegezien of de uitvoering van bodemwerkzaamheden 

plaatsvindt binnen de kaders van wet- en regelgeving voor bodembescherming. Hierbij hoort ook de toetsing 

en controle aan standaardvereisten zoals Bus-saneringen (Besluit uniforme saneringen) en de door Bevoegd 

Gezagen opgestelde beschikking op een saneringsplan.  

Voor het werkveld bodem bestaat een relatie met bouwwerkzaamheden. In het algemeen kan gesteld 

worden dat de bouw aantrekt waardoor meer activiteiten in de (verontreinigde) bodem plaatsvinden. De 

werkzaamheden die het werkveld bodem uitvoert, zijn vrijwel volledig vraag-gestuurd. Bodemtoezicht moet 

plaatsvinden op het moment dat de aannemer zijn werkzaamheden uitvoert. Er wordt daarom dagelijks 

gefocust op de prioritering in werkzaamheden zodat zaken met de grootste risico’s (bij alle opdrachtgevers) 

de aandacht krijgen die noodzakelijk is. Het aantal geconstateerde illegale saneringen is sterk gestegen door 

gebruik van de Bodem-app, waarin relevante informatie van ketenpartners wordt gekoppeld en ontsloten. 
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Financiële verantwoording
Het programma bodem kent een positief resultaat van 677K. Dit is 13,1% van de totale inkomsten op dit 

programma. Op het programma bodem valt met name de hogere inkomsten op van 450k. Deze toename 

is te verklaren door meer vraag naar producten voor bodemsanering ad. 560K. Het nog niet uitvoeren van 

inhaalslag Waterwet werkzaamheden had een negatief effect op de baten van 170K. Dit is ook de verklaring 

voor de lagere lasten door de lagere inzet op deze werkzaamheden. Deze Waterwet werkzaamheden worden 

in 2018 opgepakt. 

3.983	

4.708	

725	

3.756	

5.158	

1.402	

LASTEN

BATEN

SALDO

Bodem:	begroot	vs.	realisatie
(x	€	1.000)

Begroot Realisatie

Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

(bedragen x € 1.000)

Programma Bouw Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 7.465                         7.089                             -376                               

Baten -13.201                          -13.134                          67                                  

Saldo -5.736                            -6.045                            -309                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Bodem Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.983                         3.756                             -227                               

Baten -4.708                            -5.158                            -450                               

Saldo -725                               -1.402                            -677                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Milieu Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 10.539                        9.920                             -619                               

Baten -14.980                          -14.860                          120                                

Saldo -4.441                            -4.940                            -499                               

(bedragen x € 1.000)

Programma BRZO Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.392                         4.118                             726                                

Baten -6.924                            -6.760                            164                                

Saldo -3.532                            -2.642                            890                                 

(bedragen x € 1.000)

Programma Randvoorwaardelijk Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.981                         3.837                             -144                               

Baten -4.576                            -4.619                            -43                                 

Saldo -594                               -782                               -188                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Bedrijfsvoering Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 14.987                        14.102                            -885                               

Baten 33                                  42                                  9                                    

Saldo 15.020                           14.144                           -876                               

(-/- = voordeel, + = nadeel)

3.3  Programma Milieu

Doel van het programma milieu is het zorgvuldig waarborgen van een veilig en leefbaar 

Noordzeekanaalgebied. Per opdrachtgever is rekening gehouden met de verdere ontwikkeling van de 

complexe bedrijvigheid en toenemend ruimtegebruik van het gebied. Hiervoor worden alle gebruikelijke VTH-

instrumenten ingezet, zoals vergunningverlening, behandelen van meldingen, klachtbehandeling, toezicht 

en handhaving, inclusief specialistisch en juridisch advies. De werkzaamheden worden volgens het uniforme 

uitvoeringsniveau uitgevoerd.

In 2017 zagen we dat het aantal ingediende aanvragen voor een Omgevingsvergunning hoog is. De capaciteit 

van het werkveld milieu is om die reden ingezet op het behandelen van nieuwe aanvragen en niet op de 
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actualisatie van lopende vergunningen. In 2018 gaan we de achterstanden op de actualisaties inlopen door 

middel van het programmatisch actualiseren. Over het inlopen van deze achterstanden en de eventuele 

effecten komt nog een nadere uitwerking. De productie bij toezicht en handhavingstaken ligt achter op 

schema. Door middel van bijvoorbeeld inhuur is in het laatste tertaal de achterstand ingelopen.

Financiële verantwoording
Het programma Milieu kent een positief resultaat van 499k. Dit is 3,4% van de totale inkomsten op dit 

programma.

De lasten vallen lager uit omdat de vacatures niet volledig opgevuld zijn door het niet kunnen aantrekken van 

capaciteit met specifieke kennis. Daarnaast worden de milieucontroles deels uitbesteed, daarbij zijn de kosten 

lager uitgevallen dan verwacht. De milieubaten vallen lager uit. Enerzijds vanwege het bedrijvenbestand en 

anderzijds vanwege een lagere realisatie op kleine offertes buiten de uitvoeringsovereenkomst. Het actuele 

bedrijvenbestand met peildatum 1 september 2017 is lager uitgevallen dan het begrote bedrijvenbestand. 

10.539	

14.980	

4.441	

9.920	

14.860	

4.940	

LASTEN

BATEN

SALDO

Milieu:	begroot	vs.	realisatie
(x	€	1.000)

Begroot Realisatie

Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

(bedragen x € 1.000)

Programma Bouw Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 7.465                         7.089                             -376                               

Baten -13.201                          -13.134                          67                                  

Saldo -5.736                            -6.045                            -309                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Bodem Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.983                         3.756                             -227                               

Baten -4.708                            -5.158                            -450                               

Saldo -725                               -1.402                            -677                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Milieu Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 10.539                        9.920                             -619                               

Baten -14.980                          -14.860                          120                                

Saldo -4.441                            -4.940                            -499                               

(bedragen x € 1.000)

Programma BRZO Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.392                         4.118                             726                                

Baten -6.924                            -6.760                            164                                

Saldo -3.532                            -2.642                            890                                 

(bedragen x € 1.000)

Programma Randvoorwaardelijk Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.981                         3.837                             -144                               

Baten -4.576                            -4.619                            -43                                 

Saldo -594                               -782                               -188                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Bedrijfsvoering Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 14.987                        14.102                            -885                               

Baten 33                                  42                                  9                                    

Saldo 15.020                           14.144                           -876                               

(-/- = voordeel, + = nadeel)

3.4  Programma BRZO
In Nederland is de verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening en toezicht- en handhavingstaken 

bij  de meest risicovolle bedrijven ondergebracht bij zes omgevingsdiensten, waarvan de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied er één is. De OD NZKG voert deze VTH-taken uit voor de meest risicovolle bedrijven in 

de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
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Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en/of de Richtlijn Industriële Emissies 

(RIE-4) en onder Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Brzo-bedrijven worden met regelmaat 

geïnspecteerd op naleving van deze wetgeving.  

Voor de Brzo-bedrijven heeft de OD NZKG een intensieve samenwerkingsrelatie opgebouwd met de Brzo-OD’s 

en andere inspectiepartners zoals Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Veiligheidsregio’s.

In deze complexe, kennisintensieve dynamiek wordt binnen de begrotingssystematiek onderscheid gemaakt 

tussen ‘kern’ en ‘aanvullend’ pakket. Kernpakket betreft de feitelijke vergunningverlening en toezicht en 

handhaving. In het ‘aanvullend’ pakket, zijn alle noodzakelijke expertise, (bestuurlijke) afstemming en 

netwerken die voorwaardenscheppend zijn om de VTH-taken naar behoren, op kwalitatief noodzakelijk hoog 

niveau uit te voeren, ondergebracht. 

In het kernpakket valt de eindejaarsverwachting (qua inzet) iets lager uit, door een vermindering in het 

bedrijvenbestand (van 72 naar 70). De eindejaarscijfers voor het aanvullend pakket Brzo zijn lager uitgekomen 

dan aanvankelijk begroot. Ten opzichte van de eindejaarverwachting van de 8-maandsrapportage is het 

eindresultaat naar boven bijgesteld. Het ‘aanvullende pakket’ komt om diverse redenen lager uit. De 

werkzaamheden in het aanvullend pakket worden in eerste instantie grotendeels gefinancierd uit de 

subsidiegelden Impuls Omgevingsveiligheid en pas daarna uit de gelden vanuit de uitvoeringsovereenkomsten 

(UVO). Ook is een groot deel van de inzet voor het aanvullend pakket vraaggestuurd. Deze werkzaamheden 

laten zich niet lineair inplannen en zijn vooral afhankelijk van externe partijen en ontwikkelingen. Daarnaast 

heeft in 2017 de beschikbare productiviteit onder druk gestaan. Voor BRZO gelden landelijk strikte 

kwaliteitscriteria met tijd-consumerende opleidingen: onze medewerkers hebben deze opleidingen met 

succesvolle resultaten afgerond. De arbeidsmarkt voor specialisten is krap. Wanneer vacatures ontstaan 

concurreren andere overheden, DCMR, bedrijfsleven en adviesbureaus op de arbeidsmarkt om kwaliteit en 

prestaties. OD NZKG intensiveert daarom de werving van nieuwe capabele medewerkers.

Financiële verantwoording
Voor het programma BRZO is een negatief resultaat van 890k behaald. Dit is 13,2% van de totale inkomsten 

op dit programma. Na de 2e bestuursrapportage is de begroting voor het programma al incidenteel met 885k 

naar beneden bijgesteld op zowel de baten als de lasten. Het tekort wordt veroorzaakt door:

- Een incidentele overschrijding op het capaciteitsbudget van 726k omdat 

de kosten van de capaciteit niet evenredig afnemen met de grotendeels 

incidentele vermindering van het volume. 

- Een aantal externe factoren zoals een verminderde vraag op het 

aanvullend pakket door de bestuurlijke keuzen bij de opdrachtgever en 

vertragingen in de besluitvorming in landelijke gremia. 

- Opleidingsverplichtingen; leggen beslag op de inzet van productieve uren. 

- Een neerwaartse bijstelling van het BRZO bedrijvenbestand (van 72 naar 

70); er is een lagere opbrengst van 164k. 
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3.392	

6.924	

3.532	

4.118	

6.760	

2.642	

LASTEN

BATEN

SALDO

Brzo:	begroot	vs.	realisatie	(x	€	1.000)	

Begroot Realisatie

Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

(bedragen x € 1.000)

Programma Bouw Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 7.465                         7.089                             -376                               

Baten -13.201                          -13.134                          67                                  

Saldo -5.736                            -6.045                            -309                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Bodem Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.983                         3.756                             -227                               

Baten -4.708                            -5.158                            -450                               

Saldo -725                               -1.402                            -677                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Milieu Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 10.539                        9.920                             -619                               

Baten -14.980                          -14.860                          120                                

Saldo -4.441                            -4.940                            -499                               

(bedragen x € 1.000)

Programma BRZO Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.392                         4.118                             726                                

Baten -6.924                            -6.760                            164                                

Saldo -3.532                            -2.642                            890                                 

(bedragen x € 1.000)

Programma Randvoorwaardelijk Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.981                         3.837                             -144                               

Baten -4.576                            -4.619                            -43                                 

Saldo -594                               -782                               -188                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Bedrijfsvoering Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 14.987                        14.102                            -885                               

Baten 33                                  42                                  9                                    

Saldo 15.020                           14.144                           -876                               

(-/- = voordeel, + = nadeel)

3.5   Programma Randvoorwaardelijk 
Het doel van dit programma is het leveren van diensten die voor elke opdrachtgever nodig zijn en niet specifiek 

aan een opdrachtgever zijn toe te wijzen. In totaal bestaat dit programma uit negen producten: zoals 

bijvoorbeeld: consignatiedienst, bestuursondersteuning, verzoeken in het kader van de wet openbaar bestuur 

(wob), accountmanagement en het regiebureau.

In hoofdlijnen komt de inzet op dit programma overeen met de verwachting. Wel zijn binnen het programma 

verschillen. Zo is meer inzet geweest bij accountmanagement, wob-verzoeken, ontwikkelingen m.b.t. nieuwe 

wetgeving en algehele uniformering van alle mandaten.  

Harmonisatie mandaten: 

Het Bestuur heeft begin 2016 opdracht gegeven om de huidige mandaten te harmoniseren. Dit omdat de

mandaten van de verschillende opdrachtgevers niet hetzelfde zijn. Mandaat betekent dat de OD NZKG namens 

de opdrachtgever de ingebrachte taken kan uitvoeren. Ofwel alle brieven en besluiten kan de OD NZKG zelf 

namens opdrachtgever de deur uit doen. Kort gezegd gaat het om vergunningen en handhavingsbesluiten 

(last onder dwangsom/bestuursdwang) en alles daar omheen. Dat betekent ook dat de OD NZKG politiek en 

bestuurlijke gevoelige zaken afstemt met de opdrachtgevers. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van 

de Risico- en aandachtsdossiers (R&A) of wordt per individuele casus afgestemd. De harmonisatie zal in 2018 

worden afgerond. 
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Inmiddels is binnen het randvoorwaardelijk pakket een analyse uitgevoerd of de levering van een aantal 

producten (bijv. bezwaar en beroep, beleidsbeïnvloeding) vanuit een ander pakket geleverd zouden moeten 

worden. De uitkomsten daarvan zijn vindbaar in de validatie rapportage. 

Financiële verantwoording
Voor het programma randvoowaardelijk wordt aan het einde van het jaar een vast bedrag per opdrachtgever 

afgerekend, conform uitvoeringsovereenkomst. Ontwikkelingen in het werkpakket en doorwerking naar 

het programma randvoorwaardelijk, zijn in de validatiefase voor risico van de OD NZKG. Op het programma 

randvoorwaardelijk is een gering voordeel gerealiseerd van 188k, met name door lagere lasten op het 

capaciteitsbudget door niet ingevulde vacatures op gebied van juridische expertise. Er zijn extra inkomsten 

voor de crisisorganisatie, buiten de uitvoeringsovereenkomst, binnengekomen. Het saldo van lasten en baten 

is 4,1% van de totale inkomsten op dit programma.

3.981	

4.576	

594	

3.837	

4.619	

782	

LASTEN

BATEN

SALDO

Randvoorwaardelijk:	begroot	vs.	realisatie	
(x	€	1.000)

Begroot Realisatie

Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

(bedragen x € 1.000)

Programma Bouw Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 7.465                         7.089                             -376                               

Baten -13.201                          -13.134                          67                                  

Saldo -5.736                            -6.045                            -309                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Bodem Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.983                         3.756                             -227                               

Baten -4.708                            -5.158                            -450                               

Saldo -725                               -1.402                            -677                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Milieu Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 10.539                        9.920                             -619                               

Baten -14.980                          -14.860                          120                                

Saldo -4.441                            -4.940                            -499                               

(bedragen x € 1.000)

Programma BRZO Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.392                         4.118                             726                                

Baten -6.924                            -6.760                            164                                

Saldo -3.532                            -2.642                            890                                 

(bedragen x € 1.000)

Programma Randvoorwaardelijk Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.981                         3.837                             -144                               

Baten -4.576                            -4.619                            -43                                 

Saldo -594                               -782                               -188                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Bedrijfsvoering Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 14.987                        14.102                            -885                               

Baten 33                                  42                                  9                                    

Saldo 15.020                           14.144                           -876                               

(-/- = voordeel, + = nadeel)

3.6  Programma Bedrijfsvoering 
Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de organisatie op het gebied van: personeelszaken, 

informatievoorziening, boekhouding, communicatie, huisvesting, facility, sturing, coaching en planning en 

control. Naast deze personele – en materiële bedrijfsvoeringkosten worden de personele overheadkosten van 

het management van de gehele organisatie op dit programma verantwoord.
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Bedrijfsvoering functioneert in drie eenheden die direct willen aansluiten op de behoefte van de organisatie en 

die de ambitie moeten waarmaken op drie gebieden:

• Advisering, ondersteuning en dienstverlening m.b.t. de primaire processen;

• Implementatie van beleidskaders en procesinrichting;

• Strategische advisering, control, regie en ondersteuning van de OD NZKG.  

In 2017 is bedrijfsvoering doorgegaan met het optimaliseren van de ondersteuning van de organisatie op het 

gebied van HR, inkoop en facilitaire zaken. Zo geldt bijvoorbeeld dat voor alle bestaande werkprocessen binnen 

de afdeling steeds gekeken wordt waar het nog beter en efficiënter kan. Het was een grote uitdaging om alle 

consequenties van een nieuwe CAO 2017-2018, die pas halverwege 2017 echt concreet werd, op tijd in beeld 

te krijgen en het bijbehorende beleid en processen voor de organisatie rond te krijgen. 

Daarna is de transitie van de kantoorautomatisering (was voorheen inbesteed en wordt nu in eigen beheer 

uitgevoerd) vrijwel vlekkeloos verlopen. In 2017 is ook een gezamenlijke evaluatie met de Provincie Noord-

Holland opgestart om de inbesteding van de financiële en personele administratie te evalueren en is een 

evaluatie opgestart voor de inbesteding van de facilitaire taken bij de gemeente Zaanstad.  

Samen in ontwikkeling! 

Meer en meer, door krapte op de arbeidsmarkt, wordt het belangrijk om “nieuwe” manieren te ontwikkelen 

om het personele bestand kwantitatief en kwalitatief op orde te houden. Diverse acties op dit gebied zijn 

vanuit het in 2016 opgestelde Plan van Aanpak Strategische Personeelsplanning uitgevoerd en worden 

hieronder verder beschreven:

In een plan van aanpak Strategische Personeelsplanning (SPP) zijn zes thema’s vastgelegd met een focus op de 

ontwikkeling van onze medewerkers. De diverse ontwikkelingen (in- en extern) die op de OD NZKG afkomen 

en de ambities en de doelstellingen die hieruit volgen, brengen ook andere manieren van werken met zich 

mee. Daarnaast speelt bij de OD NZKG een omvangrijke vervangingsvraag door vergrijzing. Met de uitstroom 

van oudere medewerkers verdwijnt ook veel kennis en ervaring. Hiernaast werken medewerkers steeds langer 

door, en moet er aandacht zijn voor het duurzaam inzetbaar houden en tijdige overdracht van kennis van deze 

medewerkers. Op de arbeidsmarkt overstijgt bij een aantal kritieke functies de vraag het aanbod, zeker als 

het (meer) ervaren medewerkers betreft. Hier moet tijdig op ingespeeld worden en betere aansluiting bij het 

aanbod op de arbeidsmarkt gevonden worden. 

Middels een opgericht Leeratelier worden voorstellen en acties uitgewerkt op zes thema’s:

1. Opleiding en training, met onder meer aandacht voor het centrale opleidingsaanbod, de kwaliteitscriteria 

vanuit VTH wetgeving en competenties.

2. Management ontwikkeling in het kader van integraal management en zaakeigenaarschap.

3. Instroom van jong talent en ontwikkeling hiervan.

4. Introductieprogramma, kennis van de OD NZKG en haar missie, visie, doelstellingen en taken.

5. Duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling oude(re) medewerker als ook kennisoverdracht. 

6. Arbeidsmarktcommunicatie in relatie tot moeilijk vervulbare functies.

De uitdaging hierbij is een goede balans te vinden tussen aandacht voor het behalen van de afgesproken 

productie en aandacht voor de verdere ontwikkeling van de organisatie en het hiermee verder ontwikkelen 

van medewerkers.

Nieuw is dat we dit jaar een andere methode hebben gehanteerd voor al de rapportages die de OD NZKG 

maakt voor de verschillende externe doelgroepen. Via deze ‘scrum’ methode worden in een beperkte 
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doorlooptijd al deze rapportages met elkaar afgestemd en afgerond. De methode is geëvalueerd en zo goed 

bevallen dat we deze methode voor de periodieke rapportages aan de externe doelgroepen blijven hanteren.

Financiële verantwoording
Het programma Bedrijfsvoering kent een incidenteel voordeel van 876k. Dit bestaat uit een voordeel op het 

capaciteitsbudget van 315k en op de materiële kosten bedrijfsvoering van 570k.

Capaciteitsbudget bedrijfsvoering 

In de doorontwikkeling van bedrijfsvoering was een deel van de vaste formatie bij informatievoorziening en 

control nog niet ingevuld. Inmiddels is meer duidelijkheid over de taken en het gewenste profiel en zijn aan 

het eind van het jaar de meeste openstaande functies op deze taken ingevuld. Het jaarbudget is daardoor 

grotendeels benut. 

Materiële kosten bedrijfsvoering

De afname van de variabele facility producten zijn over de hele linie van het aanbod lager dan op basis van 

voorcalculatie was begroot (183k). Daling van inbestedingskosten van de salaris- en financiële administratie 

(89k). Daarnaast is er een incidenteel voordeel op ICT kosten (153k) door een vrijval van de kosten voor 

verlengde kabels.

14.987	

15.020	

14.102	

14.144	

LASTEN

BATEN

SALDO

Bedrijfsvoering:	begroot	vs.	realisatie	
(x	€	1.000)

Begroot Realisatie

De baten zijn grafisch niet getoond vanwege de geringe omvang hiervan.

(bedragen x € 1.000)

Programma Bouw Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 7.465                         7.089                             -376                               

Baten -13.201                          -13.134                          67                                  

Saldo -5.736                            -6.045                            -309                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Bodem Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.983                         3.756                             -227                               

Baten -4.708                            -5.158                            -450                               

Saldo -725                               -1.402                            -677                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Milieu Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 10.539                        9.920                             -619                               

Baten -14.980                          -14.860                          120                                

Saldo -4.441                            -4.940                            -499                               

(bedragen x € 1.000)

Programma BRZO Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.392                         4.118                             726                                

Baten -6.924                            -6.760                            164                                

Saldo -3.532                            -2.642                            890                                 

(bedragen x € 1.000)

Programma Randvoorwaardelijk Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 3.981                         3.837                             -144                               

Baten -4.576                            -4.619                            -43                                 

Saldo -594                               -782                               -188                               

(bedragen x € 1.000)

Programma Bedrijfsvoering Gewijzigde begroting Realisatie
Verschil Begroting-

Realisatie

Lasten 14.987                        14.102                            -885                               

Baten 33                                  42                                  9                                    

Saldo 15.020                           14.144                           -876                               

(-/- = voordeel, + = nadeel)
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3.7  Financiële resultaten

Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2017 is 1.659k positief. In hoofdlijnen bestaat de verklaring van 

het resultaat uit:

• Per saldo 1.089k voordeel op capaciteitslasten. Op de programma’s Bouw, Bodem, Milieu, 

Randvoorwaardelijk en Bedrijfsvoering is een voordeel gerealiseerd vanwege krapte op de arbeidsmarkt en 

geen volledige invulling van vacatures. Op programma BRZO is een nadeel op capaciteit vanwege incidenteel 

lager volume.

• De materiële bedrijfsvoeringskosten zijn 570k lager. Dit voordeel zit op onder andere ICT en variabele facility 

kosten. Hiermee is deels de structurele besparing vanaf 2018 gerealiseerd.

• 134k voordeel op de baten is een saldo van hogere en lagere baten. De hogere baten zitten met name 

op het programma Bodem door meer volume op de producten voor bodemsanering. Op de andere 

programma’s zijn kleine nadelen gerealiseerd door onder andere een lager uitgevallen bedrijvenbestand en 

lagere volumes op de uitvoeringsovereenkomsten. 

Voor een nadere toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichting in de 

programmaverantwoording en de toelichting bij de jaarrekening in hoofdstuk 5.

Dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen

 (bedragen x € 1.000)
Gewijzigde 

begroting 2017
Realisatie 2017 Resultaat 2017

Uitvoeringsovereenkomsten opdrachtgevers 41.249                41.336                86                      

Totaal dekkingsmiddelen via Uvo's 41.249               41.336               86                      

Overige baten 3.106                  3.154                  48                      

Onttrekking uit reserves 441                    441                    -                     

Totaal dekkingsmiddelen 44.796               44.930               134                    

Het grootste deel van de dekkingsmiddelen van de OD NZKG wordt gerealiseerd via 

uitvoeringsovereenkomsten (UVO’S) met de opdrachtgevers. Er zijn UVO’s afgesloten met 11 opdrachtgevers 

(gemeente Amsterdam, gemeente Zaanstad, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, 

gemeente Amstelveen, gemeente Aalsmeer, gemeente Diemen, gemeente Uithoorn, gemeente Ouder-

Amstel, provincie Flevoland en provincie Utrecht).

De overige dekkingsmiddelen bestaan uit opbrengsten voor offertes, subsidies, extern detacheren van 

personeel en onttrekkingen uit reserves. In bijlage 2 zijn de dekkingsmiddelen verder gespecificeerd.



2222

4  Paragrafen
4.1  Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een door het Besluit Begroting en 

Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragraaf. De beleidskaders 

vanuit de OD NZKG zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. De 

paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:

• Ontwikkelingen in 2017

• Weerstandsvermogen, bestaande uit:

 -  Inventarisatie risico’s

 -  Inventarisatie weerstandscapaciteit

 -  Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen

• Financiële kengetallen

Ontwikkelingen 2017
In 2017 en 2018 wordt de nieuwe financieringsmethodiek van Prestatiegericht financieren (PGF) 

gevalideerd. Afhankelijk van het voordoen van één van de bepaalde risico’s, zal in 2018 blijken of de 

kans dat risico’s zich voordoen goed zijn ingeschat en daarmee het weerstandsvermogen toereikend 

is. Bij de vaststelling van de kengetallen van het kernpakket van PGF voor de periode 2019-2022, zal 

de hoogte van het weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s van PGF worden geactualiseerd en 

aan het bestuur worden voorgelegd. In 2017 is geen beroep gedaan op het weerstandsvermogen op 

basis van de risico afspraken PGF validatie, mede omdat het eindejaarsresultaat hier geen aanleiding 

toe geeft. 

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van de noodzakelijke weerstandscapaciteit 

ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit. Met nam het risico van PGF drukt in de 

validatieperiode op het benodigde weerstandsvermogen omdat de kans dat het risico zich voordoet 

tijdens de validatieperiode het grootst is. 
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In onderstaande tabel volgt een overzicht van de risico’s. Van alle risico’s is het financieel effect (gevolg) 

ingeschat. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet, wordt een percentage van het financieel 

effect meegenomen in de berekening van de noodzakelijke weerstandscapaciteit. In bijlage 6.4 is een 

tabel opgenomen met een toelichting op de kans dat de strategische risico’s zich voordoen en de 

meerjarige effecten hiervan.

Tabel: overzicht risico’s

nr RISICO'S

Totaal 
geschat 

financieel 
effect

Risico-
bedrag 

2017

Risico-
bedrag 

2018

Risico-
bedrag 

2019

Risico-
bedrag 

2020

Risico-
bedrag 

2021

Risico-
bedrag 

2022

Reeds bekende risico’s 

2.3 Verandering in Wetgeving primair proces 720 144 144 144 144 144 144

2.8 Personele consequentie t.g.v.Wet 
kwaliteitsborging bouw

0 0 0 0 0 0 0

2.6 Prestatiegericht financieren 5.639 2.706 2.706 756 634 648 1.005
6.359 2.850 2.850 900 778 792 1.149

Toelichting risico’s

Verandering wetgeving primair proces (720k)

Er staan diverse aanpassingen in wet- en regelgeving op stapel: Omgevingswet, wijziging 

Bodemconvenant, wet Digitalisering rechtbanken en wijziging van de Natuurwet en de vernieuwde 

privacywetgeving. De inschatting is dat deze wijzigingen in wet- en regelgeving grote impact kan hebben 

op de werkzaamheden van de OD NZKG, waaronder een verstoring in de operationele te leveren kwaliteit. 

Er is een inschatting gemaakt m.b.t. het extra werk om ervoor te zorgen dat het operationele werk kan 

worden gecontinueerd. Ten aanzien van de vernieuwde privacywetgeving is er - naast de implementatie 

die een verstoring kan geven op de operationele te leveren kwaliteit - nog een andersoortig financieel 

risico. Namelijk dat er flinke boetes kunnen worden opgelegd, wanneer wij niet voldoen aan de 

vernieuwde privacywetgeving per 25 mei 2018. Afhankelijk van de overtreding kan een boete maximaal 

tussen de 2- en 4% van de jaaromzet bedragen.

Beheersmaatregelen: 

Het gebied van wet- en regelgeving wordt zo frequent mogelijk gemonitord qua impact op de 

organisatie. Op basis van de uitkomsten worden maatregelen genomen om het gevolg zo goed 

mogelijk te managen waardoor continuïteit en kwaliteit wordt gewaarborgd. De vernieuwde wet op 

de privacybescherming is per 25 mei 2018 van kracht. Om tijdig te voldoen aan alle administratieve 

verplichtingen wordt een projectmatige aanpak gevolgd. Er bestaat een kleine kans dat dit niet helemaal 

lukt voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Echter omdat al geruimere tijd wordt gewerkt aan de 

implementatie met als doel tijdig aan alle administratieve verplichtingen te voldoen, achten we de kans 

nihil dat een boete zal worden opgelegd. Om die reden is vooralsnog, het berekende risico en de kans dat 

het risico zich voordoet niet aangepast.

De verwachting dat het risico zich voordoet (kans) is gemiddeld. Voor dit risico is 144k berekend voor de 

noodzakelijke weerstandscapaciteit. 

(bedragen x € 1.000)

RISICO'S

Totaal 
geschat 

financieel 
effect

Risico-
bedrag 
2017

Risico-
bedrag 
2018

Risico-
bedrag 
2019

Risico-
bedrag 
2020

Risico-
bedrag 
2021

Risico-
bedrag 
2022

Reeds bekende risico’s 

Verandering in Wetgeving primair proces 720 144 144 144 144 144 144

Personele consequentie t.g.v.Wet 
kwaliteitsborging bouw

0 0 0 0 0 0 0

Prestatiegericht financieren 5.639 2.706 2.706 756 634 648 1.005
6.359 2.850 2.850 900 778 792 1.149
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Personele consequentie t.g.v. kwaliteitsborging Bouw 

Deze wijziging heeft invloed op het onderdeel Bouw. Het wetsontwerp voor de wet Kwaliteitsborging 

is in 2017 door de regering teruggetrokken voordat de Eerste Kamer hierover tot stemming kon 

overgaan. Het is nog onduidelijk (en geen onderdeel van het regeerakkoord) wat er gaat veranderen, 

maar de verwachting is wel dat er een aangepast of nieuw wetsvoorstel gaat komen. Op zijn vroegst 

zal de implementatie ervan in 2019 aan de orde zijn. Dit maakt dat de eerdere kwantificering van 

het risico niet meer aan de orde is en het mogelijk nieuwe risico nog niet is te kwantificeren. De 

ontwikkeling worden gemonitord en te zijner tijd vertaald naar de impact op de organisatie. Vooralsnog 

zal door inhuur en terughoudendheid op vervanging van vaste medewerkers het nadelige effect zoveel 

mogelijk worden geminimaliseerd. Zodra meer bekend is over de impact van het risico en de kans dat 

dit zich voordoet, wordt opnieuw bekeken in hoeverre dit risico financieel dient te worden afgedekt 

via het weerstandsvermogen. Om de ontwikkeling rondom de kwaliteitsborging Bouw in beeld te 

houden, benoemen we de ontwikkeling maar dekken we dit risico vooralsnog niet meer af in het 

weerstandsvermogen. 

Prestatiegericht financieren (totaal van de vier risicogroepen varieert van 2700k tot 1000k) 

In 2017 is het risico van PGF heroverwogen en meegenomen bij het bepalen van de hoogte van het 

weerstandsvermogen. Deze heroverweging is gevraagd omdat de OD NZKG met de besluitvorming over 

PGF (AB: 14-02-2017; punt 2b) een groter bedrijfsrisico loopt dan tijdens de lumpsumfinanciering, doordat: 

• Volumeverschillen ten gunste of ten laste komen van de opdrachtgever;

• Overschrijdingen die niet aan volume zijn toe te wijzen, zoals afwijking van het kengetal en het 

uurtarief, het risico is van de OD NZKG. Deze overschrijdingen kunnen dan worden opgevangen binnen 

het weerstandsvermogen. 

Dit betekent dat in de systematiek een risico zit dat de inschatting van werk en kostprijs zodanig kan 

afwijken, dat dit niet kan worden opgevangen binnen de huidige bezetting en het operationele resultaat 

van de OD NZKG. De bedrijfsvoering kan daardoor in gevaar komen. Dit risico is onderdeel van de 

noodzakelijke weerstandscapaciteit en daarmee van het weerstandsvermogen. Omdat voor het risico van 

PGF verschillende factoren meespelen, zijn vier risicogroepen benoemd, zoals:  

1. Kengetal in kernpakket

2. Kwaliteitsniveau

3. Uurtarief

4. Randvoorwaardelijk pakket

Binnen deze groepen zijn verschillende risico’s benoemd. Van een aantal is de kans zeer groot dat het risico 

zich voordoet tijdens de validatieperiode in 2017 en 2018. Van andere is de verwachting dat het risico zich 

na de validatie periode niet meer voor zal doen. Ten aanzien van het kengetal is de verwachting dat het 

risico weer kan toenemen naarmate de vaststelling hiervan verder terug is in de tijd. Conform bestuurlijke 

besluitvorming worden na de validatieperiode de kengetallen steeds voor een periode van vier jaar 

vastgesteld. De eerste periode van vier jaar is van 2019 tot en met 2022.

In bijlage 4 zijn de verschillende risico’s van PGF uitgebreid toegelicht.

24
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Inventarisatie weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit wordt omschreven als de middelen en mogelijkheden waarover een organisatie 

beschikt om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat dus om buffers 

in het eigen vermogen respectievelijk in de exploitatie die kunnen worden vrijgemaakt, zonder dat dit 

gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. 

Tabel: meerjarig beschikbare weerstandscapaciteit
Tabel 4.1B:
Beschikbare weerstandscapaciteit

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Reserve weerstandsvermogen € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125
Beschikbare weerstandscapaciteit € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125
Tabel 4.1C:
Ratio weerstandsvermogen

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beschikbare weerstandscapiciteit € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125
Noodzakelijke weerstandscapaciteit € 2.850 € 2.850 € 900 € 778 € 792 € 1.149
Ratio weerstandsvermogen 1,10 1,10 3,47 4,02 3,95 2,72

Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar 

afgezet met de ratio weerstandsvermogen1. Naar verwachting zal de ratio van voldoende (1 - 1,5) – die 

in het Algemeen bestuur in 2017- is vastgesteld, toereikend zijn. Dat het weerstandsvermogen meerjarig 

op peil is, was bij de besluitvorming over PGF reeds voorzien. Om die reden is door het Algemeen bestuur 

op 14 december 2016 besloten om de structurele toevoeging aan het weerstandsvermogen per 2018 te 

beëindigen.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat vanaf 2019 de verhouding noodzakelijk en beschikbaar 

weerstandscapaciteit ruimschoots voldoet aan de ratio weerstandsvermogen van voldoende (1 - 1,5). 

Uiteraard is dit mede afhankelijk van eventuele onttrekkingen uit het weerstandsvermogen in 2018. Na 

de validatieperiode zal de hoogte van het weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s van PGF worden 

geactualiseerd en aan het bestuur voorgelegd.

Tabel: meerjarige ratio voor het weerstandsvermogen

 

Tabel 4.1B:
Beschikbare weerstandscapaciteit

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Reserve weerstandsvermogen € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125
Beschikbare weerstandscapaciteit € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125
Tabel 4.1C:
Ratio weerstandsvermogen

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beschikbare weerstandscapiciteit € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125 € 3.125
Noodzakelijke weerstandscapaciteit € 2.850 € 2.850 € 900 € 778 € 792 € 1.149
Ratio weerstandsvermogen 1,10 1,10 3,47 4,02 3,95 2,72

Tabel 4.1D:

Ratio
>2

1,5 - 2,0
1,0 - 1,5 
0,8 - 1,0
0,6 - 0,8

<0,6
Onvoldoende

Ruim onvoldoende

Legenda 
Waardering
Uitstekend

Ruim Voldoende
Voldoende

Matig

1 De normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in 

samenwerking met de universiteit Twente.
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Financiële kengetallen
In de navolgende tabel zijn de drie financiële kengetallen die van toepassing zijn op de OD NZKG

opgenomen. Voor de OD NZKG zijn voor de ratio’s normen opgesteld. De normen zijn bepaald met de input

van de VNG en de eigenheid van de omgevingsdienst. De onderstaande beschrijving van de ratio’s bevat

een verdere toelichting en beoordeling hierop.

Tabel: financiële kengetallen

 

KENGETALLEN JAARREKENING 2017

(bedragen x €1.000) Schulden minus bezittingen als % van  totale baten

Netto schuldquote 
Rekening 

2016
Begroting 

2017
Rekening 

2017
1 Vaste schulden 420             210             210             
2 Netto vlottende schuld 3.800          3.800          3.339          15.770       (1+2+3)
3 Overlopende passiva 11.344         9.765          12.221         
4 Financiële activa (excl. verstrekte leningen) -              -              -/- minus
5 Financiële activa (verstrekte leningen) -              -              
6 Uitzettingen < 1 jaar * 4.545          4.545          7.293          21.189       (4+5+6+7+8)
7 Liquide middelen 15.317         11.911         12.423         =
8 Overlopende activa 47               -              1.473          -5.419        (1+2+3) - (4+5+6+7+8)
9 Totale baten (excl. mut. res.) 41.668         43.982         44.489         / gedeeld door -12,2%

Netto schuldquote -10% -6% -12% 44.489       (9)

(bedragen x €1.000) Eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen in %

Solvabiliteitsratio
Rekening 

2016
Begroting 

2017
Rekening 

2017
1 Eigen vermogen 4.985          3.125          5.371          5.371         (1)
2 Balanstotaal* 11.453         11.101         12.757         / gedeeld door 42,10%

Solvabiliteit 44% 28% 42% 12.757       (2)

(bedragen x €1.000) Structurele baten minus structurele lasten als % van totale baten

Structurele exploitatieruimte
Rekening 

2016
Begroting 

2017
Rekening 

2017
1 Totale structurele lasten 38.091         44.346         41.762         Lasten  -/- eenmalige vrijval balansposten
2 Totale structurele baten 40.120         44.355         44.489         2.727         (2-1) Baten -/- subsidies -/- eenmalig -/- vrijval
3 Totale structurele toevoegingen aan de reserves 375             450             450             +/+
4 Totale structurele onttrekkingen aan de reserves -              -              -              -450          (4-3)
5 Totale baten 41.668         44.796         44.930         =

Structurele exploitatieruimte 4% -1% 5% 2.277         (2-1)+(4-3)

/ gedeeld door 5,07%

Norm
Rekening 

2016
Begroting 

2017
Rekening 

2017 44.930       (5)
netto schuldquote ≤ 0% -10% -6% -12%
solvabiliteitsratio ≥	20% 44% 28% 42%
structurele exploitatieruimte ≥ 0% 4% -1% 5%

Kengetallen niet van toepassing op de OD:
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
grondexploitatie
belastingcapaciteit

De netto schuldquote wordt berekend door het saldo van de schulden en vorderingen te delen door te totale baten.

*Gecorrigeerd met voorschotten opdrachtgevers
De verhouding tussen het eigen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit

De berekening voor structurele exploitatieruimte is het saldo van structurele baten en lasten en structurele toevoegingen en 
onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de totale baten.

  

Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft

dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag

percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld

af te bouwen. De schuldpositie van de OD NZKG bestaat voornamelijk uit kortlopende verplichtingen.

Daarom hanteert de OD NZKG een norm van 0% of lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen

middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waar

geld voor aangetrokken wordt, zal het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2017 is het kengetal -/- 12% en

voldoet daarmee ruim aan de gestelde norm.

Solvabiliteit

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te

voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus

een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De

VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zich op glad ijs bevindt, de norm voor de OD

NZKG is daarom minimaal 20%. Het kengetal voor de OD NZKG valt vrij laag uit omdat met voorschotten

van de opdrachtgevers wordt gewerkt. De voorschotten hebben een negatief effect op de ratio maar

zorgen niet voor een slechte financiële weerbaarheid. Het kengetal hebben we voor de OD NZKG

gecorrigeerd met de voorschotten en komt daarmee uit op 42%. De ratio is daarmee ruim voldoende.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte de omgevingsdienst heeft om de eigen

lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor

nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende

ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. De norm voor de OD NZKG is 0% of hoger. In 2017 is de ratio

5% en daarmee voldoende.
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Algeheel oordeel

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor een beoordeling te geven van de onderlinge

verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. De drie geldende kengetallen voor

de OD NZKG geven een goed beeld. Daarmee kan gezegd worden dat er sprake is van een zeer degelijke

financiële positie.

In bijlage 3 is de berekening van de kengetallen toegelicht.

4.2  Onderhoud kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair

en de verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de

economische levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening). 

In 2017 zijn twee nieuwe investeringen gedaan door de OD NZKG. De kantoorautomatisering is in 2017 in 

eigen beheer genomen en daarvoor is de benodigde automatisering aangeschaft. 

Duurzaam OD NZKG

In 2017 heeft de OD een aantal duurzame maatregelen genomen voor het eigen pand. Een deel van 

de maatregelen kwam voort uit de energieaudit van 2015. De belangrijkste maatregelen die de OD 

NZKG samen met de gemeente Zaanstad, de verhuurder, nam waren: een duurzame inregeling van 

de verwarmingsketels en de koelinstallatie zodat ze niet tegelijk aan staan, de verlichtingsinstallatie is 

aangepast zodat verlichting alleen aan is als het nodig is, de klimaatbeheersingsinstallatie is zo ingesteld 

dat verwarmen en koelen per verdieping meer flexibel te regelen is. Ook is een aanpassing van de voorgevel 

met een tochtluis gerealiseerd.

Zaanstad heeft voor het dak van de OD NZKG en het stadhuis subsidie gekregen voor zonnepanelen. 

Het is de bedoeling dat er ongeveer 70 panelen op ons dak komen. Verder heeft ons gebouw 

in april het energielabel A gekregen. Vooral de energiezuinige verlichting in het gebouw en de 

hoogrendementsinstallatie kregen in het labelonderzoek hoge waardering. En in juli is de nieuwe duurzame 

entree van het gebouw in gebruik genomen die, behalve comfort verhogend, ook veiliger is. 

 

4.3  Financiering
In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de OD 

NZKG. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico) en de financieringspositie.

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de Wet 

Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. In deze 

wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in 

voorschriften voor een verplicht Financierings- (treasury-)statuut evenals een financieringsparagraaf in 

begroting en rekening.

De OD NZKG werkt volgens het Treasurystatuut dat is vastgesteld op 9 december 2015. Eén van de 

doelstellingen van dit statuut is het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste 
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financiële risico’s zoals genoemd binnen de Wet Fido: renterisico’s, koersrisico’s, liquiditeitsrisico’s en 

kredietrisico’s. 

Financierings- en schuldpositie

Leningen worden uitsluitend aangegaan in de Europese geldeenheid (de euro). Per 2013 is een lening 

opgenomen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) van € 1.050k met een looptijd van vijf jaar en een rente 

van 1,45%. Het uitstaande bedrag per 31-12-2017 is € 210k.

Tabel : Verloopoverzicht leningen

 

(bedragen x € 1.000)
Toename / 

afname
210                        

210                        

Stand lening per 
31-12-2016

Stand lening per 
31-12-2017

Bank Nederlandse Gemeenten (2013) 420                        210                        
Totaal 420                        210                        

Rentelast 2017: 5                           

Kasbeheer

De OD NZKG beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een adequate 

liquiditeitsplanning. Doordat overtollige liquide middelen moeten worden aangehouden in de schatkist (op een 

rekeningcourant bij het agentschap van het ministerie van Financiën) zijn er geen kredietrisico’s. 

Om het renterisico te beperken is vastgelegd dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet worden 

overschreden. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de 

liquiditeitenplanning, de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt 

zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Binnen deze kaders streeft de OD NZKG 

naar spreiding in de rentetypische looptijden van uitzettingen.
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4.4  Bedrijfsvoering
Samenvatting Sociaal Jaarverslag. 

Verplichte BBV beleidsindicatoren:

Vanuit het BBV is het verplicht te verantwoorden op ongeveer 40 beleidsindicatoren. De indicatoren 

zijn vooral voor gemeenten opgesteld en daarom grotendeels niet van toepassing op de OD NZKG. De 

indicatoren die wel van toepassing zijn passen allemaal binnen het programma Bedrijfsvoering en zijn in 

onderstaande tabel weergegeven.

Tabel: verplichte BBV beleidsindicatoren

Naam	indicator Berekening
Realisatie	
2017 Toelichting

Formatie Fte	per	1.000	inwoners Nvt Niet	te	berekenen	per	inwoner.	De	formatie	bedraagt	
349,75	FTE	(excl.	inhuur)	per	31-12-2017

Bezetting Fte	per	1.000	inwoners Nvt Niet	te	berekenen	per	inwoner.	De	bezetting	bedraagt	
328,84	FTE	(excl.	inhuur)	per	31-12-2017

Apparaatskosten Kosten	per	inwoner Nvt Niet	te	berekenen	per	inwoner.	De	apparaatskosten	
bedraagt	€41.058k.

Externe	Inhuur Kosten	als	%	van	totale	loonsom	+	totale	
kosten	inhuur	extern

26,1%

Personele	overhead %	van	de	totale	lasten 14,3%
Materiële	overhead %	van	de	totale	lasten 17,9%

Formatie 2017 

Tabel : Overzicht formatie / bezetting d.d. 31-12-2017 in fte (excl. inhuur) 

Directie Formatie Bezetting Verschil

Bedrijfsvoering   46,50   45,00   1,50

Vergunningverlening   93,83   82,90 10,93

Advies & Expertise   94,74   85,88   8,86

Toezicht & Handhaving 114,68 115,06 - 0,38

Totaal 349,75 328,84 20,91

Tabel : Verhouding man / vrouw 

aantal percentage

Man 217 62 %

Vrouw 134 38 %

Totaal 351 100 % 
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Tabel  : Aantal parttime / fulltime naar man en vrouw

fulltime parttime Totaal

Man 179 38 217

Vrouw 52 82 134

Tabel : Leeftijd man / vrouw in cohorten

Leeftijd man vrouw

20-29 10 11

30-39 26 18

40-49 55 48

50-59 86 44

60-67 40 13

Totaal 217 134

In 2017 waren er 49 vacatures, waarvan 45 vacatures in 2017 zijn vervuld. Een groot deel hiervan 

werd vervuld middels interne doorstroom. Wervingsacties werden met name ingezet bij teams Bouw 

en Constructieve Veiligheid, voornamelijk met betrekking tot moeilijk vervulbare functies, en voor 

specialistische adviseurs bij Advies & Expertise. Komende jaren gaan we door middel van diverse initiatieven 

actief aan de slag om te zorgen dat we voor alle specialismes voldoende kennis en capaciteit behouden 

voor de toekomst.

    

De afgelopen jaren is de economie flink aangetrokken waardoor er een aanmerkelijke toename van 

bouwactiviteiten is waar te nemen. Dit betekent voor de OD een toename aan werk op de bouwdisciplines 

Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving. Er is extra capaciteit nodig om de gewenste productie te 

kunnen leveren. Het ging in 2017 om ongeveer 25 bouw vacatures. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn 

de vacatures waarbij gespecialiseerde medewerkers met jaren werkervaring worden gezocht bijna niet in te 

vullen. Een deel hiervan is inmiddels ingevuld door interne doorstroom en inhuur/ZZP-ers. Tevens is hier bij 

ook de inzet van trainees binnen de OD NZKG aandacht voor.

Er zijn in 2017 7 stagiaires bij de OD NZKG aan de slag gegaan, waarvan 2 bij Vergunningverlening, 2 bij 

Advies & Expertise en 3 bij Bedrijfsvoering. 

In 2017 stroomden 35 medewerkers uit, met diverse redenen:

• 5 i.v.m. pensioen  

• 1 arbeidsongeschiktheid 

• 9 naar een andere overheid, 

• 11 bij een andere werkgever 

• 5 einde stage

• 4 ontslag i.v.m. functioneren   
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Verzuim 

Over heel 2017 was het ziekteverzuimpercentage 4,26% ten opzichte van de verzuimnorm van 4,20%. Met een 

meldingsfrequentie van 1,31 ten opzichte van de norm van 1,1. Het administratieve proces rondom de Wet 

Verbetering Poortwachter is nog verder geoptimaliseerd. 

Jaarlijkse Sociaal Medisch Overleggen (SMO’s) op directie- en MT-niveau en drie-gesprekken (met bedrijfsarts, 

teammanager en HR adviseur) zorgen ervoor dat verzuim stevig op de agenda blijft staan. Focus vanuit de SMO’s 

voor 2017 waren werkdruk, balans privé en werk en het thuiswerkbeleid. De omslag naar meer productiegericht 

werken vereist een andere aanpak waar medewerkers aan moeten wennen. Door digitale apparatuur worden 

ook vaak buiten werktijden mail en berichten bekeken en afgehandeld. Zorg is hier aandacht te hebben voor 

draagkracht versus draaglast. Deze onderwerpen zullen ook in 2018 de nodige aandacht behoeven.

Nieuwe CAO Provincies 

Op 22 mei 2017 hebben het IPO en de vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor 

de provincies. Aangezien onze organisatie ‘sectorvolger’ is, geldt deze cao ook voor de OD NZKG.

Looptijd en loonontwikkeling 

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018. De salarissen stegen per 1 juli 2017 

met 2,0%. Daarnaast werd in september een eenmalige uitkering uitgekeerd van € 500 (bruto, naar rato 

dienstverband) aan iedere medewerker die 1 juli 2017 in dienst was.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Begin november 2016 is de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen. Deze nieuwe wet 

brengt de rechtspositie van ambtenaren in overeenstemming met die van werknemers in de private sector. 

Ambtenaren krijgen hierdoor een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling; cao’s komen in plaats 

van rechtspositieregelingen. De wet treedt vermoedelijk per 1 januari 2020 in werking. De OD NZKG trekt bij de 

voorbereiding en uitvoering hiervan samen op met de provincie Noord-Holland.

 

Gesprekscyclus en beloningsronde 2017  

Als gevolg van de nieuwe CAO 2017-2018 is de gesprekcyclus, bestaande uit een plannings-, voortgangs- en 

beoordelingsgesprek per 1 september 2017 komen te vervallen. De gesprekcyclus is half 2017 beëindigd met een 

laatste voortgangsgesprek tussen leidinggevende en medewerker. Vanuit de nieuwe cao wordt per 1 januari 

2018 gewerkt op basis van ‘het goede gesprek’. Een handvat is ontwikkeld om vorm en richting te geven aan het 

voeren van dit gesprek tussen medewerker en leidinggevende. 

Definitieve plaatsingsbesluiten en bezwaren

Tegen de definitieve plaatsingsbesluiten zijn in 2015 in totaal 30 bezwaren door medewerkers ingediend. Hiervan 

liepen in 2017 nog twee beroepszaken. Een daarvan is ongegrond verklaard en daarmee afgerond. De andere 

beroepszaak is gegrond verklaard. Daarvoor zal de OD NZKG een nader onderzoek instellen naar de taken, 

functiebeschrijving en bijbehorende inschaling van de betreffende medewerker.  

Integriteit 

Met de stappen die gezet zijn met de implementatie van het integriteitsbeleid in de voorgaande jaren en ook 
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in 2017, voldoet de OD NZKG aan de wettelijke vereisten. Er waren in 2017 twee integriteitskwesties aan 

de orde die zijn afgehandeld conform integriteitsbeleid. In beide gevallen was een vervolgonderzoek niet 

noodzakelijk. 

Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag 

De OD NZKG maakt gebruik van een externe vertrouwenspersoon voor zaken omtrent ongewenst gedrag. 

In 2017 is de vertrouwenspersoon driemaal geconsulteerd. 

Activiteiten OR

In 2017 heeft intensief overleg met de OR en bestuurder plaatsgevonden en werd de algemene gang van 

zaken besproken, conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Hiernaast werden er situationeel 

zogenaamde technische overleggen per thema georganiseerd. 

Kwaliteitscriteria

De OD NZKG richt zich op een hoge kwaliteit van haar producten. De omgeving van de OD NZKG is hierbij 

dynamisch en de samenleving volop in beweging. De OD verandert hierin mee. De lat ligt hoog en dat stelt 

eisen aan de medewerker, zonder wiens inzet de ambitie niet gerealiseerd kan worden. Hierbij is de OD 

NZKG een kennisintensieve organisatie, die zich conformeert aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria 

2.1 en verantwoording hierover aflegt aan de opdrachtgevers. 

In 2016 is bij de OD NZKG een nulmeting op de kwaliteitscriteria 2.1 verricht. Aangevuld met criteria 

voor specifieke deskundigheidsgebieden als Tunnelveiligheid en Constructieve veiligheid. Uit de gehouden 

nulmeting bleek dat de OD NZKG als organisatie voldoet aan de wettelijk gestelde criteria. De gegevens 

omtrent deskundigheid worden door medewerkers in hun (digitale) e-portfolio vastgelegd en opgenomen 

in het zogenaamd VTH-dashboard. Op de gegevens zijn in 2017 diverse analyses uitgevoerd. Zowel op 

organisatie- als op teamniveau. Als gevolg hiervan hebben diverse individuele opleidingen met betrekking 

tot de KC 2.1 plaatsgevonden. En heeft de organisatie er voor gekozen om een grote groep collega’s op te 

leiden op het gebied van veiligheid op bouwplaatsen (VCA).

Instroom van jong talent en ontwikkeling hiervan

Voor de benodigde instroom van jong talent in verband met de leeftijdsopbouw, uitstroom wegens 

pensionering en kennisborging binnen de organisatie, heeft dit jaar een inventarisatie plaats gevonden 

op basis van de deskundigheidsgebieden. Uit deze inventarisatie is gebleken welke teams binnen de 

organisatie de komende twee jaar het zwaarst belast gaan worden qua pensioneringsuitstroom. De 

directie heeft besloten voor deze vijf teams een traineeship in de vorm van een meester-gezelsysteem op 

te zetten. Hierbij worden jonge mensen in één jaar opgeleid binnen een specifiek vakgebied. In de zomer 

heeft de werving plaatsgevonden en dit heeft geresulteerd in drie technische trainees. Hierbij is gebleken 

dat ook de werving van jonge onervaren mensen bij sommige vakgebieden moeizaam gaat. In 2018 zal 

nog een korte aanvullende werving plaatsvinden om de pool van vijf trainees te completeren. De trainees 

worden begeleid door inhoudelijk ervaren collega’s die voor dit mentorschap een training hebben gevolgd. 

Eind 2018 zal door de OD NZKG worden bepaald of het technisch traineeship een vervolg krijgt.

Naast een eigen traineeship heeft de OD NZKG dit jaar voor het eerst geparticipeerd in de bestaande MRA 

(Metropool Regio Amsterdam) traineepool met twee trainees. Een trainee is bij Bedrijfsvoering gestart en 

een trainee bij Advies & Expertise. De werving en selectie heeft plaatsgevonden in 2017, de trainees zijn in 
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januari 2018 gestart voor de duur van twee jaar, waarvan eerst 9 maanden bij onze eigen organisatie. Hierna 

vervullen ze twee detacheringsopdrachten van enkele maanden bij andere bij de MRA Traineepool aangesloten 

organisaties. De MRA trainees houden zich bezig met opdrachten binnen de OD NZKG op het gebied van beleid- 

en/of organisatorische vraagstukken.

Introductieprogramma

De OD NZKG hecht grote waarde aan een goede introductie van haar nieuwe medewerkers. Door een goede 

introductie voelen medewerkers zich vanaf het begin bij de organisatie betrokken en gewaardeerd. Begin 

2017 is het introductieprogramma bij de OD NZKG van start gegaan. Het programma beslaat verschillende 

onderdelen, te weten: de introductie binnen en kennis van de organisatie, de introductiedag en de zogeheten 

‘100-dagen bijeenkomst.’ 

Arbeidsmarktcommunicatie

Om aansluiting met talent op de arbeidsmarkt te bereiken en potentiele kandidaten aan te trekken voor 

moeilijk vervulbare functies heeft de OD NZKG haar teksten herschreven, meer wervend en afgestemd op de 

huidige arbeidsmarkt. Tevens is er een nieuw format voor de vacatureteksten ontwikkeld om congruentie 

hierin te waarborgen. 

In 2018 verkennen afdelingen HR & Communicatie de mogelijkheden tot het (verder) versterken van het 

werkgeversmerk. De eerste oriënterende gesprekken met o.a. LinkedIn zijn gevoerd. 

Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) 

Begin 2017 is er bij de OD NZKG en (wettelijk verplichte) Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd 

door een extern bureau met veel ervaring op dit gebied. Het kantoorpand en alles hieromheen was één 

aandachtsgebied. Het werken op buitenlocaties een andere. Veel medewerkers van de OD NZKG werken (zeer) 

regelmatig op buitenlocaties, en verrichten hier hun toezichthoudende en handhavingstaken. 

Verbeterpunten zijn in een Plan van Aanpak genoteerd, zodat deze planmatig beheerst kunnen worden, 

en voorzien van prioriteit. Het Plan van Aanpak is getoetst en heeft vervolgens instemming van de 

Ondernemingsraad gekregen. Vanuit de Arbocommissie, bestaande uit medewerkers met preventietaken en 

een lid van de OR, zal de coördinatie op voortgang in de acties worden gehouden en het plan geactualiseerd.
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5  Financiële jaarrekening
5.1 Overzicht baten en lasten

Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2017 is 1.659k positief. In hoofdlijnen bestaat de 

verklaring van het resultaat uit:

• Per saldo 1.089k voordeel op capaciteitslasten. Op de programma’s Bouw, Bodem, Milieu, 

Randvoorwaardelijk en Bedrijfsvoering is een voordeel gerealiseerd vanwege krapte op de 

arbeidsmarkt en geen volledige invulling van vacatures. Op programma BRZO is een nadeel op 

capaciteit vanwege incidenteel lager volume.

• De materiële bedrijfsvoeringskosten zijn 570k lager. Dit voordeel zit op onder andere ICT en 

variabele facility kosten. Hiermee is deels de structurele besparing vanaf 2018 gerealiseerd.

• 134k voordeel op de baten is een saldo van hogere en lagere baten. De hogere baten zitten met 

name op het programma Bodem door meer volume op de producten voor bodemsanering. 

Op de andere programma’s zijn kleine nadelen gerealiseerd door onder andere een lager 

uitgevallen bedrijvenbestand en lagere volumes op de uitvoeringsovereenkomsten. 

De indeling van de jaarrekening is gewijzigd ten opzichte van de begrotingsindeling. In 2017 is 

vanwege de systematiek Prestatiegericht financieren (PGF) en het vernieuwde Besluit Begroting 

& Verantwoording een nieuwe programma indeling opgezet. In onderstaande tabellen is 

respectievelijk de nieuwe indeling en de begrotingsindeling ter vergelijking weergegeven.
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Tabel: overzicht baten en lasten volgens de nieuwe programma-indeling

	
	
	
	

Resultaten per programma (bedragen x €1.000)
Primair 

begroting 
2017 

lasten*

Primair 
begroting 

2017 
baten*

Primair 
begroting 

2017 
saldo*

Gewijz. 
begroting 

2017 
lasten

Gewijz. 
begroting 

2017 
baten

Gewijz. 
begroting 

2017 
saldo

Realisatie 
2017 

lasten

Realisatie 
2017 

baten

Realisatie 
2017 
saldo

Bouw               -                 -                 -           7.453      -13.200        -5.747         7.089      -13.134        -6.045 

Bodem               -                 -                 -           3.947        -4.708           -761         3.756        -5.158        -1.402 

Milieu               -                 -                 -         10.674      -14.980        -4.306         9.920      -14.860        -4.940 

BRZO               -                 -                 -           3.337        -6.924        -3.587         4.118        -6.760        -2.642 

Randvoorwaardelijk               -                 -                 -           3.949        -4.576           -627         3.837        -4.619           -782 

Bedrijfsvoering:               -                 -                 -         14.987              33       15.020       14.102              42       14.144 

- Kosten overhead              -        14.848      13.965 
- Onvoorzien            139            137 
- Venootschapsbelasting              -                -                -   

     39.682    -40.132               -        44.346    -44.355              -9      42.821    -44.489      -1.668 

Mutaties reserves           450               -             450           450          -441                9           450          -441                9 
Toevoegingen            450               -              450            450               -              450            450               -              450 

Onttrekkingen               -                 -                 -                 -             -441           -441               -             -441           -441 

     40.132    -40.132               -        44.796    -44.796               -        43.271    -44.930      -1.659 

(-/- = voordeel, + = nadeel)

* De primaire begroting 2017 is niet volgens de nieuwe programma-indeling samengesteld, daarom zijn alleen de totalen getoond

Saldo voor mutaties 
reserves

Saldo na mutaties 
reserves

 
Tabel: overzicht baten en lasten volgens de begrotingsindeling

	

(bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Primaire 
begroting

2017

Begrotings- 
wijzigingen

2017

 
Gewijzigde 
begroting

2017 
 Realisatie

2017 
 Afwijking

2017 

 Baten -41.668       -40.132       -4.223         -44.355       -44.489       -134            

 Lasten 40.074        39.682        4.664          44.346        42.821        -1.525         

 Personele kosten         32.945 31.201        4.704          35.905        34.902        -1.003         

 Materiële kosten           6.740 8.080          -115            7.965          7.450          -514            

 Ontwikkelagenda               388 300              38                338              332              -6                

 Onvoorzien                 -   101              38                139              137              -1                

 Vennootschapsbelasting                 -   -              -              -              -              -              

Saldo voor mutatie reserve -1.594        -450           441             -9                -1.668        -1.659        

Mutaties reserves -78              450              -441            9                  9                  -              

 Toevoegingen               375 450              -              450              450              -              

 Onttrekkingen             -453 -              -441            -441            -441            -              

Saldo na mutatie reserve -1.672        -             -             -             -1.659        -1.659        



3636

5.2  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Deze voorschriften zijn verder uitgewerkt in de 

financiële verordening van de OD NZKG.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische 

kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij 

betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

ACTIVA
Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en worden lineair 

afgeschreven in vijf jaar.

Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en worden lineair afgeschreven. 

a. 15 jaar:  technische installaties in bedrijfsgebouwen;

b. 10 jaar:  veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; kantoormeubilair;

c. 3 tot 5 jaar: software; automatiseringsapparatuur; telefooninstallaties;

d. 1 tot 10 jaar: verbouwingen, termijn afhankelijk van looptijd huurcontract, inclusief optietermijn verlenging;

Afschrijving start op jaarbasis in het jaar nadat de investering gereed is gekomen of is verworven en activa met 

een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 per stuk behoeven niet te worden geactiveerd. Deze activa dienen 

in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie te worden gebracht.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Aangezien de debiteuren alleen publieke en geen 

private partijen zijn, is de kans op oninbaarheid klein. Er is dan ook geen voorziening dubieuze debiteuren gevormd.  

De uitzettingen omvat ook het rekening courant saldo in de schatkist bij het Ministerie van Financiën. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen

Overlopende activa

Dit zijn de transitoria tegen nominale waarde waarmee lasten / baten in het juiste jaar worden verantwoord.
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PASSIVA
Vaste passiva

Algemene reserve

De algemene reserve wordt gebruikt voor de vorming van een weerstandsvermogen om risico’s op te kunnen 

vangen.

Bestemmingsreserve

Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve, waaraan door het bestuur een bepaalde 

bestemming is gegeven.

Gerealiseerde resultaat

Het gerealiseerde rekeningresultaat is het resultaat in het boekjaar en wordt ter bestemming voorgelegd aan 

het algemeen bestuur.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 

voorzienbare verlies. 

Vaste schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.

Deze schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De netto-vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een looptijd van 

minder dan één jaar.

Overlopende passiva

Dit zijn de transitoria tegen nominale waarde waarmee lasten / baten in het juiste jaar worden verantwoord.
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5.3  Toelichting baten en lasten  

Baten 134k voordeel

De baten zijn ten opzichte van de begroting op verschillende onderdelen per saldo 134k hoger uitgevallen.

Bouw (67k nadeel)

Volume uitvoeringsovereenkomst (148k nadeel)

Op de uitvoeringsovereenkomsten van de opdrachtgevers is minder productie gerealiseerd dan begroot.

Overige kleine verschillen (81k voordeel)

Er zijn meer baten gerealiseerd op projecten zoals Westfrisiaweg en Zeesluis.

Bodem (450k voordeel)

Volume uitvoeringsovereenkomst (496k voordeel)

Dit is vooral te verklaren door een hoger volume op (complexe) grondsaneringen bij een aantal 

opdrachtgevers.

Offertes (108k voordeel)

Buiten de uitvoeringsovereenkomst zijn meer werkzaamheden uitgevoerd dan begroot. Het betreft hier 

offertes waar 220k is gerealiseerd en dat is 108k meer dan begroot voor 2017. 

Inhaalslag waterwet (170k nadeel)

Een deel voor de werkzaamheden voor de inhaalslag waterwet WKO controles vinden plaats na 2017. Het 

reeds ontvangen geld hiervoor wordt doorgeschoven naar 2018 en resulteert daardoor in een voordeel.

Overige kleine verschillen (16k voordeel)

Op het extern detacheren van personeel zijn meer baten gerealiseerd.

Milieu (120k nadeel)

Offertes (132k nadeel)

Buiten de uitvoeringsovereenkomst zijn minder werkzaamheden uitgevoerd dan begroot. Het betreft 

onder ander het project Wind op Land en kleine offertes waar 265k is gerealiseerd en dat is 132k minder 

dan begroot voor 2017.

Energy Efficiency Directive (EED) (90k nadeel)

In 2016 is door de Founding Fathers een incidentele bijdrage gedaan voor Energy Efficiency Directive (EED)

werkzaamheden. In de jaarrekening 2016 is hiervan 264k doorgeschoven naar 2017. In 2017 is deel van de 

werkzaamheden uitgevoerd. Het resterende deel daarvan met een omvang van 90k wordt doorgeschoven 

naar 2018. 

Actueel bedrijvenbestand (65k nadeel)

De baten binnen van het kernpakket Milieu zijn gebaseerd op het aantal bedrijven. Het verschil is te 

verklaren door het actuele bedrijvenstand dat lager is uitgevallen dan de begroting.
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Overige kleine verschillen (15k voordeel)

Er zijn meer baten gerealiseerd op de IOV subsidie deelprogramma 2 en 3 en de bijdrage van OD IJmond 

voor exploitatie van het meetnet luchtkwaliteit. Daarnaast is er minder realisatie op kleine offertes. Per 

saldo levert dat een voordeel van 15k op.

BRZO (164k nadeel)

Actueel bedrijvenbestand (181k nadeel)

De baten binnen van het kernpakket BRZO zijn gebaseerd op het aantal bedrijven. Het actuele 

bedrijvenbestand valt lager uit dan in de uitvoeringsovereenkomsten met de provincies is afgesproken. 

Daardoor zijn minder baten gerealiseerd.

Overige kleine verschillen (17k voordeel)

Dit betreft voordeel op de subsidie Impuls Omgevingsveiligheid deelprogramma 1 (IOV). Ook in 

2017 is een landelijk VTH-verbeterprogramma gedraaid in samenwerking met de overige Brzo-OD’s 

en in afstemming met en in opdracht van het IPO. Binnen de zogeheten Meerjarenagenda is één 

accent de landelijke doorontwikkeling van Brzo-gerelateerde VTH-taken, waarbij een deel van het 

ontwikkelbudget afkomstig is uit deelprogramma 1 van de subsidiegelden IOV. Bereikte resultaten 

(i.o.) zijn onder andere: een gezamenlijke programmatische aanpak voor vergunningsactualisaties, 

geconsolideerde vergunningsoverzichten, eenduidige toepassing van standaardvoorschriften, actieve 

bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuwe Brzo-werkmethodiek binnen BRZO+, gestructureerde 

(door)melding en analyse van ongewone voorvallen, gezamenlijke Brzo-gerelateerde opleidingen om de 

uitvoeringskwaliteit te verhogen, verbeterde afstemming tussen bestuurs- en strafrecht en specifieke 

kennisontwikkeling op onder andere het gebied van Ageing en Brandveiligheid.

Randvoorwaardelijk (43k voordeel)

Overige kleine verschillen (43k voordeel)

Het voordeel is gerealiseerd door opbrengsten voor crisisorganisatie die niet begroot was.

Bedrijfsvoering (9k nadeel)

Er is een bijdrage begroot en ontvangen voor de ICT/GIS tool die deels is doorgeschoven naar 2018, dit 

leidt tot een klein nadeel.
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Lasten 
1.525k  voordeel

Ten opzichte van de begroting zijn de lasten 1.525k lager uitgevallen.

Bouw (376k voordeel)

Personele capaciteit (376k voordeel)

Het betreft een voordeel door lagere capaciteitskosten vanwege de problemen op de arbeidsmarkt. Het 

programma bouw heeft door de overspannen arbeidsmarkt moeite om gekwalificeerd personeel aan te 

trekken. Dit geldt zowel voor het vaste personeel als inhuur.

Bodem (227k voordeel)

Doorschuif werkzaamheden inhaalslag waterwet (170k voordeel)

Van reeds ontvangen gelden voor de inhaalslag waterwet worden werkzaamheden uitgevoerd in 

2018. Daardoor zijn de capaciteitslasten lager uitgevallen. De baten voor de werkzaamheden worden 

doorgeschoven naar 2018 en dienen ter dekking van deze kosten.

Overige kleine verschillen (57k voordeel)

Het overige voordeel betreft kleine afwijkingen op personele capaciteit.

Milieu (619k voordeel)

Personele capaciteit (619k voordeel)

Binnen het programma Milieu zijn vacatures niet volledig opgevuld door het niet kunnen aantrekken van 

capaciteit met specifieke kennis. Daarnaast worden de milieucontroles deels uitbesteed en daar zijn de 

kosten lager uitgevallen dan verwacht.

BRZO (726k nadeel)

Personele capaciteit (726k nadeel)

Dit heeft te maken dat dit jaar op het aanvullend pakket de vraag achterblijft vanuit de opdrachtgever 

en beslag van opleidingsverplichtingen op de inzet van productieve uren. De kosten van de capaciteit 

nemen niet evenredig af met de grotendeels incidentele vermindering van het volume. 

Randvoorwaardelijk (144k voordeel)

Personele capaciteit (144k voordeel)

Het voordeel aan de lastenkant binnen programma randvoorwaardelijk is te verklaren door het niet 

invullen van vacatures.

Bedrijfsvoering (885k voordeel)

Personele capaciteit (315k voordeel)

In de doorontwikkeling van bedrijfsvoering was een deel van de vaste formatie nog niet ingevuld bij 

informatievoorziening en control. Inmiddels is meer duidelijkheid over de taken en zijn aan het eind 

van het jaar de meeste openstaande functies op deze taken ingevuld. Het jaarbudget is daardoor 
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grotendeels benut. Dit leidt tot een voordeel van 0,3 mln op het capaciteitsbudget bij bedrijfsvoering.

ICT (153k voordeel)

In 2017 is de ICT omgeving ontkoppeld van de Gemeente Haarlemmermeer en de ICT wordt nu in eigen 

regie beheerd. De transitie heeft in september plaatsgevonden en hierbij is direct gekozen voor vervanging 

van de laptops. Voor technisch beheer en bewaking van de ICT omgeving is een samenwerking met 

leverancier Duvak aangegaan, de technische coördinatie wordt vanuit de OD NZKG gevoerd. Uiteindelijk 

maakt dit de organisatie  slagvaardiger op ICT gebied, waarbij samen met de business de innovatie kracht 

van ICT maximaal kan benutten.

Facilitaire kosten (183k voordeel)

De afname van de variabele facility producten zijn over de hele linie van het aanbod lager dan op basis van 

voorcalculatie was begroot.

Inbesteding administratie (89k voordeel)

De inbestedingskosten van de salaris-, personeels- en financiële administratie zijn lager uitgevallen dan 

begroot. 

Overige kleine verschillen (145k voordeel)

Dit voordeel is samengesteld uit meerdere kleine voordelen op kosten voor communicatie, werving en 

selectie, opleiding en accountant.

Onvoorzien

137k is ten laste van het budget onvoorzien gebracht. Het betreft een incidentele bijdrage vanuit de OD 

NZKG aan de DCMR Milieudienst Rijnmond voor drie provincies (46k per provincie) voor het strategisch 

uitvoeringsprogramma voor de zes BRZO omgevingsdiensten.
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Incidentele baten en lasten

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
In 2017 is de laatste structurele toevoeging aan het reserve weerstandsvermogen gedaan. In het reserve 

weerstandsvermogen was een structurele toevoeging (jaarlijks 450k vanaf 2017) begroot, maar bij de

besluitvorming over Prestatiegericht financieren (AB: 14-12-2016) is besloten om deze structurele 

toevoeging per 2018 te beëindigen.

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Op grond van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

dienen in het financieel verslaggevingsdocument verschillende gegevens van topfunctionarissen, indien de

maximale bezoldiging wordt overschreden, ook van niet-topfunctionarissen, gepubliceerd te worden. Dit

geldt ook voor (eventueel onbezoldigde) bestuursleden.

(bedragen x €1.000)

Reserve 2017 2018 2019 2020

Toevoeging reserve weerstandsvermogen  450  -    -    -   

Totaal structurele toevoegingen  450  -    -    -   

Totaal structurele onttrekkingen  -    -    -    -   

Incidentele baten en lasten                                                (bedragen x €1.000)

Baten:

Onttrekking algemene reserve  250 

Onttrekking best.reserve 4e Tranche Activiteitenbesluit  153 

Onttrekking best.reserve verandering wetgeving  38 

Totaal baten:  441 

Lasten:

Toevoeging algemene reserve 450

Toevoeging voorziening personeel  441 

Toevoeging voorziening gekocht verlof  241 

Toevoeging voorziening werkhervattingskas  240 

Bijdrage DCMR strategisch uitvoeringsprogramma zes BRZO OD's  137 

Totaal lasten:  1.509 
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Topfunctionarissen

In 2017 is één functionaris die valt onder de WNT. Dit betreft de functie van algemeen directeur, die 

gedurende het gehele jaar is vervuld door mw. E.M.J. Meijers. De gegevens staan in onderstaande tabel. 

Met ingang van 2017 is de bezoldigingsmaximum bepaald 100% van het ministerssalaris (181k).

Tabel: inkomens topfunctionarissen

Naam Mw E.M.J. Meijers

Functie Algemeen directeur
Duur dienstverband in 2016 01.01 - 31-12
Omvang dienstverband (in Fte) 1
Gewezen topfunctionaris Nee
Dienstbetrekking Ja

Bezoldiging  
Beloning €    125.162
Belastbare onkostenvergoeding €               -
Beloning betaalbaar op termijn (aanspraken) € € 16.944
Totale bezoldiging € 142.106

Niet topfunctionarissen

De OD NZKG had in 2017 geen niet-topfunctionarissen in dienst van wie de bezoldiging het maximum 

heeft overschreden.

Bestuursleden

De leden van het Algemeen Bestuur van de OD NZKG zijn onbezoldigd. Uit hoofde van hun functie als

bestuurder bij deelnemende gemeenten/provincie zijn zij lid van het AB.

Naam Functie

Onno Hoes burgemeester gemeente Haarlemmermeer (voorzitter)
Derk Reneman wethouder gemeente Haarlemmermeer
Sanna Munnikendam wethouder gemeente Zaanstad (vice voorzitter)
Jaap Bond gedeputeerde provincie Noord-Holland
Adnan Tekin gedeputeerde provincie Noord-Holland
Gertjan van der Hoeven wethouder gemeente Aalsmeer
Herbert Raat wethouder gemeente Amstelveen
Abdeluheb Choho wethouder gemeente Amsterdam
Udo Kock wethouder gemeente Amsterdam (nog vast te stellen)
Joyce Langenacker burgemeester gemeente Ouder-Amstel
Erik Boog burgemeester gemeente Diemen
Dagmar Oudshoorn-Tinga burgemeester gemeente Uithoorn
Emmy Meijers directeur Omgevingsdienst NZKG (secretaris)
Theo Weterings (tot nov.2017) burgemeerster gemeente Haarlemmermeer (voorzitter)
Dick Emmer (tot sep. 2017) wethouder gemeente Zaanstad
Kajsa Ollongren (tot okt. 2017) wethouder gemeente Amsterdam
Mieke Blankers Kasbergen (tot dec. 2017) burgemeerster gemeente Ouder-Amstel
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5.4  Balans

(bedragen x € 1.000)
Activa 31-12-17 31-12-16
Vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 750 999
Totaal immateriële activa 750 999

Investeringen met een economisch nut 1.123 738
Totaal materiële activa 1.123 738
Totaal vaste activa 1.873 1.737
Vlottende activa
Omzetbelasting 21 130
Doorschuif BTW 3.605 2.537
Totaal vorderingen op openbare lichamen 3.625 2.667

Totaal uitzettingen in ’s Rijks schatkist 12.328 15.281

Debiteuren 3.668 1.878
Totaal overige vorderingen 3.668 1.878
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 19.622 19.826

ABN-Amro 95 37
Totaal liquide middelen 95 37

Vooruitbetaalde bedragen 108 47
Nog te ontvangen bedragen 1.364 0
Totaal overlopende activa 1.473 47
Totaal vlottende activa 21.190 19.910
Totaal activa 23.062 21.647
Passiva
Vaste passiva
Algemene reserve 3.125 2.925
Bestemmingsreserves 587 388
Gerealiseerde resultaat 1.659 1.672
Totaal eigen vermogen 5.371 4.985

Voorziening personeel 499 157
Voorziening restant verlof 473 232
Voorziening onderhanden werk 709 709
Voorziening naheffing werkhervattingskas 240 0
Totaal voorzieningen 1.921 1.098

Lening BNG 210 420
Totaal vaste schulden 210 420
Totaal vaste passiva 7.502 6.503
Vlottende passiva
Crediteuren 1.876 2.491
Af te dragen loonheffing en premies ABP 1.464 1.309
Totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 3.339 3.800

Nog te betalen bedragen 1.916 1.150
Vooruitontvangen bedragen 10.305 10.194
Totaal overlopende passiva 12.221 11.344
Totaal vlottende passiva 15.560 15.144

Totaal passiva 23.062 21.647
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Tabel: Niet uit de balans blijkende verplichtingen

 

Tabel niet uit de balans blijkende verplichtingen
De belangrijkste financiële verplichtingen waaraan de OD NZKG in de toekomstige jaren is verbonden:

(bedragen x € 1.000)
Leverancier Omschrijving Looptijd Jaarlijkse lasten

Gemeente Zaanstad Facilitaire diensten t/m 31-07-2018 676
Gemeente Zaanstad Huur pand / parkeerplaatsen t/m 31-12-2023 1.027
Provincie Noord-Holland Financiële en personeels- en salarisadministratie t/m 31-12-2018 600
Leaseplan Lease auto's t/m 01-07-2019 156
Reisbalans Reiskosten openbaar vervoer woon-werkveer t/m 30-09-2018 360
Comparex Licenties Microsoft t/m 01-03-2019 150
Duvak ICT Support en beheer t/m 31-08-2019 456
Mozard Zaaksysteem t/m 30-09-2018 79

5.5  Toelichting op de balans

ACTIVA 
Vaste activa

Immateriële vaste activa 750k

In 2015 is de investering van het eigen zaaksysteem afgerond. In 2016 is gestart met afschrijven, de 

afschrijving zal gedurende vijf jaar plaatsvinden t/m 2020.

Tabel: verloopoverzicht immateriële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving
Boekwaarde 
31-12-2016

Investeringen / 
desinvesteringen 

2017
Afschrijvingen 

2017
Rentekosten 

2017
Afwaarderinge

n 2017
Boekwaarde 
31-12-2017

Ontwikkelingskosten software 999                   250                    750                   

999                  -                      250                    -                    -                    750                   

Activastaat Materiele Vaste Activa
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving
Boekwaarde 
 31-12-2016

Investeringen / 
desinvesteringen 

2017
Afschrijvingen 

2017
Rentekosten 

2017
Afwaarderinge

n 2017
Boekwaarde 
 31-12-2017

Gevelaanpassing (tochtsluis) 106                     106                   
Bedrijfsgebouwen -                  106                      -                     -                    -                    106                   

Installaties (o.a. oplaadpalen) 58                    6                       52                     
Machines, apparaten en installaties 58                     -                      6                         -                    -                    52                     

Inventaris/meubilair 679                  96                      5                      583                   
Kantoorautomasering (laptops) 382                     382                   
Overige materiële vaste activa 679                   382                      96                       5                        -                    965                   

738                   488                      103                    5                        -                    1.123                

Materiële vaste activa   
    1.123k

In 2017 hebben twee investeringen plaatsgevonden in de materiële vaste activa.

In oktober is de kantoorautomatisering in eigen beheer aangeschaft een investering van 382k die in 3 jaar 

wordt afgeschreven. Tevens is de entree van het gebouw aangepast met een tochtsluis, afschrijving in 10 jaar, 

een investering van 106k.

Tabel: verloopoverzicht materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving
Boekwaarde 
31-12-2016

Investeringen / 
desinvesteringen 

2017
Afschrijvingen 

2017
Rentekosten 

2017
Afwaarderinge

n 2017
Boekwaarde 
31-12-2017

Ontwikkelingskosten software 999                   250                    750                   

999                  -                      250                    -                    -                    750                   

Activastaat Materiele Vaste Activa
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving
Boekwaarde 
 31-12-2016

Investeringen / 
desinvesteringen 

2017
Afschrijvingen 

2017
Rentekosten 

2017
Afwaarderinge

n 2017
Boekwaarde 
 31-12-2017

Gevelaanpassing (tochtsluis) 106                     106                   
Bedrijfsgebouwen -                  106                      -                     -                    -                    106                   

Installaties (o.a. oplaadpalen) 58                    6                       52                     
Machines, apparaten en installaties 58                     -                      6                         -                    -                    52                     

Inventaris/meubilair 679                  96                      5                      583                   
Kantoorautomasering (laptops) 382                     382                   
Overige materiële vaste activa 679                   382                      96                       5                        -                    965                   

738                   488                      103                    5                        -                    1.123                
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Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 19.622k

Vorderingen op openbare lichamen 3.625k

Het saldo van de btw bestaat uit twee posten:

1. De te ontvangen omzetbelasting conform de aangifte 4e kwartaal 2017 bedraagt 21k. 

2. De te vorderen doorschuif btw bedraagt 3.605k. Deze btw wordt doorgeschoven aan de deelnemende gemeente 

en provincies van de OD NZKG (Founding Fathers, AM-gemeente en Contractpartners). Deze organisatie zijn 

geïnformeerd zodat zij in afrekening met het btw compensatiefonds het bedrag kunnen verrekenen. 

De btw die na de aangifte nog in 2017 is verwerkt, wordt in 2018 verrekend.

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist  12.328k

De OD NZKG is verplicht de overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist bij het Ministerie van 

Financiën, genaamd het schatkistbankieren. Per 31 december 2017 bedraagt het uitstaand bedrag € 12k. 

Dit bedrag bestaat voor het grootste gedeelte uit vooruit ontvangen bijdragen van opdrachtgevers over het 

eerste kwartaal van de UVO’s 2018.

Debiteuren    3.668k

Het saldo van de vorderingen per 31-12-2017 bedraagt 3.668k. De debiteuren groter dan 100k zijn:

Provincie Noord-Holland 2.952k UVO 1e kwartaal 2018

Provincie Flevoland 271k UVO 2017

Provincie Utrecht 365k    UVO 2e halfjaar 2017

In januari 2018 is reeds 3.663k van deze vorderingen ontvangen.

Liquide middelen  95k

ABN-AMRO Bank   95k

Het saldo op de ABN-AMRO rekening per 31 december 2017 is 95k. De ABN-AMRO rekening wordt alleen

gebruikt als betaalrekening. Met ingang van 1 januari 2016 mag het saldo van deze rekening niet hoger zijn

0,75 % van de totale begroting (in 2017 een bedrag van € 342k). Om dit te krijgen vindt “Saldo regulering”

plaats via de schatkist rekeningcourant bij het ministerie van Financiën.

Overlopende activa  1.473k

Vooruitbetaalde bedragen 47k

De facturen die vooruitbetaald zijn hebben betrekking op licentiekosten Oracle. Verder zijn tijdens de migratie 

van de kantoorautomatisering bij Comparex licenties aangeschaft. Deze lopen allemaal tot en met het 1e 

kwartaal en verder van 2018.

Nog te ontvangen bedragen 1.364k

Voor de uitvoeringsovereenkomsten hebben opdrachtgevers voorschotten betaald. Op basis van de realisatie 

in 2017 is een voorlopige afrekening per opdrachtgever gemaakt. Een deel van de opdrachtgevers ontvangt 

geld terug, zie daarvoor de balanspost ‘Nog te betalen bedragen’. En een deel moet bijbetalen wat in deze 

balanspost is verantwoord: gemeente Haarlemmermeer (599k), de provincie Utrecht (111k) en de gemeente 

Diemen (34k). Daarnaast worden de offertes voor het 4e kwartaal in januari 2018 gefactureerd, deze zijn 

opgenomen voor een bedrag van 273k. Voor de subsidies IOV is van de Provincie Noord Holland nog 54k, van de 

Omgevingsdienst.nl nog 47k en van de Provincie Zuid-Holland nog 215k te ontvangen. 
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PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen 5.371k

Tabel: verloopoverzicht eigen vermogen

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
 Stand per 

31-12-2016 
 Toevoegingen

2017
 Onttrekkingen 

2017
 Stand per 

31-12-2017 
Algemene reserve 2.925                450                   250                   3.125                
Bestemmingsreserve WW & Reintegratie 235                   -                   -                   235                   
Bestemmingsreserve 4e Tranche Activiteitenbesluit 153                   -                   153                   -                   
Bestemmingsreserve Omgevingswet -                   200                   -                   200                   
Bestemmingsreserve Wetgevingskalender -                   190                   38                    152                   
Gerealiseerde resultaat 1.672                1.659                1.672                1.659                
Totaal reserves                  4.985                  2.499                  2.113                  5.371 

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen
 Stand per 

31-12-2016 
 Toevoegingen

2017
 Onttrekkingen 

2017
 Stand per 

31-12-2017 
Voorziening Personeel 157                   441                   98                    499                   
Voorziening Restant verlof 232                   241                   -                   473                   
Voorziening Onderhanden werk 709                   -                   -                   709                   
Voorziening Werkhervattingskas (2014-2017) -                   240                   -                   240                   
Totaal voorzieningen                  1.098                     922                        98                  1.921 

Algemene reserve  3.125k

De toevoeging in 2017 van 450k is conform de begroting, de laatste uit een reeks structurele toevoegingen 

aan het weerstandsvermogen. Vanaf 2018 is deze toevoeging niet meer vooraf begroot. 

De onttrekking in 2017 van 250k heeft de maken met de bestuurlijke afspraak om één van de opdrachtgevers 

in twee jaar naar de bijdrage voor PGF te laten toegroeien. Hun voorschotnota is 250k lager dan het bedrag 

conform de uitvoeringsovereenkomst. Deze lagere bijdrage is gecompenseerd vanuit de algemene reserve en 

zal in 2018 niet meer plaatsvinden. 

WW & re-integratie 235k

De OD NZKG is eigen risico drager voor werkloosheidskosten, re-integratie inspanningen bij ziekte, 

bemiddeling- en mobiliteitstrajecten, etc. Het is verplicht om voor dit reële bedrijfsrisico een reserve te 

vormen. De verwachting is dat dit jaar geen beroep zal worden gedaan op deze reserve. In 2017 is geen 

aanspraak gedaan op deze reserve.

4e Tranche activiteitenbesluit  0k

Om de noodzakelijke werkzaamheden als gevolg van deze wetswijziging te financieren is er door het bestuur 

een budget toegekend van 150k wat overeenkomt met 6.440 uren. De gelden in de reserve zijn dit jaar 

ingezet om het geheel af te ronden.

Omgevingswet   200k

Voor alle in- en externe activiteiten m.b.t. de implementatie van de omgevingswet is 200k beschikbaar in een 

bestemmingsreserve. Afgelopen jaar zijn de kosten m.b.t. de voorbereidingen nog beperkt en gedekt uit het 

budget voor de Ontwikkelagenda. De kosten zijn tot nu toe beperkt doordat we vooral inzetten op omslag 

in denken en doen, door bijvoorbeeld te oefenen in pilots. Voor investeringen zoals voor inrichten andere 

processen, of voor het digitale stelsel omgevingswet, is het wachten nog op definitievere keuzen vanuit de 

rijksoverheid. Om die reden is de bestemmingsreserve dit jaar nog niet aangesproken. Echter de verwachting 

is dat volgende jaar de verdere implementatie van de omgevingswet in een versnelling gaat komen. 

Denk aan opleidingen, proces aanpassingen, pilots en afstemming met opdrachtgevers en investeringen 
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voor het digitaal stelsel omgevingswet. Om dit programma in goede banen te leiden zal volgend jaar een 

projectleider worden aangetrokken. De verwachting is dat de komende jaren de kosten voor het programma 

Omgevingswet hoger zijn dan de reserve van 200k.

Wetgevingskalender 152k

Voor de extra inspanning in het kader van de wetgevingskalender is een reserve beschikbaar van 190k 

voor extra inzet ten gevolge van wijzigingen in de wetgeving. Dit jaar is extra inzet geleverd op: extra 

beoordeling veiligheidsrapporten, versneld implementeren van nieuwe wetgeving bij bedrijven die werken aan 

vermindering / hergebruik van afvalstromen (circulaire economie) en kosten voor het volgen van verplichte 

BRZO opleidingen vanuit het VTH kwaliteitsstelsel. Voor een deel van deze kosten is 38k onttrokken vanuit de 

reserve.

Gerealiseerde resultaat   1.659k

Het gerealiseerde saldo van baten en lasten over 2017 betreft een positief resultaat van 1.659k.

Voorzieningen   1.921k

Tabel: verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
 Stand per 

31-12-2016 
 Toevoegingen

2017
 Onttrekkingen 

2017
 Stand per 

31-12-2017 
Algemene reserve 2.925                450                   250                   3.125                
Bestemmingsreserve WW & Reintegratie 235                   -                   -                   235                   
Bestemmingsreserve 4e Tranche Activiteitenbesluit 153                   -                   153                   -                   
Bestemmingsreserve Omgevingswet -                   200                   -                   200                   
Bestemmingsreserve Wetgevingskalender -                   190                   38                    152                   
Gerealiseerde resultaat 1.672                1.659                1.672                1.659                
Totaal reserves                  4.985                  2.499                  2.113                  5.371 

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen
 Stand per 

31-12-2016 
 Toevoegingen

2017
 Onttrekkingen 

2017
 Stand per 

31-12-2017 
Voorziening Personeel 157                   441                   98                    499                   
Voorziening Restant verlof 232                   241                   -                   473                   
Voorziening Onderhanden werk 709                   -                   -                   709                   
Voorziening Werkhervattingskas (2014-2017) -                   240                   -                   240                   
Totaal voorzieningen                  1.098                     922                        98                  1.921 

Voorziening Personeel         499k

De OD NZKG is eigen risico drager voor WW kosten. Voor vier medewerkers wordt voor de komende drie jaar 

UWV kosten verwacht. Dit maakt een verhoging van de voorziening met 441k noodzakelijk. In 2017 is 98k 

onttrokken om WW kosten te dekken.

Voorziening Restant verlof  473k

Deze voorziening is getroffen om het primair proces te compenseren wanneer medewerkers gespaard verlof 

voor een langere periode in één keer opnemen. Dit heeft te maken met wijzigingen in de cao per 1 januari 

2018. Daarin is besloten dat de huidige maximale spaarperiode van vijf jaar vervalt voor (aangekocht) 

bovenwettelijk verlof en daarmee ongelimiteerd is. Vanwege de cao ontwikkeling is de hoogte van de 

voorziening bepaald op 473k. Er is in 2017 241k toegevoegd om de hoogte van deze voorziening te realiseren.

Voorziening Onderhanden werk  709k

Deze voorziening is getroffen in 2016 vanwege de overgang naar de nieuwe financieringssystematiek PGF. De

reden hiervoor was dat voor gelden ontvangen vanuit de lumpsumfinanciering nog werkzaamheden werden

verwacht. Dit geldt met name voor werkzaamheden die volgen op reeds afgegeven bouw- en

bodemvergunningen, zoals toezicht en handhaving. Volgens de PGF systematiek kunnen deze 

werkzaamheden niet in rekening worden gebracht omdat zij in het kengetal zijn opgenomen van de 

afgegeven vergunning. 
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In de 2e tertaalrapportage is aangegeven dat in de jaarrekening 2017 wordt teruggekomen op 

de omgang met deze voorziening. Gedurende het jaar hebben wij het onderhanden werk gevolgd 

en gezien dat een groot deel van het onderhanden werk is afgewikkeld in 2017. Daartegenover is 

weer nieuw onderhanden werk ontstaan dat in 2018 wordt afgewikkeld. Het betreft toezicht- en 

handhavingswerkzaamheden die volgen op de vergunningaanvraag. Daarmee hebben we bepaald 

dat deze voorziening een structurele voorziening is waarvan we de hoogte jaarlijks zullen berekenen. 

Momenteel zitten we in een periode van hoogconjunctuur met veel aanvragen. De verwachting is dat dit 

mogelijk gaat stagneren omdat ook op macroniveau niet aan de vraag kan worden voldaan.

Vanwege de structurele aard van de voorziening is er een rekenmethode opgesteld om de hoogte 

jaarlijks te bepalen. De voorziening wordt gebaseerd op het jaarlijkse volume van toezicht- en 

handhavingsproducten in het programma Bouw en Bodem. Van dat volume is een deel te classificeren 

als onderhanden werk wat in toekomstige jaren wordt uitgevoerd. De hoogte van de voorziening eind 

2017 komt nagenoeg overeen met de eindstand van 2016 en is daarmee in stand gehouden.

Voorziening Naheffing werkhervattingskas  240k

Een beschikking van de belastingdienst is ontvangen met een mogelijke naheffing voor de 

Werkhervattingskas over de jaren 2014 tot en met 2017 van 60k per jaar. Op deze beschikking is bezwaar 

gemaakt. In afwachting van de uitspraak op dit bezwaar is een voorziening gevormd in 2017 van 240k.

Vaste schulden 210k

Om de investeringen te kunnen financieren is in 2013 een 5-jarige lening bij de Bank Nederlandse 

Gemeenten afgesloten van 1.050k. Er is in 2014, 2015, 2016 en 2017 een bedrag van 210k afgelost, zodat 

nu nog een schuld van 210k resteert. In 2018 is de laatste aflossing van de lening.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3.339k

Crediteuren  1.887k

Het saldo van crediteuren bestaat uit twee posten:

1. Crediteuren: het saldo van de openstaande facturen bij leveranciers per 31-12-2017 bedraagt 99k. 

2. Crediteuren bestellingen: het betreft de post die bestaat uit de verplichtingen die nog te betalen 

stonden per 31-12-2017 maar waarvan nog geen factuur was ontvangen voor 1.778k. Per 31 januari 

2018 resteert nog een bedrag van 898k, dit bedrag zal in het eerste kwartaal van 2018 worden 

verrekend.

Af te dragen loonheffing en premies ABP    1.464k

Aan de hand van de salarisbetaling van december dient nog een afdracht van de loonheffing en premies 

ABP van 1.464k te worden gedaan, dit gebeurt altijd een maand later. De betaling is gedaan op 30 januari 

2018.
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Overlopende passiva   12.221k

Nog te betalen bedragen  1.916k

Per balansdatum is een bedrag van 1.916k opgenomen als nog te betalen. Een groot gedeelte van dit 

bedrag, namelijk 1.443k wordt gevormd door de voorlopige afrekening van de uitvoeringsovereenkomsten 

over 2017 met opdrachtgevers. De definitieve afrekening zal, na overleg met de opdrachtgevers, in 2018 

aan de betreffende opdrachtgevers betaald worden. Het betreft gemeente Amsterdam (739k), provincie 

Noord-Holland (354k), gemeente Zaanstad (206k), gemeente Aalsmeer (19k), gemeente Amstelveen (17k), 

gemeente Ouder-Amstel (16k), gemeente Uithoorn (59k) en provincie Flevoland (32k).

Het overige deel (473k) wordt veroorzaakt door te betalen facturen die na sluiten van de crediteuren- en 

verplichtingenadministratie zijn ontvangen. De prestatie van deze werkzaamheden is verricht in 2017 en 

daarom zijn de kosten ook in 2017 verantwoord. Hiervan resteert per 31-01-2018 nog een bedrag van 363k 

te betalen. Dit bedrag zal in het eerste kwartaal van 2018 worden verrekend.

Vooruitontvangen bedragen  10.305k

Het bedrag vooruitontvangen bedragen betreft de bijdragen van de founding fathers voor het eerste 

kwartaal 2018 voor een totaal bedrag van 10.025k, die vooruit zijn gefactureerd. Het grootste deel hiervan 

is in 2017 ontvangen en het restant in januari 2018. Verder is een vooruitontvangen bedrag ten behoeve van 

de Waterwet Bodem ad 170k. Als laatste hebben de founding fathers de bijdrage in de EED taken in 2016 

betaald. Een groot deel daarvan is uitgevoerd, het resterende deel van 90k wordt ingezet om taken in 2018 

uit te voeren.
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Bijlage 1 
Overzicht taakvelden  per programma 

(bedragen x € 1.000)

Taakveld, programma, kostensoort

 Gewijzigde 
begroting

2017 lasten 

 Gewijzigde 
begroting

2017 baten 

 Gewijzigde 
begroting

2017 saldo 
Realisatie 

2017 lasten
Realisatie 

2017 baten 
Realisatie 

2017 saldo
Programma Bouw
Inkomsten -13.201        -13.201        -13.134        -13.134        
Salarislasten 3.754           3.754           3.279           3.279           
Inhuur 3.658           3.658           3.683           3.683           
Materieel 53                53                127              127              
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 7.465 -13.201 -5.736 7.089 -13.134 -6.045
Totaal programma Bouw 7.465 -13.201 -5.736 7.089 -13.134 -6.045

Programma Bodem
Inkomsten -4.708          -4.708          -5.158          -5.158          
Salarislasten 2.783           2.783           2.779           2.779           
Inhuur 1.167           1.167           929              929              
Materieel 33                33                48                48                
Taakveld 7.4 Milieubeheer 3.983 -4.708 -725 3.756 -5.158 -1.402
Totaal programma Milieu 3.983 -4.708 -725 3.756 -5.158 -1.402

Programma Milieu
Inkomsten -14.980        -14.980        -14.860        -14.860        
Salarislasten 7.241           7.241           7.163           7.163           
Inhuur 2.173           2.173           1.700           1.700           
Materieel 1.124           1.124           1.057           1.057           
Taakveld 7.4 Milieubeheer 10.539 -14.980 -4.441 9.920 -14.860 -4.940
Totaal programma Milieu 10.539 -14.980 -4.441 9.920 -14.860 -4.940

Programma BRZO
Inkomsten -6.924          -6.924          -6.760          -6.760          
Salarislasten 2.616           2.616           3.300           3.300           
Inhuur 738              738              774              774              
Materieel 38                38                44                44                
Taakveld 7.4 Milieubeheer 3.392 -6.924 -3.532 4.118 -6.760 -2.642
Totaal programma BRZO 3.392 -6.924 -3.532 4.118 -6.760 -2.642

Programma Randvoorwaardelijk
Inkomsten -3.059          -3.059          -3.087          -3.087          
Salarislasten 2.078           2.078           2.169           2.169           
Inhuur 551              551              384              384              
Materieel 32                32                13                13                
Taakveld 7.4 Milieubeheer 2.661 -3.059 -397 2.565 -3.087 -523
Inkomsten -1.517          -1.517          -1.532          -1.532          
Salarislasten 1.031           1.031           1.076           1.076           
Inhuur 273              273              190              190              
Materieel 16                16                6                  6                  
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 1.320 -1.517 -197 1.272 -1.532 -259
Totaal programma Randvoorwaardelijk 3.981 -4.576 -594 3.837 -4.619 -782

Programma Bedrijfsvoering
Inkomsten 33                33                42                42                
Salarislasten 5.489           5.489           5.072           5.072           
Inhuur 1.046           1.046           1.135           1.135           
Materieel 7.616           7.616           7.158           7.158           
Algemeen ontwikkelbudget 359              359              267              267              
Ontwikkelagenda 338              338              332              332              
Taakveld 0.4 Overhead 14.848 33 14.881 13.965 42 14.007
Onvoorzien 139              139              137              137              
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten 139 - 139 137 - 137
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting - - -               - - -
Totaal programma Bedrijfsvoering 14.987 33 15.020 14.102 42 14.144

Saldo voor mutaties reserves 44.346 -44.355 -9 42.821 -44.489 -1.668

Programma Bedrijfsvoering
Taakveld 0.10 Mutaties reserves 450 -441 9 450 -441 9
Totaal programma Bedrijfsvoering 450 -441 9 450 -441 9

Saldo na mutaties reserves 44.796 -44.796 0 43.271 -44.930 -1.659
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Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer   
 

Bijdrage per deelnemer

(bedragen x € 1.000)

Deelnemer
Begroot volgens UVO 

2017
Gewijzigde begroting 

 OD NZKG 2017
Realisatie 

2017

Gemeente Amsterdam 20.461                         19.386                         19.722                         
Provincie Noord-Holland 12.071                         11.155                         11.268                         
Gemeente Zaanstad 2.287                          2.287                          2.081                          
Gemeente Haarlemmermeer 5.912                          6.533                          6.510                          
Gemeente Aalsmeer 172                             172                             140                             
Gemeente Amstelveen 174                             174                             129                             
Gemeente Diemen 181                             235                             217                             
Gemeente Ouder-Amstel 113                             113                             91                               
Gemeente Uithoorn 176                             176                             98                               
Provincie Flevoland 271                             283                             239                             
Provincie Utrecht 730                             735                             841                             
Totaal UVO 42.548 41.249 41.336

Projecten 659                             693                             
Subsidies 785                             921                             
Offertes 371                             398                             
Externe detachering 470                             471                             
Overige 820                             672                             
Onttrekking reserves 441                             441                             
Overig baten 3.547 3.595

Totale baten 44.796 44.930
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Bijlage 3 Berekening financiële kengetallen   
Hieronder volgt de berekening van de financiële kengetallen en toelichting daarop. Zie paragraaf 4.1 

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing voor de beoordeling en toelichting op de kengetallen.

Tabel: netto schuldquote
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(bedragen x €1.000)

Netto schuldquote 
Rekening 

2016
Begroting 

2017
Rekening 

2017
Vaste schulden 420             210             210             
Netto vlottende schuld 3.800          3.800          3.339          
Overlopende passiva 11.344         9.765          12.221         
Financiële activa (excl. verstrekte leningen) -              -              
Financiële activa (verstrekte leningen) -              -              
Uitzettingen < 1 jaar * 4.545          4.545          7.293          
Liquide middelen 15.317         11.911         12.423         
Overlopende activa 47               -              1.473          
Totale baten (excl. mut. res.) 41.668         43.982         44.489         
Netto schuldquote -10% -6% -12%

(bedragen x €1.000)

Solvabiliteitsratio
Rekening 

2016
Begroting 

2017
Rekening 

2017
Eigen vermogen 4.985          3.125          5.371          
Balanstotaal* 11.453         11.101         12.757         
Solvabiliteit 44% 28% 42%

(bedragen x €1.000)

Structurele exploitatieruimte
Rekening 

2016
Begroting 

2017
Rekening 

2017
Totale structurele lasten 38.091         44.346         41.762         
Totale structurele baten 40.120         44.355         44.489         
Totale structurele toevoegingen aan de reserves 375             450             450             
Totale structurele onttrekkingen aan de reserves -              -              -              
Totale baten 41.668         44.796         44.930         
Structurele exploitatieruimte 4% -1% 5%

Norm
Rekening 

2016
Begroting 

2017
Rekening 

2017
netto schuldquote ≤ 0% -10% -6% -12%
solvabiliteitsratio ≥	20% 44% 28% 42%
structurele exploitatieruimte ≥ 0% 4% -1% 5%

De netto schuldquote wordt berekend door het saldo van de schulden en vorderingen te delen door te totale baten.

*Gecorrigeerd met voorschotten opdrachtgevers
De verhouding tussen het eigen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit

De berekening voor structurele exploitatieruimte is het saldo van structurele baten en lasten en structurele toevoegingen en 
onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de totale baten.
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Bijlage 4 Meerjarig overzicht risico’s 
In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico’s van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig 

overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is, de kans dat het risico zich voordoet en 

in welk jaar zich dit kan voordoen. 

Tabel: meerjarig overzicht noodzakelijk weerstandsvermogen

Risico's

Totaal 
geschat  

financieel 
effect

Risico-
bedrag 
2017

Risico-
bedrag 
2018

Risico-
bedrag 
2019

Risico-
bedrag 
2020

Risico-
bedrag 
2021

Risico-
bedrag 
2022

Verandering in Wetgeving primair proces:
a. extra werk opvangen voor borging operationele kwaliteit
      kans dat het risico zich voordoet gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Verandering in Wetgeving primair proces 720 144 144 144 144 144 144

Personele consequenties wet private borging bouw:
a. impact op de organisatie (capaciteit)
      kans dat het risico zich voordoet nihil nihil nihil nihil nihil nihil 
Personele consequenties wet private borging bouw 0 0 0 0 0 0

Prestatiegericht financieren (risico groepen):
1. Kengetal: 
a.  afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal 1.192 1.192 1.192 60 119 238 596
      kans dat het risico zich voordoet zeer groot zeer groot zeer klein klein gemiddeld groot
2. Kwaliteitsniveau:
a.  aanpassing door opdrachtgever 1.192 119 119 0 0 0 0
      kans dat het risico zich voordoet klein klein nihil nihil nihil nihil
b.  geen overeenstemming over geleverde kwaliteit 1.754 175 175 175 175 175 175
      kans dat het risico zich voordoet klein klein klein klein klein klein
3. Uurtarief:
a. te weinig productieve uren (krapte arbeidsmarkt) 605 605 605 302 121 121 121
      kans dat het risico zich voordoet zeer groot zeer groot groot gemiddeld gemiddeld gemiddeld
b. stijging uurtarief extern personeel (krapte arbeidsmarkt) 353 176 176 176 176 71 71
      kans dat het risico zich voordoet groot groot groot groot gemiddeld gemiddeld
c. verhouding hoog<>laag tarief wijkt af 121 121 121 0 0 0 0
      kans dat het risico zich voordoet zeer groot zeer groot nihil nihil nihil nihil
4. Randvoorwaardelijk:
a. overschrijding uren 212 106 106 42 42 42 42
      kans dat het risico zich voordoet groot groot gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld
b. meebewegen met volume 212 212 212 0 0 0 0
      kans dat het risico zich voordoet zeer groot zeer groot nihil nihil nihil nihil
Totaal risico PGF 5.639 2.706 2.706 756 634 648 1.005

Totaal 6.359 2.850 2.850 900 778 792 1.149
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Alle risico’s krijgen een score van kans maal gevolg. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel 

weerstandscapaciteit nodig is. Als voorbeeld: de kans dat het risico veranderingen in wetgeving zich voordoet 

wordt ingeschat op gemiddeld en dan rekenen we 20% als financieel effect. Als dit risico zich voordoet, 

heeft dat effect van maximaal € 720k. Voor dit risico wordt dan een bedrag van 20% van € 720k = € 144k 

meegenomen in de benodigde weerstandscapaciteit. Zo wordt voor ieder risico een benodigd bedrag 

berekend (rekening houdend met het jaar/de jaren waarin het risico zich voor kan doen).

Kans Klasse kans Frequentie %

1
2
3
4
5

Zeer klein
Klein
Gemiddeld
Groot
Zeer groot

1x per 20 jaar
1x per 10 jaar
1x per 5 jaar
1x per 2 jaar
1x per jaar

5%
10%
20%
50%

100%

Financieel gevolg Klasse    min. max. Gemiddeld

1
2
3
4
5

   €            0
   €   50.000
   € 100.000
   € 250.000
   € 500.000

€   50.000
€ 100.000
€ 250.000
€ 500.000
maximaal

€      25.000
€      75.000
€    175.000
€    375.000
€ 1.000.000

Risico matrix laag prioriteit hoog

1 5 10 15 20 25 hoog

2 4 8 12 16 20

Financieel gevolg 3 3 6 9 12 15

4 2 4 6 8 10

5 1 2 3 4 5 laag

1 2 3 4 5

Kans
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Bijlage 5 Controleverklaring  
     van de onafhankelijke accountant 
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1 Raadsvoorstel en -besluit 2018/40: Plan van aanpak Kwaliteitscriteria 2.1 Vergunningen, toezicht en handhaving 

RAADSVOORSTEL 
          
           

 
 

 

 

 

 

Nummer 2018/40 
 

datum raadsvergadering : 14 juni 2018 

onderwerp : Plan van aanpak Kwaliteitscriteria 2.1 

Vergunningen, toezicht en handhaving 

portefeuillehouder : R. Korrel 

datum raadsvoorstel : 8 mei 2018 

 

Samenvatting 
De gemeente Ouder-Amstel wil voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. Hiervoor moet 

een aantal maatregelen worden genomen, namelijk: 

 Medewerkers  van Duo+ moeten opleidingen volgen om aan opleidingseisen 

te voldoen; 

 Medewerkers van Duo+ moeten aantoonbaar worden begeleid om te voldoen 

aan ervaringseisen; 

 Minimaal 3 taakvelden worden uitbesteed aan de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), aanvullend op de taken die zij al voor ons 

uitvoeren; 

 De ODNZKG moet aantonen dat zij voldoen aan 2.1. Zij geven aan dat zij 

voldoen. Dit moet worden opgenomen in de uitvoeringsovereenkomsten; 

 Externe partijen die een aantal taakvelden voor ons uitvoeren moeten 

aantonen dat zij (gaan) voldoen aan 2.1. 
 

Om deze maatregelen te kunnen nemen, moeten extra kosten in de begroting 

worden opgenomen. Op basis van de oorspronkelijk afgesproken verdeelsleutel (1/3 

en 2/3 verdeling) zullen deze kosten voor Ouder-Amstel bedragen:  

 

 

 2018 2019 2020 2021 

Totaal incidenteel Ouder-Amstel 21.116,66 21.116,66 6.116,66  

Totaal structureel Ouder-Amstel 23.666,66 23.666,66 23.666,66 23.666,66 

Totaal Ouder-Amstel 44.783,32 44.783,32 29.783,32 23.666,66 

 

Hierbij dient vermeld te worden dat ook rekening is gehouden met de kosten die 

gemoeid zijn met het aanstellen van een projectleider die de drie gemeentes en 

Duo+ gaat ondersteunen bij implementatie van de Omgevingswet (2018 en 2019) 

waarmee ook straks voldaan kan worden aan de kwaliteitscriteria. 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Inleiding 

Over 2016 kreeg Ouder-Amstel in het kader van het Interbestuurlijk toezicht (IBT) het 

oordeel ‘niet adequaat’ van gedeputeerde staten. De focus van het IBT lag op de 

procescriteria die onderdeel uitmaken van de Kwaliteitscriteria 2.1. Oorzaak hiervan 

was het ontbreken van een aantal beleidsdocumenten die noodzakelijk zijn voor een 

goede beleidscyclus, de zogenaamde Big-8-cyclus.  

Inmiddels is een aantal documenten door het college c.q. de raad vastgesteld: 
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• Handhavingsjaarverslag 2016 (vastgesteld op 4 juli 2017); 

• VTH Beleidsplan 2017-2020 (raad: vastgesteld op 12 oktober 2017); 

• VTH Uitvoeringsprogramma 2017 (vastgesteld op 28 maart 2017); 

• VTH Kwaliteitsverordening (raad: vastgesteld 12 oktober 2017). 

 

De kwaliteitsverordening 

In het raadsvoorstel over de Kwaliteitscriteria is toegelicht dat de verordening ‘leeg’ is. 

De verordening beschrijft alleen dat de raad wil dat vergunningverlening en 

handhaving en toezicht voldoet aan de Kwaliteitscriteria 2.1. De specificatie van wat 

nodig is om te voldoen aan de kwaliteitscriteria zou volgen in een apart plan van 

aanpak. Conform het college- c.q. raadsbesluit is hiervoor 1 van 3 scenario’s 

uitgewerkt. Uitgangspunt is het scenario waarbij we zelf doen wat realistisch gezien 

mogelijk is of naar het niveau van 2.1 gebracht kan worden. En wat we niet zelf 

kunnen of niet naar het niveau van 2.1. kunnen brengen, wordt uitbesteed. Dit 

voorstel beschrijft de aanpak om te komen tot een optimale invulling van het 

vorenstaande.  
 

 

Wat is er aan de hand? 
Maatregelen in Scenario 3  

De kwaliteitscriteria 2.1 zien toe op de algemene aspecten (zoals casemanagement), 

de juridische aspecten en de inhoudelijke aspecten van vergunningverlening, toezicht 

en handhaving op de gebieden bouw, milieu en ruimtelijke ordening in brede zin. In 

de huidige situatie voeren we een (groot) deel van de taken zelf uit, een (klein)  deel 

wordt al door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) gedaan en we 

besteden een aantal taken uit aan private ondernemingen. Om te voldoen aan de 

kwaliteitscriteria 2.1 moeten de volgende stappen worden gezet: 

• De medewerkers van Duo+ moeten opleidingen volgen om aan opleidingseisen 

te voldoen; 

• De medewerkers van Duo+  moeten aantoonbaar worden begeleid om te 

voldoen aan ervaringseisen; 

• 3 taakvelden worden uitbesteed aan de ODNZKG, aanvullend op de taken die 

zij al voor ons uitvoeren; 

• De ODNZKG moet aantonen dat zij voldoen aan 2.1. Zij geven aan dat zij 

voldoen. Dit moet worden opgenomen in de uitvoeringsovereenkomsten. 

• Externe partijen die een aantal taakvelden voor ons uitvoeren moeten 

aantonen dat zij (gaan) voldoen aan 2.1. 

In bijlage 1 is dit nader uitgewerkt en wordt per taakveld een toelichting gegeven.  

 

Wat gaan we doen? 
Planning 

Om aan de kwaliteitscriteria te voldoen is tijd nodig. Geschat wordt minimaal 3 jaar. 

Dit is gebaseerd op de duur van een hbo-opleiding die een van de medewerkers moet 

volgen. De overig opleidingen zijn van kortere duur. Inmiddels is door het vertrek van 

een tweetal medewerkers van Duo+ met de Omgevingsdienst overeengekomen dat zij 

over de taken op het gebied van bodem, lucht en geluid gaan adviseren. Een en ander 

moet nog in zogenaamde uitvoeringsovereenkomsten worden bekrachtigd. 

Aan private leveranciers kan een termijn worden opgelegd waarbinnen zij aan de 

kwaliteitscriteria moeten voldoen (1 jaar). 1 jaar lijkt een redelijke termijn, omdat de 

partijen sedert lange tijd en naar volle tevredenheid, de werkzaamheden voor ons 

uitvoeren. Overigens wordt hierbij opgemerkt dat zodra bekend is of men wel of niet 

kan voldoen er direct actie hierop zal volgen.  
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Kosten 

De kosten om te voldoen zijn in het onderstaande schema opgenomen. In bijlage 1 

zijn de kosten per taakveld uitgesplitst. Dit zijn de totale kosten die binnen DUO+ 

worden gemaakt voor Ouder-Amstel en Uithoorn. De verdeelsleutel, welke gehanteerd 

wordt, komt verder in dit stuk aan de orde. 

 

Kosten Uithoorn en Ouder-

Amstel 
2018 2019 2020 2021 

Opleidingen (incidenteel) 12.350 12.350 12.350 - 

Cursussen (incidenteel) 6.000 6.000 6.000 - 

Uitbesteding extra taakvelden aan 
ODNZKG (structureel) 

59.000 59.000 59.000 59.000 

Prijsverhogingen private partijen als 
gevolg van 2.1 (structureel) 

12.000 12.000 12.000 12.000 

Projectleider Omgevingswet Duo+ 
(incidenteel) 

45.000 45.000   

Totaal incidenteel 63.350 63.350 18.350  

Totaal structureel 71.000 71.000 71.000 71.000 

Totaal Uithoorn en Ouder-Amstel 134.350 134.350 89.350 71.000 

 

Enkele kanttekeningen dienen gemaakt te worden bij het vorenstaande, namelijk: 

 Deze kosten betreffen de extra kosten om te voldoen aan de kwaliteitscriteria. 

De normale taakuitvoering van VTH is opgenomen in de (DUO+) begroting;  

 In totaal wordt €18.000 gereserveerd voor cursussen, verspreid over 3 jaar. De 

verdeling van de kosten tussen de jaren kan afwijken van de spreiding die in 

de tabel is opgenomen. Tevens dient hierbij vermeld te worden dat als taken 

elders (OD of private partij) worden belegd deze kosten niet gemaakt hoeven 

te worden;  

 De kosten voor uitbesteding van de taken aan de ODNZKG zijn schattingen. In 

de praktijk zal moeten blijken of de schattingen juist zijn. Daarom wordt  - 

voor de aanvullende taken - ook op regiebasis per uur afgerekend met de 

Omgevingsdienst. 

 Het voldoen aan kwaliteitscriteria is voor een belangrijk deel gekoppeld aan 

mensen en hun opleiding en ervaring. Dat betekent dat veranderingen in het 

personeelsbestand van team VTH van Duo+ kunnen leiden tot verandering in 

opleiding en ervaring en daarmee tot veranderingen in de begroting. 

 Om voorbereid te zijn op de Omgevingswet is een projectgroep in het leven 

geroepen. Hierin werken de drie gemeentes en Duo+ samen aan de 

implementatie van de Omgevingswet, zodat ook straks voldaan kan worden 

aan de kwaliteitscriteria. Er is een projectleider aangetrokken die deze en 

andere activiteiten begeleidt.   

 

De Verdeelsleutel 

De verdelingssleutel voor de kosten van VTH is 1/3 voor Ouder-Amstel en 2/3 voor 

Uithoorn. Dit is gebaseerd op een afspraak die is gemaakt bij de start van DUO+. Op 6 

juli 2017 heeft de raad van de gemeente Uithoorn een motie aangenomen die het 

college de opdracht geeft om te kijken naar de verdelingssleutel van de kosten voor 

DUO+ en die te baseren op de feitelijke inbreng bij de start en afname van producten 

in de afgelopen en komende jaren. Daarom heeft het college van de gemeente 

Uithoorn in haar besluitvorming op basis van te maken kosten besloten te kiezen voor 

fifty-fifty-benadering. Hun benadering is gebaseerd op de hieronder vermelde 

kengetallen. 
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 Ouder Amstel Uithoorn 

 Verdeling in % 

Inbreng bij start 18 82 

Afname Omgevingsvergunningen 

2016 

71 29 

Afname Sloopmeldingen 2016 42 58 

Afname Overige vergunningen 

2016 

42 59 

Afname Handhavingszaken 2016 34 66 
 

Aangezien er tussen de gemeenten en ook niet in het Algemeen Bestuur van Duo+ 

nog geen formele afspraken zijn gemaakt over de verdeelsleutel, wordt voorgesteld 

vooralsnog uit te gaan van 1/3 voor Ouder-Amstel en 2/3 Uithoorn. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat wellicht uiteindelijk meer kosten gemaakt moeten worden, 

vanwege het feit de verdeelsleutel onderhevig is aan discussie (met name vanuit 

Uithoorn).  

De kosten van handhaving worden in de DVO’s (zowel van de OD als Duo+) 

inzichtelijk gemaakt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de DVO van Duo+ in 

ontwikkeling is en daardoor niet exact inzichtelijk is hoeveel de handhaving kost. De 

verwachting is dat dit in de nabije toekomst gaat veranderen, zodat gebaseerd op 

kosten en prioriteiten keuzes gemaakt kunnen worden. 

 

De kosten voor Ouder-Amstel 

Op basis van een 1/3 en 2/3 verdeling bedragen de kosten voor Ouder-Amstel: 

 

 2018 2019 2020 2021 

Totaal incidenteel Ouder-Amstel 21.116,66 21.116,66 6.116,66  

Totaal structureel Ouder-Amstel 23.666,66 23.666,66 23.666,66 23.666,66 

Totaal Ouder-Amstel 44.783,32 44.783,32 29.783,32 23.666,66 

 

Op basis van fity-fifty-benadering (zoals door het college van Uithoorn is besloten) 

zullen de kosten voor Ouder-Amstel bedragen: 

 

 2018 2019 2020 2021 

Totaal incidenteel Ouder-Amstel 31.675 31.675 9.175  

Totaal structureel Ouder-Amstel 35.500 35.500 35.500 35.500 

Totaal Ouder-Amstel 67.175 67.175 44.675 35.500 

 

 

 

 

 

 

In de opmerkingen bij de kosten is al een aantal risico’s benoemd, namelijk: 

 Het risico dat verschuivingen in het personeelsbestand plaatsvinden die leiden 

tot meerkosten in de begroting. Dit kan voor een deel worden ondervangen 

met goede afspraken tussen de werkgever en de mensen die de opleidingen 

volgen over de vergoeding van opleidingen;  

 Het vakgebied VTH is in ontwikkeling. De wet Kwaliteitsborging voor het 

bouwen (aangehouden) en de Omgevingswet (tijdelijk uitgesteld tot 2021) en 

Kwaliteitscriteria 2.1. zijn hier voorbeelden van. Het is moeilijk om in te 

schatten hoe en in welk tempo het vakgebied zich verder gaat ontwikkelen en 
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wat de financiële consequenties hiervan zijn. Het is zaak goed op de hoogte te 

blijven van veranderingen zodat op tijd duidelijk is wat nodig is en wat dat 

betekent voor de begroting. Zo worden verassingen voorkomen.  

 
U wordt voorgesteld een krediet van € 44.784 voor 2018 beschikbaar te stellen.  In de 

meerjarenbegroting zullen de bedragen voor 2019 en volgende jaren worden 

opgenomen.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Uitvoerende werkzaamheden worden vanaf 1 januari 2016 door Duo+ verzorgd. Daar 

waar het gaat om opleiden van personeel betreft het medewerkers van deze 

organisatie. Ook de Omgevingsdienst is betrokken en uiteraard de gemeente Uithoorn 

vanwege de samenwerking in Duo+-verband. Daarnaast wordt opgemerkt dat de 

provincie Noord-Holland betrokken is vanuit haar rol als toezichthouder in verband 

met interbestuurlijk toezicht. 

 

Wat is het vervolg? 
Na besluitvorming wordt een planning gemaakt waarin uiteen gezet welke acties 

worden ondernomen om te voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.1.  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 



          RAADSBESLUIT  

         

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018, nummer 

2018/40, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

1. Akkoord te gaan met het plan van aanpak Kwaliteitscriteria 2.1 VTH 

2 voor 2018 en 2019 een bedrag van € 44.784 en voor 2020 € 29.784,- en voor 

2021 € 23.667,-  beschikbaar te stellen 

 

 

 

 

 

Ouder-Amstel, 14 juni 2018 

 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

de raadsgriffier, 

 

 

de voorzitter, 

  

A.A. Swets J. Langenacker 

 

 

 



1 Memo college met nadere informatie over Raadsvoorstel plan van aanpak kwaliteitscriteria VTH 

MEMO 
 
 

 
 
 

Aan 

Gemeenteraad 
 Van 

College van B&W 
 Datum 

16 mei 2018 

Kopie 

 

Betreft 

Nadere informatie over raadsvoorstel plan van aanpak kwaliteitscriteria VTH 

 

 

 

Als reactie op de vragen van de agendacommissie het volgende: 

  

De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD) verricht – op grond van een wettelijke 

verplichting -een aantal basistaken voor de gemeente Ouder-Amstel. Het betreft de 

afdoening van aanvragen om voornamelijk de zwaardere milieuvergunningen alsmede het 

toezicht op de bedrijven die die vergunningen hebben. Daarnaast is  als aanvulling op de 

verplichte overdracht van de basistaken een aanvullende opdracht gegeven om een deel van 

de advisering over bodem,- lucht en geluidzaken ook te verzorgen. De reden hiervoor is dat 

niet aan de kwaliteits- en kwantiteitseisen kon worden voldaan. 

De overige (uitvoerings)werkzaamheden op vth-gebied worden door Duoplus uitgevoerd. 

Met de uitvoering van  het voorgestelde plan van aanpak kwaliteitscriteria VTH wordt 

uiteindelijk voldaan aan deze criteria. 

 De Omgevingswet zal zeker van invloed gaan worden op de uitvoering van de vth-taken. 

Het wettelijk kader verandert totaal (wabo en delen van apv verdwijnen).  Vooralsnog is 

niet duidelijk wat de invloed van de Omgevingswet is op door de OD verrichte 

werkzaamheden. Een programmagroep met vertegenwoordigers van de gemeente Diemen, 

Ouder-Amstel, Uithoorn en Duoplus bereidt de invoering van de Omgevingswet voor. 
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1 Raadsvoorstel 2018/21: GR OGZ Amstelland (GGD): jaarrekening 2017, actualisatie 2018 en begroting 2019 

RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer  2018/21
 

 

datum raadsvergadering : 14 juni 2018 

onderwerp : Gemeenschappelijke Regeling Openbare 

Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland (GGD); 

Jaarrekening 2017, Actualisatie begroting 2018 en 

Begroting 2019  

portefeuillehouder : C.C.M. Korrel-Wolvers 

datum raadsvoorstel : 8 mei 2018 

 

Samenvatting 
Voor u ligt de Jaarrekening 2017, de geactualiseerde begroting 2018 en de Begroting 2019 

van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ 

Amstelland). In de GR OGZ Amstelland zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 

Ouder-Amstel en Uithoorn vertegenwoordigd.  

De jaarrekening en begrotingen hebben betrekking op de taken openbare gezondheidszorg 

waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn op basis van de Wet publieke gezondheid 

(Wpg). De openbare gezondheidstaken van de gezamenlijke gemeenten in de GR OGZ 

Amstelland worden uitgevoerd door de GGD Amsterdam. 

Tot deze taken behoren: 

 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 

 Milieu en gezondheid 

 Infectieziekten bestrijding, soa-aids en tuberculosebestrijding 

 Hygiëne en Inspectie 

 Jeugdgezondheidszorg 

 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. 

 

Nieuw dit jaar is de bestuurlijke samenvatting van de Jaarrekening 2017. Doel van dit 

document is om het aantrekkelijker en gemakkelijker te maken om kennis te nemen van 

de resultaten van de GR OGZ Amstelland en de activiteiten van de GGD.  

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient ieder dagelijks bestuur van 

een gemeenschappelijke regeling een conceptbegroting toe te zenden aan de raden van 

de deelnemende gemeenten. Vervolgens kunnen de raden van de deelnemende 

gemeenten hun zienswijze over de conceptbegroting naar voren brengen. Een zelfde 

procedure geldt voor een begrotingswijziging. 

Voor jaarrekeningen geldt dat het algemeen bestuur van de gemeernschappelijke 

regeling deze vaststelt. Gebruikelijk is wel om de jaarrekening ter kennisname te 

brengen aan de gemeenteraden. 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
De GGD Amsterdam voert de openbare gezondheidstaken uit voor de 

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ 

Amstelland). Ook voert de GGD periodiek gezondheidsonderzoek uit via de 

gezondheidsmonitor om inzicht te krijgen in gezondheid en leefstijl van de inwoners.  
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Verder is de GGD aangewezen als administratiekantoor van de GR OGZ Amstelland en 

stelt de GGD de jaarrekeningen en begrotingen van deze gemeenschappelijke regeling 

op.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg 

Amstelland (GR OGZ Amstelland), heeft in haar vergadering van 5 april 2018 ingestemd 

met de Jaarrekening 2017, de Actualisatie begroting 2018 en de Begroting 2019. Het 

bestuur van de GR OGZ Amstelland legt deze documenten voor aan de 

gemeentebesturen.  

 

Hierbij worden de begroting 2019 evenals  de actualisatie van de begroting 2018 aan uw 

raad voorgelegd met het verzoek om geen zienswijze in te dienen tegen de Begroting 

2019 en evenmin tegen de Actualisatie  2018.  

Voorts worden ter kennisname aan uw raad voorgelegd de jaarrekening 2017 en de 

bestuurlijke samenvatting van de jaarrekening 2017  

 

Wat gaan we doen? 
Jaarrekening 2017: 

- Kennis nemen van dekking van het negatieve resultaat ad € 11.958 voor de GR 

OGZ Amstelland als geheel, vanuit de algemene reserve. 

 

Jaarrekening 2017 naar aanleiding van de accountantsverklaring bij de jaarrekening 

2016 (bestemming van middelen vanwege de vrijval van de voorziening Groot 

Onderhoud): 

- Kennis nemen van het instellen van een reserve huisvesting voor de GR OGZ 

Amstelland ad € 300.000. 

- Kennis nemen van het instellen van een reserve voor een pilot hygiëne in 2018 in 

de Amstelland gemeenten ad € 45.000. 

- Kennis nemen van een toevoeging aan de algemene reserve van € 142.037 ten 

behoeve van de actualisatie van de begroting 2018. 

 

Actualisatie Begroting 2018: 

- Kennis nemen van de actualisatie van de begroting 2018 en van de dekking van de 

extra kosten ad € 272.392 voor de GR OGZ als geheel uit de resultaatbestemming 

2017. 

- Kennisnemen van een verwacht tekort over 2018 voor de GR OGZ Amstelland als 

geheel van € 85.355 en dit meenemen in de jaarrekening 2018. 

- Kennis nemen van de opdracht aan de GGD om een onderzoek uit te voeren naar 

mogelijkheden om te bezuinigen op de jeugdgezondheidszorg en om daarbij goed 

de maatschappelijke effecten in beeld te brengen, zodat het bestuur kan afwegen 

of, en zo ja op welke activiteiten, bezuinigd moet worden. 

- Geen zienswijze indienen tegen de actualisatie van de begroting 2018 van de GR 

OGZ Amstelland en akkoord te gaan met de ongewijzigde gemeentelijke bijdrage. 

Voor Ouder-Amstel is dit ongewijzigde bedrag 2018 € 454.570,-.  

 

Begroting 2019: 

- Geen zienswijze indienen tegen de begroting 2019 van de GR OGZ Amstelland en 

akkoord gaan met de verhoogde geraamde gemeentelijke bijdrage. Voor Ouder-

Amstel is de gemeentelijke bijdrage voor 2019 geraamd op € 501.558,-. 

 
Wat is het maatschappelijke effect? 
De GGD Amsterdam voert de gezondheidstaken uit voor de Amstelland gemeenten.  

Tot deze taken behoren: 

 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 

 Milieu en gezondheid 

 Infectieziekten bestrijding, soa-aids en tuberculosebestrijding 
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 Hygiëne en Inspectie 

 Jeugdgezondheidszorg 

 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. 

 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Jaarrekening 2017 

Het jaar 2017 stond in het teken van het verbeteren en versterken van de inhoudelijke 

samenwerking tussen de GR OGZ Amstelland en de GGD. Er zijn diverse werkafspraken 

gemaakt. Tevens is een start gemaakt met het opstellen van het basispakket van alle 

taken, met uitzondering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit pakket wordt in 2018 

ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd.  

Voorts zijn in 2017 alle gegevens van de Gezondheidsmonitor onder inwoners van 19 

jaar en ouder verwerkt. Daarmee zijn alle nieuwe data eind 2017 beschikbaar gesteld via 

de website https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/. 

 

Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van in totaal € 11.958 voor de GR OGZ 

Amstelland. Het resultaat 2017 is voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding bij 

de jeugdgezondheidszorg (reeds gemeld in de Marap 2017), een incidenteel overschot bij 

Epidemiologie, lagere kosten voor huisvesting, het niet doteren aan de voorziening Groot 

onderhoud omdat deze is opgeheven (en al ver boven het toegestane maximum zat) en 

door de vrijval van twee reserves. 

 

 

Jaarrekening 2017 n.a.v. de accountantsverklaring jaarrekening 2016 

Zoals eerder gemeld bleek de jaarrekening 2016 op een aantal punten niet aan de 

voorschriften van het BBV te voldoen. In totaal is hierdoor vanuit de jaarrekening 2016  

€ 487.037 vrijgevallen.  

De voorzitter van het AB/DB van de GR OGZ Amstelland heeft hierover op 16 februari 

2018 een brief geschreven aan de gemeenteraadsleden. In Ouder-Amstel is deze brief 

inclusief bijlagen meegezonden met het postoverzicht. In deze brief en in de jaarrekening 

2016 wordt de vrijval van middelen nader toegelicht. 

 

Voorgesteld wordt om in de bestemming 2017 twee reserves te creëren: 

 Een reserve huisvesting van € 300.000. De reserve huisvesting kan conform de 

gemeenschappelijke regeling gevuld worden tot maximaal 5% van de bijdrage 

van de Amstellandgemeenten en dient ter vervanging van de vrijgevallen 

voorziening groot onderhoud. 

 Een reserve pilot Hygiëne van € 45.000. Deze pilot zal in 2018 worden uitgevoerd 

waardoor de reserve in 2018 direct zal worden gebruikt. 

 

Het resterende bedrag van € 142.037 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De 

reserve overschrijdt hiermee het in de gemeenschappelijke regeling opgenomen 

maximum van 10%, maar zal direct in 2018 worden gebruikt voor de meerkosten ten 

gevolge van de actualisatie van de begroting 2018.  

De reserves Triple P en balie Brede Hoed zijn opgeheven en de saldi zijn vrijgevallen in 

het resultaat voor bestemming. 

 

U wordt verzocht kennis te nemen van: 

- De dekking van het negatieve resultaat van 2017 ad € 11.958 vanuit de algemene 

reserve. 

- het instellen van een reserve huisvesting ad € 300.000. 

- het instellen van een reserve voor een pilot hygiëne in 2018 ad € 45.000. 

- een toevoeging aan de algemene reserve van € 142.037 ten behoeve van de 

actualisatie van de begroting 2018. 
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Geactualiseerde begroting 2018 

Gelet op de aanzienlijke negatieve financiële ontwikkelingen binnen de begroting van de 

GGD, wordt voorgesteld om de vastgestelde begroting 2018 te actualiseren. Dit is niet 

gebruikelijk, maar het is gewenst om het tekort bij de afrekening over 2018 te beperken. 

Hieronder volgen in het kort de belangrijkste ontwikkelingen: 

 Het percentage nominale ontwikkeling wat gebruikt is in de oorspronkelijke 

begroting 2018 wijkt zover af van de werkelijke nominale ontwikkeling dat dit 

in de actualisatie 2018 is verwerkt. (Er was gerekend met 1,20% op 

personeel, terwijl de werkelijke percentages zijn 2,80% op personeel en 

1,60% op materieel.) 

 De pilot Hygiëne zal in 2018 worden uitgevoerd. Bij de jaarrekening 2017 is 

daarom voorgesteld een bestemmingsreserve voor deze pilot te creëren. 

 De dotatie aan de reserve huisvesting (voorheen de voorziening groot 

onderhoud) is geschrapt. Deze reserve is namelijk tot het maximum gevuld. 

 Ook de post kosten voormalig personeel is geschrapt. 

 De bijdrage Jeugdgezondheidszorg stijgt, naast nominaal, door herwaardering 

van de functie verpleegkundige en functiedifferentiatie van de artsen. 

 

In totaal gaat het om een tekort van € 272.392 voor de GR OGZ Amstelland. 

 

De kosten van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn in 2016, 2017 en 2018 fors gestegen. 

Het is daarom van belang te onderzoeken of het mogelijk is om (een deel van de) 

kostenstijging terug te dringen. Het is zaak om daarbij goed te kijken naar de 

maatschappelijke effecten zodat het bestuur in november een goede afweging kan 

maken of en zo ja op welke activiteiten moet worden bezuinigd. 

U wordt verzocht kennis te nemen van: 

- De dekking van het tekort uit de bedragen die zijn toegevoegd aan de reserves bij 

de jaarrekening 2017 ad € 187.000 (uit de algemene reserve € 142.000 en uit de 

reserve pilot Hygiëne € 45.000). 

- Het resterend tekort van € 85.355  dat meegenomen wordt bij de afrekening over 

het jaar 2018. Afhankelijk van deze afrekening heeft dit per gemeente 

onderstaande financiële consequenties.  

Gemeente 

Resterend 

tekort 

Aalsmeer 10.816 

Amstelveen 22.317 

Diemen  30.349 

Ouder-Amstel 5.862 

Uithoorn 16.011 

Totaal 85.355 

 

- Kennis nemen van de opdracht aan de GGD om een onderzoek uit te voeren naar 

mogelijkheden om te bezuinigen op de jeugdgezondheidszorg en om daarbij goed 

de maatschappelijke effecten in beeld te brengen, zodat het bestuur kan afwegen 

of, en zo ja op welke activiteiten, bezuinigd moet worden. 

- Geen zienswijze in te dienen tegen de Actualisatie van de begroting 2018 van de 

GR OGZ Amstelland en akkoord te gaan met de ongewijzigde gemeentelijke 

bijdrage voor Ouder-Amstel van € 454.570,-. 

 

 

Begroting 2019 

De begroting 2019 is gebaseerd op het takenpakket dat binnen de gemeenschappelijke 

regeling door de GGD wordt uitgevoerd. 

Voor het opstellen van de begroting is de geactualiseerde begroting van 2018 als basis 

genomen. 
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De stijging van de kosten met € 406.000 voor de GR OGZ als geheel is als volgt te 

onderbouwen: 

 €   40.000  Jeugdgezondheidszorg, na-ijl effect herwaardering functies 

 €   32.000  Inspectie Kinderopvang 

 €   95.000     Nominale ontwikkeling ad 1,50% 

 €   45.000 - Het vervallen van de pilot Hygiëne 

 € 281.000  Overheveling vaccinatiegelden naar de gemeenten (zie hieronder) 

 €     5.000  Diverse oorzaken 

 

De ontwikkeling van de totale kosten van de gezamenlijke gemeenten ziet er als volgt 

uit:  

Begroting 2018 Geactualiseerde begroting 

20181 

Begroting 2019 

6.279.575 6.551.967 6.957.947 

 

Wat dit betekent voor de bijdrage van de afzonderlijke gemeenten aan de begroting 2019 

van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland ziet u in 

onderstaande tabel.  

 

Omschrijving Gemeente 

Begroting 

2019 

GR OGZ Amstelland Aalsmeer 1.130.827 

GR OGZ Amstelland Amstelveen 3.217.652 

GR OGZ Amstelland Diemen  1.033.339 

GR OGZ Amstelland Ouder-Amstel 501.558 

GR OGZ Amstelland Uithoorn 1.074.573 

Eindtotaal   6.957.947 

 

 

Voor Ouder-Amstel is de bijdrage 2019 een bedrag van € 501.558,-. De stijging ten 

opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018 (€ 454.570,-) bedraagt bijna € 47.000,-. 

Hiervan betreft € 19.000 de actualisatie 2018 en circa € 20.000 betreft vaccinatiegelden, 

waarvoor de gemeente door het ministerie van VWS gecompenseerd wordt via het 

gemeentefonds.  

 

Vaccinatiegelden 

Met ingang van 2019 worden gemeenten verantwoordelijk voor het 

Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Als gevolg daarvan zal het ministerie van VWS het 

macrobudget overhevelen van het RIVM naar de gemeenten. De verwachting is dat dit 

nagenoeg budgettair neutraal gebeurt en dat Ouder-Amstel circa € 20.000, zal 

ontvangen in het gemeentefonds voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 

(RVP).   

 

Geadviseerd wordt: 

- Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2019 van de GR OGZ Amstelland 

en akkoord te gaan met de verhoogde geraamde gemeentelijke bijdrage voor 

2019 van € 501.558,-. 

 

 

 

 

  

                                           
1 Gemeenten hoeven niet meer bij te dragen omdat de extra kosten worden gedekt uit de vrijgevallen 
voorziening. 
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Wat hebben we hiervoor nodig? 
In onderstaande tabellen staan de eindtotalen per gemeente weergegeven. 

 

 Jaarrekening 2017 

Voorgesteld wordt het negatieve resultaat van 2017 ad € 11.958 van de GR OGZ 

Amstelland als geheel, ten laste van de algemene reserve te brengen.  

 

 Jaarrekening 2017 na accountantsverklaring jaarrekening 2016 

Bestemming vrijval middelen 2016  

Het saldo resultaat voor bestemming € 487.037. 

 

Voorgesteld wordt deze post als volgt te bestemmen: 

- Dotatie aan de reserve huisvesting  € 300.000 

- Dotatie aan de reserve pilot Hygiëne  €   45.000 

- Dotatie aan de algemene reserve  € 142.037 

 

 Geactualiseerde begroting 2018 

Gemeente 
Jaarbedragen 

2018 
(vastgestelde bedragen) 

Extra kosten 

actualisatie 

2018 

Dekking via 

reserves 

Bijdrage  

actualisatie 

2018 

Aalsmeer 1.027.033 41.608 -30.792 10.816 

Amstelveen 2.926.764 109.948 -87.631 22.317 

Diemen  902.760 57.138 -26.788 30.349 

Ouder-Amstel 454.570 19.038 -13.176 5.862 

Uithoorn 968.448 44.661 -28.649 16.011 

Totaal 6.279.575 272.392 -187.037 85.355 

 

 
 Begroting 2019 bijdrage per gemeente  

Omschrijving Gemeente 

Begroting 

2019 

GR OGZ Amstelland Aalsmeer 1.130.827 

GR OGZ Amstelland Amstelveen 3.217.652 

GR OGZ Amstelland Diemen  1.033.339 

GR OGZ Amstelland Ouder-Amstel 501.558 

GR OGZ Amstelland Uithoorn 1.074.573 

Eindtotaal   6.957.947 

   

 

 

 Risico vaccinatiegelden 

Met ingang van 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het 

Rijksvaccinatieprogramma binnen de kaders die het RIVM opstelt. Als gevolg daarvan zal 

VWS het macro budget overhevelen van het RIVM naar de gemeenten. In de 

decembercirculaire 2018 worden de bedragen bekend gemaakt 

 

 

Wat is het vervolg? 

Na behandeling in de gemeenteraden van de afzonderlijke Amstelland gemeenten, 

worden de Jaarrekening 2017, de Actualisatie 2018 en de Begroting 2019 vastgesteld  

door het algemeen bestuur van de GR OGZ Amstelland en toegezonden aan 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Conform artikel 34 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 
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Meegezonden stukken  

- Jaarrekening 2017 GR OGZ Amstelland 

- Bestuurlijke samenvatting bij de jaarrekening 2017 GR OGZ Amstelland 

- Actualisatie begroting 2018 GR OGZ Amstelland 

- Begroting 2019 GR OGZ Amstelland 
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1 Raadsbesluit 2018/21: GR OGZ Amstelland (GGD): jaarrekening 2017, actualisatie 2018 en begroting 2019 

RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018, nummer 

2018/21, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

- Geen zienswijze in te dienen tegen de Actualisatie van de begroting 2018 van de 

gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ 

Amstelland) en akkoord te gaan met de ongewijzigde gemeentelijke bijdrage voor 

Ouder-Amstel van € 454.570,-. 

 

- Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2019 van de gemeenschappelijke 

regeling openbare gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland) en akkoord 

te gaan met de verhoogde geraamde gemeentelijke bijdrage voor Ouder-Amstel 

van € 501.558,-. 

 

 

Ouder-Amstel, 14 juni 2018 

 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
A.A. Swets J. Langenacker 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Bijlage 1: Concept Jaarstukken GR OGZ Amstelland 2017 
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Versie: 1.9 

Datum: 20-04-2018 
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1 Voorwoord 

Voor u liggen de jaarstukken 2017 van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg 

Amstelland.  

 

 

Beleid 

 

Het jaar 2017 stond in het teken van het verbeteren en versterken van de inhoudelijke samenwerking 

tussen de OGZ Amstelland en de GGD. Er zijn diverse werkafspraken gemaakt. Tevens is er een start 

gemaakt om het basispakket van alle taken, met uitzondering van JGZ, op te gaan stellen. Dit pakket 

wordt in 2018 ter vaststelling voorgelegd. Daarnaast zijn in 2017 alle gegevens van de 

gezondheidsmonitor verwerkt, waarmee alle nieuwe data aan het eind van 2017 beschikbaar zijn gesteld 

via https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/.  

 

 

Financieel 

 

Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 11.958. Het resultaat 2017 wordt voornamelijk 

veroorzaakt door een overschrijding bij JGZ (al gemeld in de Marap 2017), het incidentele overschot bij 

Epidemiologie, lagere kosten Huisvesting, het niet doteren aan de voorziening Groot onderhoud omdat 

deze is opgeheven (en al ver boven het toegestane maximum zat) en de vrijval van twee reserves. 

 

 

Bedrijfsvoering & huisvesting 

 

Geen opvallende zaken. 

 

 

Reserves & Voorzieningen 

 

Er worden een aantal voorstellen gedaan in de bestemming 2017 om reserves te creëren: een reserve 

huisvesting, reserve pilot Hygiëne en een toevoeging aan de algemene reserve ten behoeve van de  

Actualisatie 2018. De reserve huisvesting kan, conform de Gemeenschappelijke Regeling, gevuld worden 

tot maximaal 5% van de bijdrage van de Amstelland gemeenten en dient ter vervanging van de 

vrijgevallen voorziening groot onderhoud. Deze voorziening is vrijgevallen omdat de voorziening niet 

meer aan de voorschriften van het BBV voldeed. Het onderhoud betrof dagelijks onderhoud waarvoor 

geen voorziening getroffen mag worden. De voorziening onderhoud was gekoppeld aan het regionale 

huisvestingsplan. Dit plan is, met uitzondering van de JGZ locatie Amstelveen, uitgevoerd. Op basis van 

de gemeenschappelijke regeling kan wel een reserve huisvesting aangehouden worden.  
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De reserve pilot Hygiëne is ter dekking van de kosten in 2018, en aan de algemene reserve wordt het 

restant van het resultaat voor bestemming ter dekking van de meerkosten in de actualisatie 2018. De 

reserves Triple P en balie Brede Hoed zijn opgeheven, en de saldi zijn vrijgevallen in het resultaat voor 

bestemming. 

 

Beslispunten 

 

 

• Instemmen met het verrekenen van het negatieve resultaat ad € 11.958 met het beschikbare 
resultaat uit voorgaand jaar. 

• Instemmen met het instellen van een reserve huisvesting ad € 300.000 vanuit de vrijval van de 
voorziening Groot onderhoud uit 2016 (5% van de bijdrage GR OGZ Amstelland). 

• Instemmen met het instellen van een reserve pilot Hygiëne ad € 45.000. 
• Instemmen met het toevoegen van € 142.037 aan de algemene reserve / weerstandsvermogen ter 

dekking van de hogere kosten actualisatie 2018. 
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2 Programmaverantwoording 

De GR OGZ Amstelland is er primair voor de uitvoering van de wettelijke taken (Wet publieke 

gezondheid) en losse afgesproken taken. 

 

De leden van het algemeen bestuur in 2017 waren: 

Naam Functie 

Werkzaam in 

gemeente 

Wethouder zorg de heer Raat Voorzitter Amstelveen 

Wethouder zorg de heer Verburg Lid Aalsmeer 

Wethouder zorg de heer Grondel Lid Diemen 

Wethouder zorg mevrouw Korrel-Wolvers Lid Ouder-Amstel 

Wethouder zorg mevrouw Zijlstra Lid Uithoorn 

 

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland 

De Wet publieke gezondheid bepaalt, dat elke veiligheidsregio een GGD in stand moet houden en een 

aantal taken op het terrein van publieke gezondheid gezamenlijk uit moet voeren. Deze gezamenlijkheid 

is bedoeld om ook in tijden van een crisis een goed werkende organisatie op regionaal niveau te hebben, 

die gemeenten kunnen ondersteunen bij de aanpak van de crisis. De deelnemende gemeenten in deze 

gemeenschappelijke regeling hebben deze gemeenschappelijke regeling opgericht met het doel de taken 

op het terrein van de publieke gezondheid in gezamenlijkheid uit te voeren om op die manier invulling te 

geven aan de artikelen 1 en 2 van de Wet publieke gezondheid.  

 

Er is daarbij sprake van de volgende onderscheidende basisproducten: 

 

• Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 

• Milieu en Gezondheid  

• Infectieziektebestrijding, soa-aids en tuberculosebestrijding 

• Inspectie Kinderopvang 

• Legionella preventie 

• Jeugdgezondheidszorg 

• Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

• Beschikbaarheid Lijkschouwing 
 

De uitvoering van de taken is belegd bij de GGD Amsterdam. 

 

Verantwoording over deze basisproducten en projecten vindt plaats op de volgende pagina’s. 
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2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 

2.1.1 Epidemiologie 

Algemeen 

 

De doelstelling van deze activiteit is om onderzoek te doen naar gezondheidsverschillen in de regio 

Amstelland, naar de gezondheid van jongeren, volwassenen en ouderen. Het onderzoek betreft: 

1. Epidemiologisch onderzoek naar de frequentie en verspreiding van gezondheidsproblemen onder 

de bevolking evenals naar (beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare) determinanten die hieraan te 

grondslag liggen; 

2. Kwalitatief onderzoek ter exploratie van determinanten van gezondheid en welzijn; 

3. Effectevaluatie onderzoek naar de mate waarin beoogde doelstellingen van een 

preventieprogramma/beleid zijn bereikt (doelrealisatie). 

 

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) is onderdeel van de RvE 

GGD Amsterdam en meet de staat van de gezondheid van de bevolking in Amsterdam en de Amstelland 

gemeenten. De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het gezondheidsbeleid en toegepast bij 

gezondheidsbevordering en zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een 

gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk. 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

Jeugdgezondheidsmonitor (4-19 jaar) 

Alle Gemeenten 

In de regio Amstelland worden jaarlijks door de GGD Amsterdam gegevens verzameld ten behoeve van de 

preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO) door de Jeugdgezondheidszorg. De monitor gegevens 

worden jaarlijks gepubliceerd op Gezondheid in Beeld (GIB), de interactieve website van de GGD 

Amsterdam. 

  

Gezondheid in Beeld 

Alle Gemeenten 

'Gezondheid in Beeld' is een makkelijk toegankelijke en interactieve website die inzicht geeft in de 

gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van de bevolking in het werkgebied van de GGD 

Amsterdam. Gezondheid in Beeld wordt gevoed door gegevens uit de diverse monitorstudies die binnen 

de GGD Amsterdam plaatsvinden. Uniek is dat de bezoeker zelf bepaalt welke informatie hij/zij wil zien. 

Na het kiezen van een informatiebron en onderwerp wordt de informatie op het scherm getoond in de 

vorm van tabellen, kaarten, taartgrafieken, histogrammen en lijndiagrammen. 

 

Gezondheidsmonitor 

Najaar 2016 heeft de GGD Amsterdam een gezondheidsmonitor uitgevoerd onder volwassenen van 19 

jaar en ouder in Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De doelstelling van de 

Gezondheidsmonitor 2016 is het verkrijgen van inzicht in de gezondheid en determinanten van de 

gezondheid van zelfstandig wonende volwassen inwoners. In totaal vulden ruim 6.500 inwoners uit de 

regio Amstelland de vragenlijst in (respons van 44%).  

 

Op 3 juli 2017 zijn de eerste resultaten voor een 20-tal onderwerpen gepubliceerd via de website 

‘Gezondheid in beeld’, die is uitgebreid voor de regio Amstelland. Op 12 december 2017 zijn voor de vijf 

gemeenten rapportages ‘Gezondheid in Beeld’ gepubliceerd met cijfers over gezondheid en functioneren, 
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psychosociale gezondheid, leefstijl, zorg en hulp en de leefomgeving. In de rapportages worden voor de 

verschillende gezondheidsthema’s de risicogroepen benoemd, trends beschreven, en 

gezondheidsverschillen tussen de wijken/woonkernen van de gemeenten gepresenteerd. Lokale cijfers 

kunnen voor een groot aantal thema’s ook vergeleken worden met landelijke gegevens. 

2.1.2 Gezondheidsbevordering 

De Gezonde school VO: Beweeg- en sportgedrag 

In overleg met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) ontwikkelen we een preventieaanbod 

voor de instellingen voor voortgezet onderwijs, de leerlingen en hun ouders. Op alle scholen waar het 

schoolprofiel daar aanleiding toe geeft, worden de thema’s voeding en bewegen besproken en wordt met 

de school gekeken welk beleid nodig is. Er is onder andere veel aandacht voor het stimuleren van een 

gezond aanbod in de schoolkantine. Voor ouders wordt gewerkt aan opvoedondersteuning die past bij de 

ontwikkelingsfase van hun pubers. In schooljaar 2018 zal er een concreet en onderbouwd aanbod 

beschikbaar zijn voor opvoedondersteuning aan ouders. In december 2017 hadden 7 scholen in 

Amstelland een gezonde schoolkantine (3 in Amstelveen, 1 in Uithoorn en 3 in Aalsmeer). 

 

De Gezonde school Voortgezet Onderwijs (VO): Genotmiddelengebruik 

Amstelveen: 

In Amstelveen is preventie genotmiddelen een belangrijk onderdeel van de Gezonde School aanpak. Alle 

vier de VO scholen pakte het thema op. Naast de lessen voor de leerlingen werden er op drie scholen 

ouderbijeenkomsten met interactief theater georganiseerd, waarmee 250 ouders bereikt werden. 19 

klassen kregen les over tabak en 11 over alcohol. 25 mentoren werden bijgeschoold over het bijtijds 

signaleren van riskant gebruik.  De financiering van genotmiddelenpreventie liep in 2017 voor het eerst via 

een overeenkomst met Brijder jeugd, met wie intensief samen wordt gewerkt. Brijder verzorgt op alle 

scholen spreekuren voor leerlingen. 

 

Aalsmeer: 

Met beide VO scholen in Aalsmeer is een uitstekende werkrelatie. Binnen het kader van de Gezonde 

School benadering zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van genotmiddelenpreventie. Dat betrof de 

methode Frisse Start in de brugklas (8 klassen), stevig alcoholbeleid rond schoolfeesten en deelname aan 

een themaweek. Beide scholen hebben een rookvrij schoolterrein. Ouders werden op algemene 

ouderavonden geïnformeerd over het beleid dat op school gehanteerd wordt. Op één school was 

bovendien een ouderavond met theater over opvoeding en genotmiddelen, bezocht door 40 ouders. 

 

Uithoorn 

De Praktijkschool Uithoorn heeft het onderwerp alcohol opgepakt. Er worden lessen gegeven en er werd 

een ouderavond gepland. Het aantal aanmeldingen was helaas tot twee maal toe onvoldoende om de 

avond door te laten gaan. Daarom werd er in september 2017 tijdens een algemene ouderavond aandacht 

besteed aan alcohol en opvoeding. Het schoolplein is al een jaar rookvrij. Uniek is de aanpak in de 

bovenbouw. Samen met het Trimbos, Brijder en MEE werd op praktijkschool Uithoorn het project ‘Take it 

personal’ uitgevoerd, waarbij leerlingen uit het derde leerjaar 6 intensieve, op maat ontworpen, 

workshops kregen. Het project is half december met een zeer positieve evaluatie afgerond. 

Met de twee andere scholen voor voortgezet onderwijs is overlegd, maar de uitvoering vindt pas in het 

volgende schooljaar plaats, m.n. op Thamen. 
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De Gezonde School: Relaties en Seksualiteit 

Amstelveen: 

In schooljaar 2016/2017 hebben drie Amstelveense scholen als onderdeel van de Gezonde School 

benadering uitvoering gegeven aan seksuele vorming. Daarbij werd ‘Lang Leve de Liefde’ in alle klassen 

van het tweede leerjaar uitgevoerd op de vmbo-afdelingen. 

 

Aalsmeer: 

In schooljaar 2016/2017 hebben beide Aalsmeerder VO scholen  als onderdeel van de Gezonde School 

benadering gekozen voor implementatie van Lang Leve de Liefde. De mentoren werden door de GGD 

getraind en alle tweedejaars leerlingen kregen de lessen. Bij één school werd in bovendien in 

samenwerking met Qpido Sexting en Grooming behandeld. Voor het nieuwe schooljaar staan deze 

programma’s inmiddels weer ingepland en zijn al enkele nieuwe docenten getraind in najaar 2017. 

 

Jij en Je Gezondheid VO/MBO 

Jij en je gezondheid wordt op alle scholen in regio Amsterdam/Amstelland afgenomen als onderdeel van 

de PGO contactmomenten (leerjaar 2 en leerjaar 4). Indien nodig wordt nader onderzoek ingezet. De data 

van Jij en je gezondheid schooljaar 2016-2017 zijn verzameld, opgeschoond en gepubliceerd op 

Gezondheid in Beeld. Deze data is ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

In het schooljaar 2016-2017 hebben in totaal 38.216 leerlingen de vragenlijst ingevuld (regio 

Amsterdam/Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Drenthe en Rijnmond). Vanaf het schooljaar 2017-2018 

zijn vier nieuwe regio’s aangesloten bij Jij en Je gezondheid: GGD Flevoland, GGD IJsselland, GGD 

Groningen en Rivas Careyn (regio Zuid-Holland Zuid). In de periode september tot en met december 2017 

is de vragenlijst in totaal door 72.667 leerlingen ingevuld (alle regio’s samen). Dit is ook voor de regio 

Amstelland van belang, aangezien de uitkomsten in een grotere populatie te vergelijken zijn én de 

ontwikkeling van jij en je gezondheid in meerdere regio’s tegelijk gebeurt, waardoor de kwaliteit waar 

mogelijk verder kan verbeteren.  

 

Trammelant in Tandenland 

Amstelveen en Aalsmeer  

 In schooljaar 2016-2017 werken 3 basisscholen met Trammelant in Tandenland. In de eerste helft van 

2017 is een Tandenland-app ontwikkeld en uitgetest bij de doelgroep. Deze app bevat een 

tandenpoetstimer, filmpje, poetsinstructie en informatie voor ouders. De app is vanaf schooljaar 2017-

2018 ingezet. Via een persbericht is er via verschillende media aandacht geweest voor de app, waaronder 

Ouders van Nu. In 2017 is de app 9.611 keer gedownload. 

 

Jeugdpreventiewijzer 

Alle Gemeenten 

Steeds meer programma's die op de Jeugdpreventiewijzer zijn opgenomen, zijn erkend door een officiële 

erkenningscommissie. Dit betekent dat de kwaliteit van het aanbod omhoog is gegaan. De 

Jeugdpreventiewijzer telt momenteel 159 programma's. Opnamecriteria zijn opnieuw vastgesteld. 

Steunpunt Seksueel Geweld is gestopt met de papieren uitgave van het preventieaanbod. De 

preventieprogramma zijn opgenomen in de Jeugdpreventiewijzer. 
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Stoptober 

Alle Gemeenten 

In 2017 deed de GGD Amsterdam voor het derde jaar op rij mee aan de campagne Stoptober; 28 dagen in 

oktober niet roken. De Stoptober activiteiten van GGD Amsterdam bestonden uit werving van gemeenten 

en (zorg)organisaties, berichtgeving in (sociale) media en overige acties. Landelijk hebben 57.255 

deelnemers meegedaan aan Stoptober 2017. Dit is meer dan het aantal deelnemers in 2016 (53.300). Over 

het aantal deelnemers in Amsterdam en de Amstelland Gemeenten zijn helaas geen cijfers beschikbaar 

Vanuit de Amstelland gemeenten hebben Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel deelgenomen. 

 

Valpreventie 

Amstelveen en Aalsmeer 

De Adviseur Gezondheid en Welbevinden heeft 3 cursussen In Balans met 41 deelnemers en 1 cursus Zicht 

op Evenwicht met 8 deelnemers georganiseerd. Ze heeft deelgenomen aan 4 gesprekken met o.a. de 

gemeente, Reos en de zorgverzekeraar Z&Z over samenwerking rondom valpreventie in Amstelveen en 

Aalsmeer. De adviseur heeft meerdere malen advies gegeven over communicatie betreffende 

valpreventie aan de gemeente en werkers in de wijk. Zij heeft gesprekken gevoerd met het Rode Kruis 

over het samenwerkingsproject Huisbezoeken door vrijwillige Veiligheidsadviseurs, met een geriater van 

het Amstelland Ziekenhuis en de Klussendienst. De adviseur is actief lid van de werkgroep “Duofiets”. Het 

doel van dit project is om meer kwetsbare mensen met een begeleider te laten fietsen. De werkgroep 

onderzoekt of Amstelveen het fietsmaatjes model kan implementeren. 
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2.1.3 Beleidsadvisering 
 
De GGD adviseert op diverse terreinen het bestuur over gezondheidsaspecten, zoals het opstellen van de 

nota Volksgezondheidsbeleid. De werkzaamheden bestaan uit: 
- Het volgen en doorgeven van relevante regionale en landelijke ontwikkelingen; 

- Het signaleren en aandacht vragen voor gezondheidsproblemen en formuleren van passend 

beleid; 

- Het geven van ondersteuning aan de beleidsambtenaren van de gemeenten bij het ontwikkelen 

van lokaal gezondheidsbeleid. 

Indien gewenst kan de juiste deskundigheid beschikbaar worden gesteld op diverse terreinen voor het 

adviseren van het bestuur van de gemeenten over gezondheidsaspecten zowel op het gebied van het 

totale gezondheidsbeleid als op specifieke onderdelen. 

 

Advisering Amstelland Gemeenten 
In Amstelland is de Adviseur Gezondheid en Welbevinden betrokken geweest bij multidisciplinaire 

overleggen over Veiligheid in Amstelveen en Aalsmeer en een publieksinformatie bijeenkomst Veiligheid. 

Zij heeft 2 overleggen met de 1e lijn Uithoorn gehad over keuze preventie thema's. Ze heeft deelgenomen 

aan de Marktplaats Vernieuwing Amstelland, theatervoorstelling Ouderenmishandeling en de 

werkconferentie dementie. De beleidsambtenaar Amstelveen is geadviseerd over een aanpak (overmatig) 

alcoholgebruik bij volwassenen en in Ouder- Amstel deelgenomen aan de informatieavond van de Raad in 

over de gezondheidscijfers 2016. De adviseur was betrokken bij de aanpak eenzaamheid in Aalsmeer. 

 

Wonen, Welzijn en Zorg  

Amstelveen  

Vanuit EGZ heeft een Adviseur Gezondheid en Welbevinden aan alle overleggen van het Wonen Welzijn 

Zorg beleidsteam deelgenomen. Het team is samen met de Brijder bezig met de voorbereidingen van een 

bijeenkomst voor professionals over (Problematisch) alcoholgebruik van 55 plussers. De Adviseur is 

bestuurslid van de Bankrasclub/ GIDS, neemt deel aan overleggen, denkt mee over uitbreiding 

activiteiten, doelgroepen en borging succesvolle interventies. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 Realisatie 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

Epidemiologie 241.370 275.130 201.426 73.705 

Gezondheidsmonitor 27.885 

 

76.884 -76.884 

De gezonde school* 11.929 12.187 16.880 -4.693 

Totaal 281.184 287.317 295.190 -7.872 

 
Let op: de afwijking bij de gezondheidsmonitor heeft geen gevolgen voor het resultaat (de andere afwijkingen wel). Deze 

kosten worden gedekt uit een onttrekking reserve Gezondheidsmonitor (daarom waren deze ook niet begroot). 

 

* Het project De Gezonde School wordt alleen afgenomen door de gemeente Aalsmeer. 
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2.2 Milieu en Gezondheid 

Algemeen 

 

De doelstelling van het team Milieu en Gezondheid is het voorkomen of verminderen van negatieve 

gezondheidseffecten en het bevorderen van positieve gezondheidseffecten als gevolg van milieufactoren 

bij mensen in het verzorgingsgebied. Het gaat daarbij om verschillende factoren zoals lucht, bodem, 

geluid, hitte, binnenmilieu, elektromagnetische velden, biologische factoren, chemische stoffen en 

ziekteclusters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende taken: signaleren van ongewenste 

situaties, voorlichting en risicocommunicatie, behandelen van meldingen van burgers en adviseren aan de 

gemeente. Daarnaast verricht het team Milieu en Gezondheid, al dan niet in samenwerking met 

wetenschappelijke instituten, onderzoek op het gebied van milieu en gezondheid.  

Het team werkt voor de regio Amstelland, Diemen, de Amsterdamse stadsdelen en alle GGD-en van 

Noord-Holland en Flevoland.  

Het nauw aan Milieu en Gezondheid verwante team Luchtkwaliteit beheert het luchtmeetnet van de 

gemeente Amsterdam en doet luchtmetingen in opdracht van een groot aantal opdrachtgevers, 

waaronder Ouder-Amstel. Dit zijn echter apart betaalde projecten. 

 

Dit is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en daarbij passende activiteiten: 

 

 

 

 

Aalsmeer 

 

Amstelveen 

Ouder-

Amstel 

 

Uithoorn 

 

Diemen 

 

Totaal 

Aantal meldingen 6 19 3 6 6 40 

Aantal adviezen  5 13 2 4 4 28 

Aantal voorlichtingsactiviteiten 1 2 1 1 1 6 

       

 

Wat hebben we bereikt? 

 

Er is in 2017 veel bereikt. De uren die besteed worden aan onderwerpen die voor alle gemeenten nuttig 

zijn, worden naar rato verdeeld over alle gemeenten van het werkgebied. In geval van specifieke projecten 

en werk voor andere regio’s is dat niet het geval en worden de kosten daarom ook niet doorberekend aan 

de Amstelland gemeenten. Ter informatie worden ze hier deels wel genoemd.  

Er was dit jaar speciale aandacht voor de omgevingswet, geluid, luchtkwaliteit en houtrook. Vooral het 

werk aan het voorbereiden voor de omgevingswet, heeft veel tijd gekost. Hier is zowel landelijk als 

regionaal en gemeentelijk aandacht aan besteed.  

Ook is er tijd besteed aan het onderwerp Schiphol en gezondheid. Een aantal jaren geleden bleek rondom 

Schiphol de hoeveelheid ultrafijn stof hoger te zijn dan gedacht. Wat dit voor effect op de gezondheid van 

omwonenden heeft, was onbekend. GGD Amsterdam is betrokken bij de verdere vormgeving van 

onderzoek daarnaar en een deel daarvan is al in gang gezet in onze regio. 

Het team hield zich daarnaast bezig met de samenhang tussen gezondheid en ruimtelijke ordening. Het 

team specifieke speerpunt is het bevorderen van de ‘aangename zijde’: een zijde aan een woning die niet 

alleen stil genoeg is, maar ook groen en schoon.  

 

Overige projecten die voor het gehele verzorgingsgebied van de GGD Amsterdam (inclusief Amsterdam 

zelf) van belang zijn, zijn voornamelijk het hitteplan, het ontwikkelen van een GGD rampenopvangplan 

(GROP) en onderhouden van de website. Het hitteplan is gericht op het informeren en instrueren van een 

groot aantal intermediaire organisaties (in de zorg, het onderwijs) over wat ze kunnen doen tijdens een 

periode van hitte om kwetsbare mensen te beschermen. Het rampenopvangplan van de GGD is wettelijke 



12 

 

vereist en noodzakelijk om, monodisciplinair of in samenhang met een multidisciplinaire inzet, te 

garanderen dat de GGD voldoende capaciteit heeft en er goede afstemming is om incidenten goed af te 

handelen. Milieu & Gezondheid is een van de vier processen van het GROP (naast infectieziekten, 

onderzoek na rampen en psychosociale hulpverlening). Het GROP is verschillende malen beoefend. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

In elke gemeente zijn specifieke adviezen verstrekt naar aanleiding van vragen. Dat varieerde van kleine 

tot grotere zaken. De volgende acties zijn onder andere uitgevoerd: 

 

• In Diemen werden vragen gesteld door de gemeente naar aanleiding van een brand in een flat. 

Tevens werd geadviseerd over een nieuwe schoollocatie langs een drukke weg. 

• In Amstelveen heeft het team Milieu en Gezondheid vragen beantwoorde over 

studentenwoningen bij Kronenburg. Er werd informatie gegeven over de beleving van 

vliegtuiggeluid. Ook is er meerdere keren contact geweest naar aanleiding van vragen over 

rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Bij pizzaria Il Gusto was sprake van houtrookoverlast, waarbij 

het team heeft geadviseerd over de (on)mogelijkheden van gezondheidsonderzoek bij 

omwonenden. Ook is er geadviseerd over de gezondheidseffecten van de stoffen PFOA en PFOS 

en de consumptie van zelf gevangen vis. 

• In Aalsmeer waren er vragen over een panelstudie en gezondheidseffecten van ultrafijnstof van 

Schiphol. Daarover is ook een informatieavond gehouden. Ook hier waren vragen over uitloging 

van rubbergranulaat op kunstgrasvelden en de stoffen PFOA en PFOS en de consumptie van zelf 

gevangen vis.  

• In Ouder-Amstel werd geadviseerd over de vuilstortlocatie en gezondheid. Ook werd geadviseerd 

over een evenement bij de Ouderkerkerplas en verontreinigde grond. Er is gesproken over een 

bestemmingsplan van het landelijke gebied en advies gegeven n.a.v. vragen over de 

gezondheidseffecten van verbranden van verontreinigd hout. Verder werd er geadviseerd over de 

invoering van de omgevingswet. 

• In Uithoorn werd geadviseerd over een bmx baan verontreinigd met asbest, over geluidhinder bij 

de Maximalaan, over de Omgevingswet en advies gegeven n.a.v. vragen over de 

gezondheidseffecten van verbranden van verontreinigd hout.  

• Er is een advies gegeven voor teksten over lood in de bodem, aan de omgevingsdiensten, dat geld 

voor alle gemeenten. 

• Verder is tijd besteed aan het vormgeven van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor van de GGD 

voor de Amstelland gemeenten en Diemen. 

• Er is gewerkt aan de website van de GGD. De website is een belangrijke bron van informatie voor 

mensen die een klacht indienen bij Milieu en gezondheid. Er wordt veel informatie op 

aangeboden die up-to-date wordt gehouden. Veel teksten zijn herzien en nieuwe toegevoegd 

• Er zijn algemene adviezen gegeven over lood in drinkwater, omgaan met elektrogevoeligen en 

klimaat. 

 

Het team Milieu en Gezondheid geeft jaarlijks vele adviezen die indirect nuttig zijn voor het gehele 

werkgebied. Uren besteed aan deze activiteiten worden niet bijgeteld in het totaal aantal uren van de 

Amstelland gemeenten, maar genereren wel kennis die zinvol is voor alle gemeenten. Te denken valt aan 

(meewerken aan het opstellen van) landelijke richtlijnen, deelname aan landelijke werkgroepen, adviezen 

aan Longfonds, platform EHS (elektrohypersensitiviteit), omgevingsdiensten, agenda groen, VNG, 

werkzaamheden van de gezondheid kundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS), maken van 

foldermateriaal en dergelijke activiteiten. Voorbeelden in 2016 zijn adviezen over de gezondheidseffecten 

op kinderen van lood in de bodem, de risico’s van zwemmen in open water, verschillende adviezen voor 
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grote evenementen, bijdragen aan tv uitzendingen en krantenartikelen (16x), als spreker deelname aan 

landelijke congressen (7x) en uitbrengen van publicaties in tijdschriften (3x). 

 

 

 Aalsmeer Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn Diemen Totaal 

  

  Aantal meldingen 6 12 3 7 5 33 

  Uren meldingen 36 72 18 42 30 198 

  

  Aantal adviezen en voorlichting 6  8 6 7 6 33 

  Uren adviezen en voorlichting 97 268 48 94 91 599 

  

  Totaal aantal uren 133 340 66 136 121 797 

  Uren begroot 119 322 49 112 98 700 

  % uren gebruikt 112% 106% 135% 121% 123% 114% 

 

 

Het aantal meldingen in Amstelland varieert tussen de gemeenten en per jaar. In Aalsmeer en Ouder-

Amstel was het aantal meldingen precies zoals voorspeld. In Diemen was het er een minder, in Uithoorn 

een meer. Amstelveen had dit jaar wat minder meldingen. Al met al zijn er minder meldingen geweest 

dan voorspeld. Het is normaal dat het aantal meldingen schommelt per jaar in elke gemeente, aangezien 

meldingen afhankelijk zijn van allerlei onvoorspelbare factoren. Er wordt alleen een inschatting gemaakt 

op basis van inwoneraantal. 

 

Het aantal adviezen is wat hoger dan het geplande aantal. Adviezen die nuttig zijn voor de gehele regio, 

werden niet meegerekend in het overzicht. Hierbij valt te denken aan artikelen, adviezen aan landelijke 

partijen, informatie op de website e.d. Overige voorbeelden relevant voor de Amstelland gemeenten 

staan er ook niet in, bijvoorbeeld adviezen over het Amsterdamse bos. 

De uren die zijn besteed aan projecten voor het gehele verzorgingsgebied van de GGD Amsterdam 

(Hitteplan, GROP en Schiphol) zijn naar rato van het inwonertal verdeeld over de gemeenten.  

 

Het aantal voorlichtingsactiviteiten is niet in de tabel opgenomen. In Aalsmeer werd een informatieavond 

gehouden over Schiphol en onderzoek. Overige voorlichting vond plaats over het algemeen, via de 

website en via landelijke en regionale mediaoptredens en krantenartikelen. Specifiek voor gemeenten zijn 

de aantallen dus niet gehaald, maar over het algemeen zijn er meer dan het geplande aantal 

voorlichtingsactiviteiten geweest.  

 

Wat heeft het gekost? 

 

 Realisatie 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

Leefomgeving MMK 64.514 70.282 76.743 -6.461 
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2.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding 

 

Algemeen 

 

De doelstelling van de afdeling Infectieziekten is de bestrijding van infectieziekten. Dit gebeurt onder 

andere door screening van risicogroepen, onderzoek en behandeling van mensen met een seksueel 

overdraagbare aandoening en door bron- en contactonderzoek van patiënten. Deze screening wordt 

uitgevoerd door de teams Soa-polikliniek, TBC bestrijding, Algemene Infectieziekten en Hygiëne & 

Inspectie. De afdeling verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk 

onderzoek naar infectieziekten en verzorgt diagnostiek voor tbc en soa, maar ook huisartsen en 

zorginstellingen in de regio. 

 

Algemene Infectieziekten 

Conform de Wet publieke gezondheid worden meldingen van infectieziekten door artsen, laboratoria en 

instellingen verwerkt, vindt bron- en contactonderzoek plaats om verdere verspreiding te voorkomen, 

vindt uitbraakmanagement plaats en preventie-activiteiten in hoog-risicogroepen. Infectieziekte 

uitbraken, ook in het buitenland, leiden steeds vaker tot onrust. Algemene Infectieziekten heeft als taak 

o.a. huisartsen, ziekenhuizen en burgers van uniforme en betrouwbare informatie te voorzien. Daarnaast 

worden reizigers geadviseerd en beschermd tegen een infectie op reis door voorlichting, vaccinaties, 

chemoprofylaxe en overige beschermende maatregelen. 

 

Tuberculosebestrijding 

De GGD Amsterdam verzorgt de tuberculosebestrijding voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, 

Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. De werkzaamheden bestaan uit het voorkomen, 

bestrijden, opsporen en behandelen van tuberculose. Een belangrijk onderdeel hierbij is het 

contactonderzoek. Het doel van het contactonderzoek is om bij contacten die besmet zijn te voorkomen 

dat zij tuberculose krijgen. Ook worden immigranten uit landen waar veel tuberculose voorkomt 

gescreend als zij langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven. 

 

SOA polikliniek 

De soa-polikliniek houdt zich bezig met de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid 

in Amsterdam en Amstelland en is regionaal coördinator van de landelijke regeling aanvullende seksuele 

gezondheid. De soa-polikliniek verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, waarin er aandacht is voor testen, 

behandelen, partnerwaarschuwing en preventie. Jongeren tot 25 jaar kunnen ook terecht op de 

seksualiteitsspreekuren, waar vooral veel hulpvragen over anticonceptie, seksueel geweld en rond 

zwangerschap worden besproken. De afdeling voert voor de doelgroepen mannen die seks hebben met 

mannen en voor commerciële sekswerkers ook collectieve preventieprogramma’s uit, waarin voorlichting, 

outreach en soa-testen worden geïntegreerd. 

 

Hygiëne & Inspectie 

Het Team Hygiëne & Inspectie heeft drie kerntaken. Het team houdt toezicht op de kwaliteit van 

kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning. Zij vergunt voorzieningen voor tatoeëren en piercing 

en zij adviseert op het gebied van hygiëne en infectiepreventie (inclusief legionellapreventie) bij 

collectieve voorzieningen (waaronder verpleeghuizen en woonzorgcentra, horeca en grootkeukens, 

maatschappelijke opvang, evenementen en asielzoekerscentra). Naast deze kerntaken doet het team 

regelmatig onderzoek. 
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2.3.1 Algemene infectieziekten 

Wat hebben we bereikt, en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

Bij het team Algemene infectieziekten is in 2017 het aantal meldingen van infectieziekten bij de inwoners 

van de regio Amstelland iets gedaald ten opzichte van 2016 terwijl het totale aantal meldingen bij 

Algemene infectieziekten gelijk is gebleven. In 2017 werden in de regio Amstelland 2 gevallen van de zeer 

besmettelijke vorm van schurft (scabies crustosa) gemeld, waarna grootschalig contactonderzoek 

plaatsvond en vele contacten preventief moesten worden behandeld. In samenwerking met het team 

Hygiëne en Inspectie vonden schoonmaakacties plaats om verdere verspreiding van de schurftmijt te 

voorkomen. Er heeft hierdoor nauwelijks verdere besmetting plaatsgevonden. Daarnaast waren er de 

gebruikelijke uitbraken van infectieziekten in instellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen en 

kinderdagverblijven.  

 

Het team Algemene Infectieziekten heeft zich opnieuw  ingezet om samen met het COC en 

zelforganisaties homoseksuele mannelijke asielzoekers en statushouders te vaccineren tegen hepatitis B. 

Om te voorkomen dat het team Algemene infectieziekten pas in uitbraaksituaties  voor het eerst met 

bestuurders uit de regio in contact komt,  hebben medewerkers van het team Algemene infectieziekten 

tijdens het Regionaal Ambtelijk Overleg en tijdens het Bestuurlijk Overleg Amsterdam-Amstelland, haar 

werkzaamheden met een prestentatie toegelicht en is het aanbod gedaan ook burgemeesters en 

wethouders te informeren over hun rol en verantwoordelijkheden tijdens een infectieziektecrisis.  Eind 

2017 is gestart met een ronde langs de  verschillende gemeentes. Burgemeester en wethouder zorg van 

Uithoorn waren als eerste aan de beurt. In 2018 worden de andere regiogemeentes benaderd. 

 

 

Meldingsplichtige 

ziekten A26* Overig 

Bezoekers 

reizigersvaccinatie 

Aalsmeer 0 7 10 39 

Amstelveen 26 25 44 696 

Uithoorn 1 5 17 68 

Ouder-Amstel 0 2 18 44 

Diemen 0 5 28 383 

Totaal 27 44 117 1.230 

*A26 verwijst naar artikel 26 in de Wet publieke gezondheid en gaat om situaties waarbij instellingen te maken hebben met 

een ongewoon aantal zieken of personeelsleden met maag- en darmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen of 

andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectueuze aard.  in de desbetreffende populatie of bij het begeleidend of 

verzorgend personeel. 
 

Wat heeft het gekost? 

 

 Realisatie 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

Alg. Infectieziekten 248.298 181.946 189.926 -7.980 
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2.3.2 TBC bestrijding 

Wat hebben we bereikt, en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

Voor de Amstelland gemeenten heeft de afdeling in het kader van de TBC-bestrijding conform afspraken 

de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Screening (o.a. thoraxfoto’s), voornamelijk van risicogroepen als buitenlandse werknemers, 

immigranten, asielzoekers en reizigers naar risicolanden. 

• Contactonderzoek en bronopsporing: bij een melding van Tbc-besmetting het zo snel mogelijk 

achterhalen van de bron en zijn/haar contacten, waar nodig ook internationaal. 

• Mantoux testen en BCG-vaccinaties, het geven van preventieve vaccinaties om ziekte te 

voorkomen. 

• Voorlichting aan individuen, professionals of bedrijven op het gebied van TBC. 

• Behandeling en begeleiding van patiënten die TBC hebben en medicijnen daartegen gebruiken. 

 

Vanwege de eliminatieopdracht van de WHO (World Health Organisation) wordt landelijk steeds meer 

ingezet op het opsporen en behandelen van personen met een latente tuberculose infectie. In 2016 is 

gestart met het opsporen van latente infecties bij immigranten jonger dan 18 jaar, en deze kinderen 

profylactisch te behandelen. Volgens de voorlopige cijfers werden in 2017 in de Amstelland gemeenten 20 

patiënten gediagnosticeerd met actieve tuberculose t.o.v. 17 patiënten in 2016. Bij 21 personen uit de 

Amstellandgemeenten is in 2017 een profylactische behandeling gestart vanwege een latente tuberculose 

infectie die werd gevonden in contactonderzoek of bij screening t.o.v. 29 patiënten in 2016. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 Realisatie 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

TBC  147.903 109.459 126.789 -17.330 
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2.3.3 SOA Polikliniek 

Wat hebben we bereikt, en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

In de Amstelland gemeenten is in 2017 het aantal soa-consulten gestegen naar 2.383 (2016: 2.123 

consulten). Bron- en contactopsporing is uitgevoerd bij de relevant gevonden soa’s. 

In 1.485 consulten is een Hiv-test gedaan (2016: 1.389). De financiering van de consulten vindt plaats 

vanuit een landelijke financiering. De bron – en contactopsporing (als er een SOA geconstateerd is, is de 

GGD verplicht ook na te gaan of besmette contacten op te sporen zijn) is een taak van de gemeente.  

 

  
Nieuwe 

consulten Cliënten* HIV testen 

Aantal consulten met 

minimaal 1 soa (%) 

Aalsmeer 77 11 46 11 (14,3%) 

Amstelveen 1.273 201 777 201 (15,8%)  

Uithoorn 145 27 89 27 (18,6%) 

Ouder-Amstel 94 22 37 22 (23,4%) 

Diemen 794 131 536 131 (16,5%) 

Totaal 2.383 392 1.485 392 (16,4%) 

 

*De term “cliënten” heeft betrekking op patiënten met een soa, waarvoor vanuit de soa-polikliniek bron- en 

contactopsporing is verricht. 

 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 Realisatie 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

SOA Poli 10.340 0 10.527 -10.527 

 

In de vastgestelde begroting 2017 is ten onrechte geen budget opgenomen voor de activiteit SOA Poli. In 

2018 en verder is dit hersteld.  
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2.4 Hygiëne en Inspectie 

Algemeen 

 

Het team Hygiëne en Inspectie heeft twee taken:  

• Toezicht op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en 

peuterspeelzalen (inclusief voorschoolse educatie), maatschappelijke 

ondersteuningsvoorzieningen (zoals dagbesteding, ambulante ondersteuning, hulp bij 

huishouden etc.) en tatoeage- en piercingstudio’s. 

• Advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij 

diverse instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.  

2.4.1 Inspectie Kinderopvang 

Doelstelling aantal ingezette uren 

 

Contracturen kinderopvang Begroting 2017 

Aalsmeer 460 

Amstelveen 1.981 

Ouder-Amstel 425 

Uithoorn 481 

Diemen 457 

Totaal 3.804 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

Toezicht: 

• Amstelveen: Alle jaarlijkse inspecties zijn conforme planning uitgevoerd. Er zijn 296 uur ingezet 

voor handhaving terwijl er 227 waren begroot. Er zijn vijf aanvragen voor nieuwe locaties 

binnengekomen (i.p.v. de 16 die begroot waren), daarnaast waren er 6 locaties betrokken bij een 

overname. Het aantal aanvragen voor nieuwe gastouderopvang was eveneens minder dan 

begroot (41 i.p.v. de 60 die begroot waren). 

• Aalsmeer: Alle jaarlijkse inspecties zijn conforme planning uitgevoerd. Er zijn 118 uur ingezet voor 

handhaving terwijl er maar 62 uur begroot waren. Er zijn twee aanvragen voor nieuwe locaties 

behandeld. Er zijn 7 aanvragen voor nieuwe gastouderopvang behandeld (7, begroot 10). 

• Uithoorn: Alle jaarlijkse inspecties zijn conforme planning uitgevoerd. Er waren 32 uur voor 

handhaving begroot. Er zijn echter 66 uur in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Er waren 4 

aanvragen voor nieuwe locaties begroot en er zijn er 6 in behandeling genomen. Het aantal 

aanvragen voor nieuwe gastouderopvang was 5 terwijl er 6 begroot waren.  

• Ouder Amstel: Alle jaarlijkse inspecties zijn uitgevoerd. Er zijn 45,5 uur voor handhaving 

uitgevoerd terwijl er 60 uur was begroot. Er waren 3 aanvragen voor nieuwe locaties begroot en er 

zijn er 2 uitgevoerd. Het aantal aanvragen voor nieuwe gastouderopvang was 14 terwijl er 10 

begroot waren.  

• Diemen: Alle jaarlijkse inspecties zijn conforme planning uitgevoerd. Er is exact het aantal uur 

gehandhaafd dat was begroot (72). Er zijn negen aanvragen voor nieuwe locaties binnen gekomen 

(begroot 2). Dit verschil heeft te maken met de omzetting van peuterspeelzalen naar 

kinderdagverblijven die halverwege 2017 heeft plaatsgevonden. Het aantal aanvragen voor 

nieuwe gastouders was 2 terwijl er 4 waren begroot. 
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Contracturen kinderopvang Realisatie 2017 

Aalsmeer 467 

Amstelveen 1.592 

Ouder-Amstel 360 

Uithoorn 482 

Diemen 513 

Totaal 3.414 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

Aalsmeer 48.557 47.018 1.539 

Amstelveen 199.890 161.622 38.268 

Diemen 50.292 51.669 -1.377 

Ouder Amstel 43.838 36.225 7.613 

Uithoorn 52.241 47.118 5.123 

Totaal 394.818 343.651 51.167 

 

 

Toezicht: vergunningverlening tattoo en piercing 

In 2017 hebben 10 van de 22 voorzieningen voor tatoeëren en piercing een nieuwe vergunning gekregen. 

Deze vergunning is weer drie jaar geldig. Hier zijn geen kosten voor de GR aan verbonden. De 

voorzieningen betalen de kosten hiervoor. 

2.4.2 Hygiëne 

De tweede taak van het team Hygiëne & Inspectie in het kader van de Wet publieke gezondheid staat 

onder druk. Er is vanuit de Amstelland gemeenten in 2017 geen financiering voor het bevorderen van de 

technische hygiënezorg die genoemd worden in de Wet publieke gezondheid, artikel 2, lid F. Eerder kon 

dit gebrek worden gecompenseerd doordat, vooral zorginstellingen, het team Hygiëne &Inspectie tegen 

kostendekkend tarief om advies vroegen. Zo kon er via deze weg voorlichting worden gegeven, vragen 

worden beantwoord van ketenpartners/ instellingen én was er een actief contact met de instellingen in 

het verzorgingsgebied. Echter, de adviestaak loopt de laatste jaren terug; op sommige 

aandachtsgebieden zelfs met 25-30% in drie jaar tijd. Steeds meer (zorg)instellingen beschikken over 

minder financiële middelen om adviseurs van het team Hygiëne &Inspectie in te huren. Organisaties die 

hebben besloten om geen advies meer in te kopen, vallen inmiddels buiten het zicht van de GGD en bij 

deze organisaties en instellingen kan de GGD haar wettelijke taken niet meer uitvoeren. De GGD heeft 

hierover in 2017 constructieve gesprekken gevoerd met de GR. Uit deze gesprekken is voortgekomen, dat 

de wens aan het bestuur wordt voorgelegd om in 2018 een pilot te starten om te onderzoeken wat de 

staat van de hygiëne bij genoemde instellingen is. Op basis daarvan wordt bekeken of er structureel geld 

beschikbaar komt voor deze taak. 
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2.4.3 Legionella preventie 

 

Wat hebben we bereikt, en wat hebben we daarvoor gedaan? 

De GGD voert op basis van de Wet publieke gezondheid bronopsporing uit bij een patiënt met 

legionellose en adviseert instellingen/bedrijven als er een verhoogde concentratie legionellabacteriën in 

water wordt aangetroffen. 

 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 Realisatie 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

Legionella preventie 10.955 11.144 11.144 0 
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2.5 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet) 

Algemeen 

 

De afdeling Vangnet MGGZ (Vangnet) houdt zich bezig met personen die zich in een sociaal 

maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat hierbij om mensen met psychiatrische en/of psychosociale 

problematiek die hulp nodig hebben doordat zij overlast veroorzaken en/of hulpbehoevend zijn. De 

problematiek kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze OGGZ-cliënten mijden vaak zorg of hebben 

geen (adequate) hulpvraag. De reguliere hulpverlening kent de cliënt vaak niet, is de cliënt uit het oog 

verloren of is nog niet in staat een adequate behandeling te bieden. Intrinsiek aan het OGGZ-takenpakket 

is dat de interventies een hoog “crisis” gehalte hebben. Zij komen tot stand in het kader van de 24-uurs 

crisisdienst indien de politie in acute gevallen de melder is. Dan wel via de meldpunten Zorg en Overlast 

waarbij het meldpunt voor het gemeentebestuur vraagt om ondersteuning. Meestal gaat het in beide 

gevallen om chronische problemen die vaak meerdere malen in beeld kunnen komen. 

 

Wat hebben we bereikt, en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Het aantal crisismeldingen in 2017 is licht gestegen, 265 in 2017 tegenover 246 in 2016. Er is geen 

expliciete verklaring vanuit het werkveld voor deze kleine toename.  

 

Binnen hygiënisch woningtoezicht (HWT) zien we een toename van meldingen; bijna een verdubbeling in 

2017 ten opzichte van een jaar ervoor. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van 

gedwongen schoonmaakacties en een betere samenwerking op basis van de leefomstandigheden 

beoordelingsschaal. De “Leefomstandigheden beoordelingsschaal” is een preventief meetinstrument 

voor hulpverleners en instanties (politie, sociaal teammedewerkers, medewerker van een 

woningbouwvereniging en thuiszorg medewerkers) om te beoordelen of HWT nodig is. De uitkomst van 

de beoordelingsschaal geeft een kritische grens aan die bepaalt wanneer de inspecteur HWT van de GGD 

ingeschakeld moet worden. Doel is om gedwongen schoonmaak acties terug te dringen. De HWT-

inspecteur werkt hierin zoveel mogelijk samen met de sociale teams en de afdeling bouw en 

woningtoezicht van de gemeenten. De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer hebben de HWT-inspecteur ook 

formeel aangewezen als toezichthouder bouwbesluit. Hierbij zijn alle gemeenten nu voorzien van een 

Toezichthouder HWT. De toename van meldingen HWT hangt ook samen met de monitoring en controle 

bezoeken van de HWT inspecteur bij bekende adressen. 

 

Over het kalenderjaar 2017 is het aantal tijdelijk huisverboden (THV) sterk afgenomen in vergelijking tot 

2016. Dit wordt veroorzaakt doordat afdeling Vangnet vanaf 1 juli 2017 de verantwoordelijkheid binnen 

het zorgdeel van de THV (bestaande uit risicotaxatie, zorgcoördinatie en plaatsing dader) deels heeft 

overdragen aan Veilig Thuis. Vanaf 1 januari 2018 is deze activiteit volledig overgegaan naar Veilig Thuis. 

 

Het aantal meldingen zorg en overlast (alleen DUO-gemeenten) vertoont een daling in 2017, van 187 in 

2016 naar 120. Deze afname heeft waarschijnlijk te maken met de lokale zorgnetwerken die meer werk 

tot zich nemen. 

 

Crisisdienst 

Wanneer de politie wordt geconfronteerd met personen, die in een crisis of hulpbehoevend zijn en/of 

extreme overlast veroorzaken, kunnen zij 24 uur per dag een beroep doen op Vangnet. Vangnet kijkt ter 

plaatse wat er aan de hand is en verwijst door naar de juiste hulpverlening. Het doel hiervan is het 

optimaliseren van crisishulp in de regio Amstelland 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het aantal 

meldingen in de Crisisdienst is in 2016 gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. 
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De totale indicatoren zien er per product over heel 2017 als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgesplitst naar de Amstelland-gemeenten ziet de verdeling er als volgt uit: 

 

Gemeente Crisisdienst HWT THV Zorg & Overlast 

Aalsmeer (*) 17 3 4 0 

Amstelveen 133 55 20 0 

Diemen 50 15 5 72 

Ouder-Amstel 17 2 2 4 

Uithoorn 48 6 4 44 

Totaal 265 81 35 120 

 

(*) Abusievelijk zijn in de indicatoren van Aalsmeer (bij Crisisdienst en HWT) de verkeerde aantallen 

vermeld in de halfjaarsmarap. Deze hadden respectievelijk 14 en 1 moeten zijn. De hierboven staande 

aantallen zijn correct. 

 

In onderstaande tabel staan de verwijzingen over heel 2017 weergegeven: 

 

 

Verwezen naar  Aalsmeer Amstelveen Diemen Uithoorn Ouder-Amstel Totaal 

Blijf groep 4 12 5 6 2 29 

Bureau Jeugd zorg 

 

1 1 1 

 

3 

Gem. instelling 7 11 1 1 

 

20 

Ggz & lvg 2 18 7 9 5 41 

Huisarts 1e lijn zorg 

  

2 

  

2 

Hulp verlening 

 

1 1 

  

2 

Justitie 

 

1 

   

1 

Maatsch. opvang 

 

1 4 1 

 

6 

MGGZ 

 

2 4 1 

 

7 

Politie 

 

1 

   

1 

Sociaal Team 

 

5 

   

5 

Steun punt Huiselijk Geweld 

 

2 

   

2 

Veilig Thuis 

 

2 

   

2 

Veld regie 1 4 

 

1 

 

6 

Totaal 14 61 25 20 7 127 

  

Vangnet Amstelland 2013 2014 2015 2016 2017 

Crisisdienst 299 392 246 246 265 

Hygiënisch Woningtoezicht 23 22 33 45 81 

Tijdelijke Huisverboden 60 54 68 106 35 

Zorg & Overlast 350 373 288 187 120 

Totaal 732 841 635 584 501 
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In de tabel zien we het aantal verwijzingen niet overeenkomen met het aantal meldingen. Een verwijzing 

is een actie die uitgevoerd wordt als een cliënt nieuw is voor een zorgpartij. Bij bestaande zorgcontacten 

voorziet een terugkoppeling richting behandelaar en is daarmee dus niet een nieuwe verwijzing. De 

verwijzingen naar de Blijfgroep zijn interregionaal. Interregionale plaatsing binnen de Blijfgroep worden 

gerealiseerd als het veiligheidsrisico van cliënten hoog is en het noodzakelijk maakt dat cliënten worden 

verwezen/ toegeleid buiten de woongemeenten. Het veiligheidsrisico in met name een THV maakt dat 

cliënten worden verwezen/toegeleid naar voorzieningen buiten de woongemeenten. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 Realisatie 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

Vangnet en Advies 90.270 99.515 112.792 -13.277 

Hygiënisch woningtoezicht* 11.451 7.046 7.986 -940 

Meldpunt Z&O* 77.276 29.258 33.161 -3.903 

Totaal 178.997 135.819 153.940 -18.120 

 

De kosten zijn toegerekend op basis van de verhouding van het aantal casussen in Amsterdam en 

Amstelland, waarbij er rekening gehouden is met het feit dat Meldpunt Zorg & Overlast alleen afgenomen 

wordt door de DUO gemeenten. 

 

* De projecten worden niet door alle gemeenten afgenomen: Hygiënisch woning toezicht wordt 

afgenomen door de gemeente Diemen en Meldpunt Zorg & Overlast door de DUO gemeenten. Door 

meerdere gemeenten wordt van HWT gebruik gemaakt, zoals te zien is in de tabel op de vorige pagina. Er 

gaat uitgezocht worden hoe dit precies zit.  
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2.6 Forensische geneeskunde 

Algemeen 

 

De afdeling AGZ (Algemene Gezondheidszorg) levert als onderdeel van de GGD Amsterdam medische 

zorg en advisering ten behoeve van gemeentelijke instanties, gemeenten, evenals burgers van de 

gemeenten en politie en justitie in de regio’s Amsterdam-Amstelland. AGZ functioneert en wil dat blijven 

doen op het scharnierpunt tussen overheid, justitie en zorg, waarbij de lijkschouw, forensische medisch 

onderzoek Medische Arrestantenzorg ((incl. verpleegkunde), en medische zorg aan gedetineerden 

hoofdactiviteiten zijn. De uitvoering van diverse wet- en regelgeving speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

Het cluster AGZ afdeling Forensische Geneeskunde verricht 24 uur per dag / 7 dagen per week specifiek 

forensische (A) taken zoals lijkschouwen. 

 

De gemeentelijke taak is de uitvoering van de Wet op Lijkbezorging. Sinds 2009 is bepaald dat een 

lijkschouwer geregistreerd moet staan als forensisch arts. Al onze artsen zijn geregistreerd. Buiten de 

gemeentelijke taak verricht de afdeling medisch onderzoek van slachtoffers en daders van geweld en 

bloedafnames in het kader van de Wegenverkeerswet en urineafnames voor Reclassering Nederland. 

Daarnaast wordt de afdeling benaderd voor medisch advies en wordt er curatieve zorg aan arrestanten en 

gedetineerden verleend. Dit in opdracht van gemeente, politie, KMAR en justitie. 

 

De forensische geneeskunde verleent zorg aan de doelgroep arrestanten en gedetineerden in 

Amsterdam/Amstelland en de regio Noord-Holland (JC Zaanstad). 

 

Wat hebben we bereikt, en wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

AGZ heeft het contract met JC Zaanstad verlengd voor minimaal 1 jaar. Verder is het structureel 

personeelstekort van 2 fte binnen het secretariaat van AGZ opgevuld. Daarnaast zijn 2 forensisch artsen 

aangenomen om het tekort van 0.8 fte op te vullen. 

 

Voor het leveren van de medische zorg in JC Zaanstad is AZG een samenwerking aangegaan met 

Detentiezorg Nederland; AGZ levert 3 dagen in de week de spreekuren, en Detentiezorg 2 dagen in de 

week. De avond- nacht en weekenddiensten worden door onze forensisch artsen verzorgd. Het extra 

personeel dat wij hebben ingehuurd voor de spreekuren in de penitentiaire inrichting hebben een tijdelijk 

contract gekregen voor de duur van de overeenkomst met JC Zaanstad. 

 

Totaal inzet forensische artsendienst 

Amstelland 

 

 

Letselbeschrijvingen 12 

Arrestantenzorg 11 

Fiat advies insluiting a.g.v. intoxicatie 7 

Bloedonderzoek i.h.k.v. wegen verkeerswet 23 

DNA/wangslijmvlies afname 0 

Overig (ook bloedafname na lijkschouw) 12 

Lijkschouw natuurlijke dood 37 

Lijkschouw niet natuurlijke dood 16 

Euthanasie 79 
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Uitsplitsing lijkschouw per gemeente: 

 

 Aalsmeer Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn Diemen 

Lijkschouw natuurlijke dood 2 16 1 2 0 

Lijkschouw niet-natuurlijke dood 8 22 1 0 1 

Euthanasie 12 46 0 14 13 

 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 Realisatie 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

Beschikbaarheid lijkschouwing 58.662 59.676 59.468 208 

 

 

De kosten voor post-mortem forensisch medisch onderzoek (bijvoorbeeld urine onderzoek bij een 

overledene) zijn nog geen sluitende afspraken gemaakt. In het verleden werden deze kosten betaald door 

de politie Amsterdam, maar na de invoering van de Nationale Politie en het harmoniseren van de 

financiën zijn deze kosten steeds meer onder druk komen te staan. In 2018 willen we overleggen met de 

gemeenten over financiering van deze kosten. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 15.000 voor de 

gemeenten gezamenlijk. De mogelijkheid bestaat dat na de invoering van het rapport van de Taskforce 

Lijkschouw ‘De dood als startpunt’ deze kosten zullen toenemen. 

 

De kosten voor Medische Arrestantenzorg zijn voor rekening van de politie.  
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2.7 Jeugdgezondheidszorg 

Inleiding 

Hierbij presenteert Jeugdgezondheidszorg (JGZ) de cijfers en de resultaten over het jaar 2017. De 

toelichting beschrijft bijzonderheden in de uitvoering van het basispakket, daar waar wordt afgeweken 

van de begroting, en er wordt een toelichting gegeven op zaken die van invloed zijn geweest op de 

financiën dan wel van belang zijn op inhoudelijk niveau. 

Van belang is om te vermelden dat de differentiatie van de salariëring van de Jeugdartsen en 

Jeugdverpleegkundigen in 2017 haar beslag heeft gekregen en dat dit invloed heeft gehad op de 

jaarrekening. 

 

In het werk van de Jeugdgezondheidszorg staat veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren 

centraal. Alles staat in het teken om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling naar een zelfstandig en 

zelfredzaam burgerschap.  

 

De kern van het basispakket Jeugdgezondheidszorg: 

• systematisch volgen van de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en 

jongeren; 

• beoordelen van de ontwikkeling in relatie tot de sociale, pedagogische en fysieke omgeving van de 

kinderen en jongeren en het gezin waarin ze opgroeien; 

• tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen; 

• geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, individueel of in groepen; 

• gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders en jongeren;  

• ontzorgen en normaliseren door het geven van voorlichting, advies en ondersteuning; 

• beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen; 

• samenwerken met professionals uit onderwijs, eerste en tweede lijn en de wijkteams. 

Prestatie indicatoren 

Afgelopen jaar zijn de GGD en de gemeenten doorgegaan met de besprekingen over de prestatie 

indicatoren. Deze kwantitatieve indicatoren, de output, zijn in deze rapportage opgenomen en ten 

opzichte van 2016 uitgebreid.  

 

Afgesproken indicatoren conform productenboek: 

• Bereik van de populatie op basis van de inspectienorm 

• Vaccinatiegraad 

• VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie 

• Stevig Ouderschap, zowel de prenatale begeleiding als de begeleiding na de geboorte 

• Aantal instroomconsulten nieuwkomers 

• Aantal verwijzingen 
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2.7.1 Resultaten 2017 

 

Aantal kinderen in zorg  

Het aantal kinderen in zorg wordt bepaald aan de hand van de JGZ locatie waar zij in zorg zijn. 

 

Aantal kinderen in zorg op een JGZ-locatie in de gemeente per 31 december 2017 

0-4 jarigen per gemeente 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar Totaal 

Aalsmeer 235 271 310 310 1.126 
Amstelveen 811 1.039 1.035 1.106 3.991 
Diemen 292 359 380 343 1.374 

Ouder-Amstel 70 95 115 104 384 

Uithoorn 235 308 303 242 1.088 

Totaal 1.643 2.072 2.143 2.105 7.963 

 

  

Aantal leerlingen 4-19 onder zorg 2016 2017 

Totaal aantal kinderen PO 16.268 16.575 

Totaal aantal kinderen SBO/SVO 635 635 

Totaal aantal kinderen VO 9.960 10.018 

Totaal aantal Leerlingen onder zorg  26.863 27.229 

 

Wanneer er signalen zijn, worden deze in Multisignaal genoteerd conform de afspraken die daar over zijn 

gemaakt.  

 

Bereik 

Bereik van kinderen is een kwaliteitsnorm voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. JGZ streeft naar 

een permanent hoog bereik van kinderen en hun ouders. Net als voorgaande jaren is de streefwaarde voor 

het bereik van 0- en 3-jarigen gesteld op 95%, en voor 5-, 10-, 14- en 16-jarigen op 90%. JGZ haalt de 

streefwaarde voor 0-jarigen ruim met een gemiddeld bereik van 99%.   

 

Voor 3-jarigen wordt de streefwaarde van 95% gemiddeld voor Amstelland net gehaald. Duivendrecht 

(80%), Ouderkerk a/d Amstel (90%) en Diemen (92%) en Amstelveen Westwijk en Uithoorn (94%) halen 

de norm niet. Er zijn plannen opgesteld om ook in deze gemeenten de streefwaarde van 95% te halen.  

 

• Per 1 januari 2018 zijn er in Westwijk 13 spreekuren in plaats van 11 per week gepland. Eventuele 

oorzaak van de lagere score zou de excentrische ligging van de locatie kunnen zijn en de 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 

• Diemen heeft een populatie die lijkt op een populatie met ‘grote steden problematiek’. Op de locatie 

Diemen is een plan van aanpak opgesteld en worden komende periode alle ouders van 3-jarigen de 

dag voor het consult persoonlijk opgebeld door de assistente om ze te herinneren aan hun afspraak bij 

de Jeugdgezondheidszorg. In januari en februari 2018 zijn er twee extra dagen spreekuur ingezet om 

de achterstanden in te lopen en met de structurele openstelling op de vrijdagen hopen we ook hier 

het bereikcijfer bij de 3-jarigen omhoog te krijgen.  

• Voor Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel worden nog maatregelen getroffen, waarbij moet worden 

opgemerkt dat het bij Ouderkerk aan de Amstel om zeer kleine aantallen gaat waardoor het 

percentage zowel naar boven als naar beneden procentueel kan schommelen. 
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De bereikcijfers van de 5-, 10-, 14- en 16-jarigen zijn berekend op basis van het schooljaar 2016/17, waarbij 

alleen de 10-jarigen in Diemen de norm van 90% net niet halen. Met de nieuwe werkwijze voor het 

preventief gezondheidsonderzoek 10-jarigen (zie “Waar willen we aan werken in 2018?”) streven we naar 

een verbetering van het bereik. In vergelijking met andere steden en regio’s kan worden gesteld dat het 

bereik voor deze groep in Amstelland hoog is. 

 

 

Locatie 

0 jr* 

Norm 

95% 

3 jr* 

Norm 

95% 

5 jr** 

Norm 

90% 

10 jr** 

Norm 

90% 

14 jr** 

Norm 

90% 

16 jr** 

Norm 

90% 

Aalsmeer 100% 99% 99% 95% 91% 93% 

Amstelveen Westwijk 99% 94% 95% 93% 97% 94% 

Amstelveen Bourgondische Laan 99% 95%     

Diemen 100% 92% 96% 89%   
Duivendrecht 100% 80% 100% 94%   

Ouderkerk a/d Amstel 91% 90%*** 98% 97%   

Uithoorn 100% 94% 96% 96% 95% 95% 

Totaal 99% 95% 96% 94% 96% 94% 

 

* Op aanvraag van de gemeente Ouder-Amstel is het bereik van 0- en 3-jarigen voor de plaatsen 

Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel berekend op basis van de woonplaats (postcode) van het kind. 

Voor de andere gemeenten/plaatsen is het bereik berekend op basis van dossierlocatie. 

 

** Bereik van 5-, 10-, 14- en 16-jarigen is berekend op basis van de begeleidende JGZ-locatie horende bij 

de schoollocatie van een leerling. 

 

***De 80% van Duivendrecht is vertekend door het zeer lage aantal kinderen. In 2017 varieerde dit aantal 

per maand van 1 tot 20 kinderen. 
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Basispakket JGZ 

In het onderstaande overzicht staan de 17 Basispakket-producten van Amstelland en 2 posten voor 

materiële lasten weergegeven. De realisatie van deze producten is afgezet tegen de prognose van 2017 en 

de procentuele uitnutting per product voor het jaar 2017 is vermeld.  

De begroting 2017 bedraagt € 3.629.000. In de kolom prognose 2017 is naast de begroting 2017 ook de 

correctie opgenomen voor de in juni 2016 goedgekeurde uitbreiding € 170.000 en de begroting voor 

Entgelden (€ 230.000). De prognose 2017 komt daarmee uit op € 4.028.563. De cumulatieve procentuele 

uitnutting van het Amstellandse Basispakket bedraagt in de rapportageperiode € 3.947.319, oftewel 98%.  

Een vergelijking met vorig jaar is niet goed mogelijk. De begroting 2017 is anders van opzet dan die van 

2016. Voor 2018 zal de vergelijking wel mogelijk zijn omdat de begrotingen van 2017 en 2018 wel op 

eenzelfde manier zijn opgezet.  

 

 

BASISPAKKET PRODUCT  

PROGNOSE 

 2017 

REALISATIE 

2017 

UITNUTTING 

2017 

01. 1e Huisbezoek  €98.970 €93.573 95% 

02. 2e Huisbezoek  €162.979 €155.087 95% 

03. PGO door jeugdarts  €817.814 €809.010 99% 

04. PGO door jeugdverpleegkundige  €928.620 €873.646 94% 

05. Speciaal Onderwijs  €118.004 €108.415 92% 

06. Open Spreekuren  €88.881 €84.731 95% 

07. Extra zorg  €505.046 €550.875 109% 

08. Rijksvaccinatieprogramma  €81.012 €87.660 108% 

09.Samenwerking en advisering Scholen  €26.555 €12.786 48% 

10. Jeugd Gezondheid Monitor 4-18  €50.000 €50.000 100% 

11. Huisbezoek op indicatie  €48.189 €31.308 65% 

12. Toeleiden VVE  €32.623 €35.290 108% 

13. Participatie Casuïstiekoverleg  €214.124 €196.046 92% 

14. Groepsbijeenkomsten en cursussen  €2.260 €7.334 325% 

15. Prenatale zorg risicogezinnen  €23.240 €2.192 9% 

16. Ziekteverzuimbegeleiding VO  €57.486 €42.645 74% 

17. Stevig Ouderschap  €55.493 €80.941 146% 

EKD materiele lasten €362.924 €365.996 101% 

BAP materiele lasten niet aan product toe te wijzen €354.342 €359.783 102% 

TOTAAL  €4.028.563 €3.947.319 98% 

 

Voor het toerekenen van de productie aan de activiteiten van het Basispakket is gerekend met de tarieven 

die gebruikt zijn voor het opstellen van de begroting. De realisatie van de productie is hierdoor te  

vergelijken met de begrote productie. In de financiële verantwoording (zie “Financiën”) zijn de werkelijke 

kosten voor 2017 opgenomen. 

 

In de tekst hieronder wordt een toelichting gegeven op verschillende producten van het Basispakket. 

Producten waar geen bijzondere afwijking van de realisatie is te zien en/ of waar geen aanvullende 

informatie over is, komen niet aan de orde. 
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03 en 04. PGO door arts en PGO door verpleegkundige 

Voor de reguliere PGO’s geldt dat er nog een stukje achterstand is (m.n. bij de 3,9-jarigen bij de 

verpleegkundigen) dat nog ingehaald moet worden. Dit is een na-ijl effect van de zomerperiode. In januari 

2018 is dit opgelost. 

 

05. Speciaal onderwijs 

Bij speciaal onderwijs zien we een realisatie die onder de begroting uitkomt. Dit is grotendeels te 

verklaren door het feit dat we in de begroting de herindicaties hebben meegenomen. Deze herindicaties 

worden echter niet meer gedaan en kunnen dus ook niet bijdragen aan de realisatie. In de begroting voor 

2018 zijn deze herindicaties niet meer meegenomen.  

Speciaal onderwijs is een belangrijk onderdeel binnen de JGZ. Het gaat hier om zorg voor kwetsbare 

kinderen waarbij dikwijls complexe problematiek speelt. Er is dan ook regelmatig overleg met 

professionals binnen de school en ketenpartners in de zorgverlening. Het niet verschijnen op afspraken 

speelt bij deze doelgroep ook een rol in de realisatiecijfers. We ondervangen dit zo veel mogelijk door 

ouders een dag voor de afspraak te bellen. 

 

06. Open spreekuren 

Voor open spreekuren is de realisatie iets lager dan begroot. Deze spreekuren vinden wel degelijk plaats, 

maar de activiteiten die tijdens de spreekuren worden gedaan, worden als inhoudelijke werkzaamheden 

geregistreerd.  

 

Ouderchat 0-4  en 4-12 

De ouderchat is een gezamenlijk initiatief van Amsterdam en Utrecht en wordt uitgevoerd door 

medewerkers van GGD Amsterdam en GGD Utrecht. In de grafiek is te zien uit welke regio de ouders die 

chatten komen, 9% komt uit de regio Amstelland.  

 
 

De ouderchat 0-4 is eind 2016 op twee manieren uitgebreid. Ten eerste zijn de openingstijden verruimd 

van 13.00 – 17.00 uur naar 8.30 – 17.00 uur. Daarnaast is de samenwerking gezocht met GGD regio 

Utrecht. Jeugdverpleegkundigen uit beide regio’s bemensen iedere werkdag samen de ouderchat 0-4. Op 

deze manier wordt de bezetting gewaarborgd, het bereik vergroot en de middelen gedeeld. Onderzoek 

onder ouders en medewerkers maakt duidelijk dat beide organisaties tevreden zijn over de 

chatdienstverlening. Ouders geven aan dat zij het een ‘goede aanvullende service vinden, tussen de 

42%

9%

36%

5%

8%

Herkomst ouders voor de ouderchat

Amsterdam

Amstelland

GGD regio Utrecht

Overige regio's
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consulten door’. Vooral ouders van 0-1-jarigen (85%) maken gebruik van de ouderchat. In de periode van 

januari tot en met 20 december 2017 zijn met ouders uit de regio Amstelland zijn 730 chats gevoerd. Na de 

positieve ervaring in de samenwerking met GGD regio Utrecht is het de bedoeling om de chat tool te 

koppelen aan de landelijke uitrol van de groeigids/app en om samen te gaan werken met andere JGZ-

organisaties. JGZ wil dan ook de openingstijden verder uitbreiden (tot 20.30 uur in de avond). 
 

Ouderchat 4-12 

Voor ouders van kinderen van 4-12 jaar is deze chat belegd bij de opvoedadviseurs en daarin is ook 

Amstelland meegenomen. 

 

Jouwggd.nl en chat 

Het blijkt dat er meer en meer via de sociale media wordt gecommuniceerd. Op de site www.jouwggd.nl 

kunnen jongeren chatten met jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Deze  jongerenchat  is op 

werkdagen geopend van 15.00 tot 21.00 uur en op zondagen van 18.00 tot 20.00 uur.   

Voor jongeren is dit een goede en anonieme manier om aan informatie te komen. De site jouwggd.nl 

wordt door meerdere GGD-en georganiseerd en naar rato bekostigd in 21 regio’s. De onderwerpen waar 

de meeste belangstelling naar uitgaat, zijn in de tabel hieronder te zien. Indien nodig wordt er 

doorverwezen naar kenniscentra zoals de Rutgers en Brijderstichting. Ook kan er verwezen worden naar 

de JGZ in de eigen regio. De percentages zijn gebaseerd op cijfers van 2016. De bezoekcijfers worden half 

februari 2018 gepubliceerd en zijn op dit moment nog niet beschikbaar.   

 

 
 

07. Extra zorg  

JGZ bevindt zich in een transitie waarin het zien van alle kinderen nog steeds overeind staat, maar voor de 

kinderen die extra zorg behoeven wordt meer ruimte gecreëerd. Samen met ouders en/of jeugdigen 

bespreekt de professional van Jeugdgezondheidszorg de gezondheidssituatie en wanneer ouders/ 

jeugdigen zelf meer regie willen kan dit betekenen dat we een consult overslaan of op een andere manier 

met elkaar communiceren. Tegelijkertijd geven we meer tijd aan de kinderen en ouders die meer 

ondersteuning nodig hebben. Dit kan variëren van een extra huisbezoek om een jonge ouder met 

borstvoeding te helpen, het begeleiden van een overgewicht traject tot een begeleiding van een puber die 

met depressie kampt. De zorg wordt verleend door jeugdartsen en/of verpleegkundigen. Per gezin en 

onderwerp kan de aanpak verschillen. Het vroegtijdig signaleren en behulpzaam zijn zorgt er voor dat 

eventuele problemen wanneer ze nog genormaliseerd kunnen worden, aandacht krijgen. We hopen 
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32%5%

33%

1%

Onderwerpen jongerenchat

Gezondheid

Relatie

Lichaam

Seks

Gevoel

Drugs/ Roken

Media



32 

 

hiermee een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke vraag om kleine problemen klein te houden en 

grote problemen op tijd de juiste hulp te geven. 

 

Onder extra zorg vallen onder andere de volgende activiteiten: 

• Onderzoeken op indicatie 

Deze indicaties worden door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen gegeven. Sinds het instellen 

van sociale wijkteams wordt hier nauw mee samengewerkt, met name op het gebied van psycho- 

sociale problematiek. Afgelopen jaar zijn er 5.387 onderzoeken op indicatie uitgevoerd, in 2016 

waren dit 5.353. Daarnaast zijn er 849 (13,6%) onderzoeken wel ingepland, maar hier is de klant 

niet verschenen of heeft laat afgemeld. In 2016 waren er 770 (12,5%) gevallen van niet verschenen 

of laat afgemeld. In geval van niet verschijnen wordt een kind opnieuw uitgenodigd conform 

protocol ‘niet verschijnen zonder bericht’.  

• Telefonische consulten 

Van januari tot en met december 2017 zijn er 5.232 telefonische consulten geregistreerd, in 2016 

waren dit 5.132 telefonische consulten. 

• Informatie en overleg opvragen en uitwisselen met derden 

Er is 4.932 keer ‘overleg met derden’ geregistreerd, in 2016 werd dit 4.119 keer gedaan. 

• Nieuwkomersonderzoeken 

Er zijn in 2017 378 nieuwkomersonderzoeken ingepland, waarvan er 88 klanten niet naar het 

consult zijn gekomen of zich laat hebben afgemeld.  In 2016 zijn er 239 consulten uitgevoerd en 

kwamen 81 mensen niet op het consult. De reden van niet of laat komen heeft waarschijnlijk te 

maken met de onbekendheid van de Jeugdgezondheidszorg. Ook hier vindt samenwerking met 

de wijkteams plaats. De interventies om het niet verschijnen te verlagen hangt af van de 

doelgroepen, iedere doelgroep vraagt een andere aanpak. Komend jaar zetten wij meer in op dit 

onderdeel. 

 

Overgewicht  

In onderstaande tabel staat het aantal consulten voor overgewicht die per gemeente zijn uitgevoerd in 

2016 en 2017. 

 

 

 

Locatie 

Aantal 

Consulten 

2016 

Aantal 

kinderen 

Obesitas 2 en 3 

Aantal 

Consulten 

2017 

Aantal unieke 

kinderen in 

2017 

Aalsmeer 108 28 130 101 

Amstelveen  317 60 355 257 

Diemen 129 19 124 93 
Duivendrecht 33 2 38 28 

Ouderkerk a/d Amstel 16 - 13 9 

Uithoorn 85 29 79 71 

Totaal 688  739 559 

 

Gemiddeld zijn dat 1,3 consulten per kind. 

 

Nieuwkomers 

In de tabel hieronder staat het aantal nieuwkomersonderzoeken per gemeente die in 2016 en 2017 zijn 

uitgevoerd.  
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Locatie 

Aantal 

onderzoeken 

2016 

Aantal 

Onderzoeken 

2017  

Aalsmeer 18 43 

Amstelveen  188 262 

Diemen 7 19 
Duivendrecht  4 

Ouderkerk a/d Amstel 4 3 

Uithoorn 22 47 

Totaal 239 378 

 

In de begroting 2018 is dit product naar beneden bijgesteld om het tekort op de begroting op te lossen. In 

plaats van 1760 onderzoeken (gebaseerd op toestroom vluchtelingen en statushouders) in 2017 zijn er in 

2018 70o onderzoeken begroot. 

 

In Amstelveen start in schooljaar 2018-2019 een nieuwe Internationale School (Amity International School 

Amsterdam). De GGD is in gesprek met de gemeenten over de zorg die deze populatie nodig heeft en 

welke eventuele maatregelen hiervoor getroffen gaan worden. 

 

In Aalsmeer en Uithoorn neemt de Poolse groep toe en in Amstelveen zien we een grote stijging bij de 

Indiase gemeenschap. 

 

08. Rijksvaccinatieprogramma 

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt tegen twaalf infectieziekten. Het collectieve programma 

is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te 

voorkomen. Voor het laatste is een voldoende hoge vaccinatiegraad een noodzaak: een hoge 

vaccinatiegraad zorgt er voor dat kwetsbare (nog) niet gevaccineerde kinderen tegen ziekten worden 

beschermd (groepsimmuniteit). 

 

Uit onderstaande tabel blijkt dat in verslagjaar1 2017 in Amstelland een hoog bereik is behaald met het 

Rijksvaccinatieprogramma. In de tabel is er op gemeenteniveau uitgesplitst door het RIVM. De GGD kan 

deze uitsplitsing niet wijzigen. Het doel – een vaccinatiegraad op alle vaccinaties van minimaal 90% – is 

voor de meeste vaccinaties behaald. De vaccinatiegraad is landelijk voor het derde opeenvolgende jaar 

licht gedaald met ongeveer een 0,5%. Deze trend is gedeeltelijk zichtbaar in Amstelveen, Diemen en 

Uithoorn.  

  

                                                                    

 
1 Verslagjaar 2017 betekent dat in 2017 de vaccinatiegraad is bepaald op de leeftijd van 1 en 2 jaar voor 

zuigelingen geboren in 2014, op de leeftijd van 5 jaar voor kleuters geboren in 2011, op de leeftijd van 10 jaar 

voor schoolkinderen geboren in 2006 en op de leeftijd van 14 jaar voor adolescente meisjes geboren in 2002.  
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GEMEENTE Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Zuigelingen (2 jaar)                     

DKTP basis immuun 95,8% 97,2% 92,3% 90,8% 90,1% 94,4% 95,1% 97,0% 94,2% 94,4% 

Hib volledig afgesloten 96,6% 97,8% 93,2% 92,4% 92,1% 95,4% 93,2% 97,0% 94,9% 95,1% 

Hepatitis B 95,5% 96,9% 87,2% 87,4% 90,9% 94,0% 93,2% 94,8% 93,5% 93,7% 

BMR basis immuun 96,9% 98,4% 94,1% 94,1% 94,9% 96,1% 95,1% 98,5% 95,6% 95,4% 

Meningokokken C 

volledig afgesloten 

97,5% 98,8% 89,8% 90,3% 94,5% 95,8% 94,4% 98,5% 94,9% 95,4% 

Pneumokokken volledig 
afgesloten 

96,1% 96,9% 90,4% 91,9% 90,1% 94,7% 91,4% 95,6% 93,9% 94,0% 

Kleuters (5 jaar)                     

DKTP gerevaccineerd 93,2% 94,5% 85,8% 82,6% 91,6% 91,9% 91,2% 94,5% 92,7% 92,5% 

DKTP voldoende 

gevaccineerd  

95,6% 96,9% 90,7% 88,1% 95,3% 93,0% 94,1% 97,3% 94,6% 93,8% 

Schoolkinderen (10 jaar)                     

DTP volledig afgesloten 94,9% 95,4% 89,3% 88,9% 92,4% 90,4% 92,6% 95,0% 94,0% 92,9% 

BMR volledig afgesloten 94,9% 94,9% 89,3% 89,9% 92,4% 88,8% 92,6% 95,0% 94,0% 93,2% 

HPV  57,5% 63,5% 63,5% 63,7% 64,8% 56,7% 75,3% 63,6% 62,9% 55,5% 

 

Blijvende aandacht en inzet van alle betrokken bij het RVP is zowel landelijk als lokaal noodzakelijk. In 

2017 hebben wij op het RVP meer uren gemaakt dan begroot. Van groot belang is het voorlichten van 

ouders over nut en noodzaak van (een correcte uitvoering van) het RVP. Dit gebeurt onder meer 

structureel tijdens face-to-face consulten zoals preventieve gezondheidsonderzoeken, op maat in 

telefonische en e-consulten en door middel van (landelijke) informatiebrochures en digitale informatie 

(website). In 2017 is een landelijke e-learning “Achtergronden over het RVP” beschikbaar gekomen voor 

JGZ-professionals. Het betreft een verdiepende scholing van 3 uur, waarin onder meer aandacht is voor 

specifieke vragen en zorgen van ouders over het RVP. JGZ-professionals zijn gefaciliteerd in het volgen 

van de e-learning in werktijd.  

 

Wij hebben in 2017 twee filmpjes over vaccinaties (0-4 jarigen en HPV) laten maken en gepubliceerd op 

http://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/vaccinaties/.  

 

Voor onvoldoende gevaccineerde kinderen van 4-18 jaar bieden wij maandelijks een 

inhaalvaccinatiespreekuur aan. Voor nieuwkomers vanuit het buitenland, vestigingen vanuit andere 

gemeenten, ‘spijtoptanten’ voor het RVP, en kinderen die door omstandigheden als ziekte en kwetsbare 

gezinssituaties een vaccinatie hebben gemist. Er is in 2017 meer tijd ingezet in het 

inhaalvaccinatiespreekuur en in vaccinbeheer. Daarnaast hebben wij meer personeel op de 

vaccinatiecampagnes ingezet vanwege veranderd DTP-vaccinaanbod (geen kant en klare spuit).  

Scholen worden geïnformeerd over data en tijdstippen van de groepsvaccinaties in voor- en najaar voor 9-

jarigen en 12-jarige meisjes. 

 

In 2018 zetten wij, conform landelijke ontwikkelingen, extra in op een uitgebreidere informed consent 

procedure en bieden wij op maat en naar behoefte van de ouder een vaccinatieconsult aan.  

Het RVP wordt in de loop van 2018 uitgebreid met een combinatievaccin meningokokken typen A, C, Y, 

en W voor adolescenten. 
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09. Samenwerking en advisering scholen 

Van dit onderdeel is slechts 48% gerealiseerd. Bij navraag blijkt dat dit niet betekent dat er geen 

contacten meer zijn met scholen, in tegendeel. Wel kunnen we stellen dat de vorm van het contact, mede 

door de aanwezigheid van andere hulpverleners op scholen, verandert. In het komende jaar wil JGZ 

onderzoeken of dit onderdeel een eigenstandig onderdeel moet blijven of moet worden gecombineerd 

met andere onderdelen uit het Basispakket.  

 

11. Huisbezoeken op indicatie  

Dit onderdeel blijft achter bij de begroting en de prognose die we hadden bij het opstellen van de 

begroting. . Er wordt er op gestuurd om vooral de zorggezinnen en ook prenataal meer huisbezoeken af te 

leggen. Gezien de ontwikkelingen in de toekomst met de invoering van het Landelijk Professioneel Kader 

(zie “Waar willen we aan werken in 2018?”) vinden wij dit een belangrijk onderdeel en wordt dit in de 

begroting 2018 niet naar beneden bijgesteld. 

Stevig Ouderschap en Prenatale huisbezoeken hebben zeker een relatie, maar niet ieder prenataal 

huisbezoek leidt tot een traject Stevig Ouderschap. 

 

12. VVE indicaties   

In onderstaande tabel is per gemeente/plaats het aantal kinderen weergegeven dat een VVE indicatie 

heeft gekregen in 2016 en 2017. Het aantal kinderen in zorg is geteld op basis van JGZ-locatie. 

 

 

 

 

 

Gemeente 

Aantal ja 

indicaties 

01-01 t/m 31-12-

2016 

 

Aantal kinderen in 

zorg 11 mnd - 4 

jaar 2016 

Aantal ja 

indicaties 

01-01 t/m 31-12-

2017 

 

Aantal kinderen in 

zorg 11 mnd - 4 

jaar 2017 

Aalsmeer  41 991 43 933 

Amstelveen 71 3.310 118 3.340 

Ouderkerk a/d Amstel 8 300 8 299 

Duivendrecht 12 19 16 26 

Uithoorn 41 895 57 926 

Diemen 46 1.023 41 1.115 

Totaal VVE-indicaties 219 6.538 283 6.639 

De indicatiecriteria voor VVE verschillen per gemeente. JGZ is met beleidsambtenaren in overleg om per 
gemeente op maat te indiceren conform door de betreffende gemeente gestelde criteria.  

 

Verwijzingen naar Taalontwikkeling & Opstap(je) 

 

Gemeente 

Aantal T&O  01-01 

t/m 31-12-2017 

Aalsmeer  9 

Amstelveen 19 
Uithoorn 46 

Totaal  74 

 

In Diemen, Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel zijn geen kinderen naar Taalontwikkeling & 

Opstap(je) verwezen, omdat  in deze gemeenten dit programma niet wordt afgenomen. 
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13. Participatie casuïstiekoverleg  

JGZ neemt deel aan diverse overleggen van de sociale wijkteams in de gemeenten en de zorgteams in het 

onderwijs. JGZ vindt deze interdisciplinaire samenwerking zowel van belang voor het signaleren als voor 

het kunnen bieden van goede en snelle zorg en ondersteuning. Wij zijn van mening dat dit nog meer kan 

worden benut. In 2018 krijgt de interdisciplinaire samenwerking dan ook extra aandacht. Uitgangspunt is 

dat elke jeugdarts en jeugdverpleegkundige minimaal 1 uur in de week benut voor casuïstiekoverleg. 

Jeugdgezondheidszorg gaat de aansluiting bevorderen met alle sociale wijkteams door een pro-actievere 

houding aan te nemen. 

 

14. Groepsbijeenkomsten en cursussen  

Het gaat hier om een kleine post en hierdoor kunnen in percentages de uitschieters meteen groot zijn. De 

bijeenkomsten worden georganiseerd op basis van aanvraag, dus is het lastig om dit op voorhand 

nauwkeurig te begroten. Gezien de belangstelling van specifieke doelgroepen is het nodig om het bedrag 

in toekomst bij te stellen naar boven. In de tabel hieronder een overzicht van de gehouden bijeenkomsten 

in Amstelveen. 

 

Gemeente Amstelveen 

 

 

Datum 

Aantal 

deelnemers 

Ouderkamer Omnibus 

Thema: Kind in balans 

08-02-2017 10 

Allekids speel/inloopochtend 

Vragen van ouders 

23-02-2016 15 

KDV Zwaluw 

Thema: Zindelijkheid 

21-03-2017 13 

Oudercafé Willem Alexanderschool 

Thema: Mediawijsheid 

31-03-2017 20 

Ouderkamer Omnibus 

Thema: EHBO reanimatie 

12-04-2017 25 

Koffieochtend Pioniers 

Thema: Mediawijsheid 

12-06-2017 8 

Ouderkamer Omnibus 

Thema: Voel je veilig/pesten 

21-06-2017 13 

Ouderavond Kindcentrum de Stoel  

Thema: Stress de baas 

19-10-2017 6 

Studiedag leidsters Kindcentrum de Stoel 0-12 jaar  

Thema: sport/spel en j/m 

08-11-2017 35 

Ouderavond KDV Jillz 

Thema: regels/grenzen slapen 

09-11-2017 15 

Ouderkamer Omnibus 

Thema: Moederliefde in de broodtrommel 

22-11-2017 18 

 

16. Ziekteverzuimbegeleiding 

Er is sprake van schoolverzuim wanneer een leerling niet op school aanwezig is op momenten dat hij 

aanwezig moet zijn. Verzuim is geoorloofd wanneer de school toestemming heeft gegeven, of wanneer er 

een geldige reden voor is, zoals ziekte. Is dat niet het geval, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim, 

ofwel spijbelen.  

 

Uitgangspunten van Ziekteverzuimbegeleiding 

Door het missen van onderwijs en door de achterliggende problematiek van verzuim, kan schoolverzuim 

de omgang met klasgenoten, de zelfstandigheid en het oplossend vermogen van de jongere, alsmede 
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studieresultaten en de studievoortgang negatief beïnvloeden. Dit kan vervolgens leiden tot uitstroom 

naar een lager onderwijsniveau of het niet behalen van een startkwalificatie. Aangenomen wordt dat een 

verzuim van meer dan 20% cumulatief over meerdere schoolperioden problematisch is voor de 

ontwikkeling van een kind. 

Een lager opleidingsniveau en vroegtijdige schoolverlaten zijn sterk geassocieerd met verhoogd 

risicogedrag (roken, overgewicht, bewegingsarmoede), een verhoogd risico op sociale uitsluiting en 

delinquentie, en met een hogere prevalentie van de meeste psychische problemen, chronische 

gezondheidsproblemen en hogere sterftecijfers. 

Het behalen van een startkwalificatie geeft een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een eigen plek in 

de samenleving. Dit is niet alleen goed voor de jongere zelf, maar ook voor de maatschappij en de 

economie. Vroegtijdige schoolverlaten brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee ten gevolge 

van uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid, maar ook vanwege kosten ten 

gevolge van gezondheidsproblemen en criminaliteit. Van de vroegtijdige schoolverlaters die werk hebben 

gevonden zijn de baankenmerken (zoals tijdelijke aanstellingen en weinig carrièremogelijkheden) in veel 

gevallen verre van gunstig. Daarnaast verkeert ruim een kwart van de vroegtijdige schoolverlaters 

anderhalf jaar later in een kwetsbare situatie; ze hebben geen werk, volgen geen opleiding en zoeken niet 

naar werk. Schoolverzuim is niet alleen een serieus probleem voor de onderwijssector, maar ook voor de 

volksgezondheid.  

 

Effectiviteit van ziekteverzuimbegeleiding 

Ziekteverzuimbegeleiding volgens M@ZL (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling) is een 

beproefde methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet 

onderwijs (VO). Het doel van M@ZL is het verminderen van ziekteverzuim en het optimaliseren van 

onderwijsparticipatiemogelijkheden voor leerlingen met ziekteverzuim. Hierdoor worden de 

onderwijskansen en de kans op het behalen van een startkwalificatie van de leerling met ziekteverzuim 

geoptimaliseerd. Het doel wordt bereikt door het (vroeg)tijdig signaleren van leerlingen met 

ziekteverzuim gevolgd door een adequate aanpak en effectieve samenwerking tussen school, leerling en 

ouders, de jeugdarts en indien nodig de leerplichtambtenaar. 

 
In 2017 zijn 241 trajecten ziekteverzuimbegeleiding afgerond. In vergelijking met het jaar daarvoor, waarin 

128 trajecten werden gestart, is dit product verdubbeld. Voor de ziekteverzuimbegeleidingstrajecten 

verwachten we aan het eind van schooljaar 2017-2018 nog een grote toename in het aantal aanvragen 

vanuit de scholen, mede omdat de M@zl methodiek steeds beter wordt uitgevoerd op scholen voor 

voortgezet onderwijs door alle betrokken partijen. De begroting 2017 is naar beneden bijgesteld gezien de 

realisatie cijfer 2016. Hierdoor loopt de realisatie beter in de pas met de begroting. Ook in 2018 zal dit 

worden gemonitord.  

 

17. Stevig Ouderschap  

Het programma Stevig Ouderschap draagt bij aan de versterking van ouderschap, de preventie van 

kindermishandeling en het gezond en veilig opgroeien van kinderen.  

Stevig Ouderschap is een preventief programma voor ouders die, om wat voor reden dan ook, wat 

extra steun kunnen gebruiken bij het opvoeden van hun kind(eren). Het kan gaan om een verhoogd 

risico op opvoedingsproblematiek, weinig steun vanuit de eigen directe omgeving, onzekerheid 

over het ouderschap of een belaste jeugd. Ook ouders met ernstige problemen zoals verslaving, 

psychiatrische problemen of multiproblem gezinnen hebben baat bij Stevig Ouderschap. Stevig 

Ouderschap gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling. Daarom vinden de gesprekken 

plaats bij de mensen thuis. Tijdens een huisbezoek krijgt de jeugdverpleegkundige ook een beter beeld 

van de gezinssituatie en kan zij gericht ondersteuning bieden. De jeugdverpleegkundige van Stevig 

Ouderschap past tijdens de huisbezoeken verschillende technieken toe: (motivationele) gespreksvoering, 



38 

 

(gezondheids)voorlichting, (pedagogische) advisering, positieve bekrachtiging, gedragsobservatie en 

voorbeeldgedrag en geeft vooral ook veel persoonlijke aandacht. Tijdens het traject worden positieve 

effecten gemeten als afname van opvoedingsproblematiek en positievere kijk op de ontwikkeling van het 

kind. Landelijke cijfers tonen aan dat na 6 maanden 11% van de ouders aangeeft de opvoeding aan te 

kunnen en 7% heeft een meer realistische verwachting van het eigen kind. Kinderen uit de risicogroep die 

geen traject Stevig Ouderschap krijgen, lopen 5 keer meer kans op een melding bij Veilig Thuis. Ook 

wordt de groep met complexe problematiek eerder verwezen en komst zo onder de aandacht bij de 

sociale wijkteams.  

De aanmeldingen worden gedaan door verloskundigen, sociale wijkteams of kraamzorg. De screeners 

delen bij de afname van de hielprik een vragenlijst uit waarop de verpleegkundige bij het tweede 

huisbezoek kan terugkomen. Uiteraard zijn de ouders vrij om de vragenlijst wel of niet in te vullen. Een 

traject Stevig Ouderschap kost ongeveer € 2.000,- per traject. 

 

Prenatale huisbezoeken en Stevig Ouderschap samen bezien 

Stevig Ouderschap wordt reeds enkele jaren uitgevoerd in Amstelland en is in 2016 uitgebreid met de 

Prenataal Stevig Ouderschap. Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig Ouderschap zijn beiden bestemd 

voor kwetsbare gezinnen met als doel het voorkomen van kindermishandeling. Prenataal Stevig 

Ouderschap  wordt geïndiceerd door zorgverleners in de eerste en tweede lijn (verloskundigen, 

huisartsen, GGZ, gynaecologen). In de meeste gevallen stromen de gezinnen van Prenataal Stevig 

Ouderschap door naar Stevig Ouderschap.  

Prenataal Stevig Ouderschap voor risicogezinnen heeft een onderuitnutting en Stevig Ouderschap heeft 

een overuitnutting, net als vorig jaar. Deze producten hangen nauw met elkaar samen. Zoals uit de cijfers 

is op te maken is er veel vraag naar begeleiding. Hierdoor komen we boven de begroting uit. 

In de tabel hieronder zijn beide producten voor wat betreft begroting, realisatie en uitnutting bij elkaar 

opgeteld en hebben we een realisatie van 106%. 

 

BASISPAKKET PRODUCT  BEGROTING 2017 REALISATIE 2017 UITNUTTING 2017 

15. Prenatale zorg risicogezinnen  €23.240 €2.192 9% 

17. Stevig Ouderschap  €55.493 €80.941 146% 
Totaal 15 en 17  €78.733 €83.133 106% 

 

Aantal trajecten 

In onderstaande tabellen zijn overzichten te vinden van aantallen geïndiceerde kinderen en van het aantal 

gestarte en lopende Stevig Ouderschapstrajecten. 

Trajecten lopen gemiddeld 1,5 jaar en kunnen dus in een voorgaand jaar zijn gestart en doorlopen in 2017. 

 

Totaal geïndiceerde kinderen Stevig Ouderschap (SO) 

SO gestart in Amstelveen Aalsmeer Ouderkerk Duivendrecht Uithoorn Diemen Totaal 

2015 41 10 2 3 14 nvt 70 

2016 45 11 5 0 15 14 90 

2017 34 14 2 2 9 13 74 

 Totaal 120 35 9 5 38 27 234 

 

Prenataal SO Amstelveen Aalsmeer Ouderkerk Duivendrecht Uithoorn Diemen Totaal 

2016 8 3 0 0 0 0 11 

2017 9 4 0 0 1 0 14 
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Geïndiceerd maar wil niet deelnemen 

SO gestart in Amstelveen Aalsmeer Ouderkerk Duivendrecht Uithoorn Diemen Totaal 

2015 11 6 1 2 5 n.v.t. 25 

2016 12 2 2 0 3 0 19 

2017 6 2 1 1 3 1 14 

Totaal 29 10 4 3 11 1 58 

 

Totaal aantal kinderen in zorg genomen 

SO gestart in Amstelveen Aalsmeer Ouderkerk Duivendrecht Uithoorn Diemen Totaal 

2015 30 4 1 1 9 n.v.t. 45 

2016 33 9 3 0 12 14 71 

2017 28 12 1 1 6 12 60 

Totaal 91 25 5 2 27 26 176 

 

Overzicht lopende trajecten per 31-12-2017 

SO gestart in Amstelveen Aalsmeer Ouderkerk Duivendrecht Uithoorn Diemen Totaal 

2015 2 1 0 n.v.t. 0 n.v.t. 3 

2016 10 2 1 n.v.t. 2 9 24 

2017 24 8 1 1 4 10 48 

 

 

Verwijzingen 

De belangrijkste taken van JGZ zijn: preventie, normalisering en aanbieden van de eerste zorg. Een 

bijkomende taak is verwijzen naar andere zorgverleners. Verwijzingen kunnen dan ook niet leidend zijn 

voor de beoordeling van het werk van de Jeugdgezondheidszorg, zeker niet nu er meer en meer wordt 

samengewerkt met de sociale wijkteams. In onderstaande tabellen staan de aantallen verwijzingen per 

leeftijdsgroep en de instanties waarnaar verwezen is. JGZ verwijst het meest naar de paramedische 

hulpverlening.  

De JGZ beschouwt dit als een eerste meting die de komende jaren als ijkpunt kan worden beschouwd. De 

verwijscijfers worden besproken in de JGZ teams met als doel om zowel op kwantitatief als  kwalitatieve 

niveau verbetering in het werkproces aan te brengen. Immers “meten is weten” en deze gegevens kunnen 

dienen als een instrument om met ketenpartners in gesprek te komen.  

 

Aantal verwijzingen 0-4 jaar 

 

 

 

 

Onder 

zorg 

Psych 

binnen 

team 

Lokale 

opvoed  

onderst 

 

Para 

med 

 

Soc 

team 

 

Maats 

Dienstv 

 

Jeugd 

GGZ 

 

Jeugd 

arts 

 

 

anders 

 

Totaal 

% 

Aalsmeer 1.177 1 28 194 7 3    19,8% 

Amstelveen BL 1.713 3 11 318   3 3 1 19,8% 

Amstelveen WW 2.519  46 477 3 3 7 81 2 24,6% 

Diemen 1.419  31 238 15 1 1 5 6 20,9% 

Ouder-Amstel 393  2 39   1   10,7% 
Uithoorn 1.152  15 116 7 3 2 43  16,2% 

Totaal 8.373 4 133 1.382 32 10 14 132 9 20,5% 
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Aantal verwijzingen 4-12 jaar de kinderen die gezien worden dus 5 jarigen en 10 jarigen 

 

 

 

 

Onder 

zorg 

Psych 

binnen 

team 

Lokale 

opvoed 

onderst 

 

Para 

med 

 

Jeudz 

Ambu 

 

Soc 

team 

 

Maats  

Dienstv 

 

Jeugd 

GGZ 

 

Jeugd 

arts 

Totaal 

verwezen 

% 

Aalsmeer 821 1 8 56 3 1 4 3 2 9,8% 
Amstelveen WW 1.918  33 180 1  2 19 1 12,1% 

Diemen 535  3 23  1    5,0% 

Ouderkerk 212  2 13     2 8,0% 

Duivendrecht 129   10    1  8,5% 
Uithoorn 609 1 6 26  1 1 1  5,9% 

Totaal 4.236 2 52 308 4 3 7 24 5 9,6% 

 

Aantal verwijzingen 12-18 jaar de kinderen die gezien worden door JGZ dus de 14 jarigen en de 16 jarigen 

 

 

 

 

Onder 

zorg 

Psych 

binnen 

team 

Lokale 

opvoed 

onderst 

 

Para 

med 

 

Jeudz 

Ambu 

 

Soc 

team 

 

Maats 

Dienstv 

 

Jeugd 

GGZ 

 

Jeugd 

arts 

Totaal 

verwezen 

% 

Aalsmeer 476   7 1   3  2,3% 

Amstelveen WW 2.154 2 3 12 1 1 13 6  1,4% 

Uithoorn 924   10   3   1,8% 
Totaal 3.554 2 3 29 2 1 16 9 0 1,7% 

 

Aantal verwijzingen Speciaal Onderwijs 

 

 

 

 

Onder 

zorg 

Psych 

binnen 

team 

Lokale 

opvoed 

onderst 

 

Para 

med 

 

Jeudz 

Ambu 

 

Soc 

team 

 

Maats 

Dienstv 

 

Jeugd 

GGZ 

 

Jeugd 

arts 

Amstelveen WW nvt   19 1 1  3  

Uithoorn nvt   19      

Totaal    38 1 1  3  
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Resultaten waar we trots op zijn 

Afgelopen half jaar is er hard gewerkt, hard gewerkt aan de resultaten zoals die in voorgaande stuk te 

lezen zijn en ook aan nieuwe ontwikkelingen. Er moet nog veel gebeuren, maar we zijn ook trots, trots op 

onze medewerkers en het werk dat zij voor de kinderen en hun ouders doen.  

De betrokkenheid van de Gemeenten die meer en meer belangstelling tonen voor het werk van JGZ 

draagt bij aan de behaalde resultaten. 

 

Trots op de toename van het aantal ziekteverzuimbegeleidingstrajecten in het voortgezet onderwijs met 

ruim 100 trajecten in vergelijking met 2016. De toename is te danken aan de goede samenwerking met de 

scholen waardoor verzuim eerder wordt gesignaleerd. De investering in de samenwerking heeft er toe 

geleid dat in schooljaar 2017-2018 workshops ‘ziekteverzuim bespreekbaar maken’ worden gegeven door 

jeugdverpleegkundigen die hiervoor zijn opgeleid. Het doel van deze workshops is ondersteunen van 

mentoren en zorgcoördinatoren in de begeleiding van leerlingen met schoolverzuim en hun ouders.  

 

Trots op de goede opkomst in Amstelland bij de vaccinatiecampagnes. De bewoners van Amstelland 

bezoeken de campagnes goed en komen wanneer zij verhinderd zijn naar de vaccinatieinhaalspreekuren 

waardoor de landelijke trend van daling van de vaccinatiegraad hier nog mee valt. 

 

Trots op het medewerkerstevredenheidsonderzoek uit 2017  waar werkplezier een 7,4 scoort en inhoud 

van het werk een 8,4. Een van de aandachtspunten is communicatie (score 5,5). Communicatie zal de 

komende tijd onze aandacht krijgen en hierbij worden de medewerkers betrokken. Ook scoorde de mate 

waarin men zich gewaardeerd voelt laag met 5,2. Inmiddels zijn de verpleegkundigen  bevorderd van 

schaal 8 naar schaal 9 en uit reactie valt op te maken dat dit de mate van waardering mede doet stijgen. 

 

Trots op het zeer lage ziekte verzuim van medewerkers. Over 12 maanden gerekend is het ziekteverzuim 

1,4% ( norm 3,8%) en het frequente ziekteverzuim 0,7%. 

 

Trots op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat in haar slotconclusie constateerde 

dat de zorg die de GGD Amsterdam/ Amstelland biedt voldoet aan alle normen en beoordelingsaspecten 

die de inspectie hanteerde. 

 

  



42 

 

2.7.2 Waar willen we aan werken in 2018? 

 

Werken aan de participatie op de scholen in Amstelland. Door de komst van ouder-kind coaches en 

schoolcoaches wordt er op school gesignaleerd en ook actie in gang gezet. Dit vergt een andere wijze van 

afstemming met meerdere partijen. We willen de medewerkers van JGZ stimuleren een proactieve 

houding aan te nemen in de  samenwerking met ketenpartners. 

 

Werken aan het vullen van Multisignaal. Met de gemeenten zijn de criteria afgesproken. Maandelijks 

komt dit punt op het teamoverleg op de agenda.  

 

Werken aan de inbreng in de sociale teams en casuïstiek overleggen in de gemeenten. In een aantal 

gemeenten loopt dit voortvarend en op andere plaatsen heeft dit extra aandacht nodig. Onze bedoeling is 

om komend jaar in alle gemeenten een goede ingang te verwerven zodat we de zorggezinnen een 

gezamenlijk aanbod bieden. 

 

Werken aan onze “PR”. Naar aanleiding van de verkiezingen en de daarmee andere samenstelling van de 

raden is het voornemen om in het najaar van 2018 een informatieve bijeenkomst voor raadsleden  en 

wethouders aan te bieden. 

Daarnaast wordt er in januari 2018 een workshop aangeboden  voor de beleidsambtenaren over 

vernieuwingen in de Jeugdgezondheidszorg zoals bijvoorbeeld het Landelijk Professioneel Kader. 

 

Werken aan uitbreiding vragenlijst Jij en Je Gezondheid voor 10-jarigen. In vervolg op het succes met de 

digitale vragenlijst voor het Voortgezet Onderwijs is JGZ bezig met het ontwikkelen van een digitale 

vragenlijst ten behoeve van het preventief gezondheidsonderzoek 10-jarigen. In 2018 start de pilot met 

deze vragenlijst en streven is om dit instrument in 2019 Amstelland breed te implementeren. 

 

Werken aan de perspectiefplannen die in 2018 in gebruik worden genomen. Er wordt samengewerkt met 

de gemeenten en de sociale wijkteams om zo tot een goede afstemming en samenwerking te komen. 

 

Werken aan het Rijksvaccinatieprogramma. Er vinden komende tijd een aantal belangrijke 

ontwikkelingen plaats zoals; decentralisatie van de entgelden, instellen van informed consent, invoering 

van een nieuwe vaccinatie voor meningokokken en onderhandelingen met het RIVM over onder andere 

financiering bij opvragen van vaccinatiestatussen. De verwachting is dat hier veel tijd in gaat zitten. 

 

Werken aan een nieuw basispakket 2020-2024. Om de begroting op tijd in te dienen is het van belang het 

nieuwe basispakket op tijd klaar te hebben, dat houdt in eind 2018. 

 

Werken aan het Landelijk Professioneel Kader (LPK). Het LPK geeft per ontwikkelingsfase van een kind 

aan wanneer een organisatie voor Jeugdgezondheidszorg onderdelen uit het Basispakket JGZ moeten 

aanbieden. Tussen 0 en 18 jaar worden diverse ontwikkelingsfasen onderkend, elk met eigen kenmerken 

en dynamiek. De momenten van contact zoals beschreven in het LPK sluiten hierop aan. Er wordt 

rekening gehouden met de uitvoering van onder meer het Rijksvaccinatieprogramma en landelijke 

professionele richtlijnen. Op deze manier ontstaat een doorlopende, samenhangende en onderbouwde 

zorglijn waarbij de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind gemonitord 

wordt. Uitgangspunt is dat we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid met ouders en jeugdigen 

iedere ouder/jeugdige Jeugdgezondheidszorg aanbieden in de breedste zin van het woord. Ouders en 

jeugdigen zijn  vrij is in de keuze om daar gebruik van te maken. 
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Werken aan “Samen gezond in Amstelland”. In Amsterdam loopt de Amsterdamse Aanpak Gezond 

gewicht. Dit is een programma dat als doel heeft dat alle Amsterdamse kinderen in 2033 een gezond 

gewicht hebben. Er zijn binnen Kidos aanpassingen gemaakt waarmee we kunnen zien hoeveel en welke 

kinderen te zwaar zijn of dreigen te worden. Amstelland kon door dit Amsterdamse initiatief profiteren 

van de epidemiologische bevindingen die uiteraard ook van Amstelland zijn meegenomen. Hieronder 

treft u een overzicht aan van de stand van zaken op dit gebied. Aan de hand van deze kennis zijn er de 

komende tijd trajecten uitgezet voor de kinderen met overgewicht. Er worden speciale consulten 

overgewicht georganiseerd. 

 

Daarnaast is er contact gelegd met de scholen, kinderdagverblijven en de projecten die in verschillende 

gemeenten lopen op het gebied van bewegen en gezondheid. In aansluiting hierop wil de JGZ in 

samenwerking met de projectleider JOGG de gezonde leefstijl bevorderen en het aantal kinderen met 

overgewicht terugdringen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat naast de lichamelijke gevolgen ook 

de geestelijke gevolgen van ernstige aard zijn en in samenwerking met de sociale wijkteam en de andere 

partners is dit een belangrijk onderdeel waar de JGZ zich komende jaren voor in gaat zetten.  

 

% Kinderen per gewichtsklasse peiljaar 2017 

 

 

 

Leeftijd 

% 

Extreem 

onder 

gewicht 

% 

Ernstig 

onder 

gewicht 

 

 

% Onder 

gewicht 

 

 

% 

Normaal 

 

 

% Over 

gewicht 

 

% Graad 

1 

Obesitas 

 

% Graad 

2  

Obesitas 

 

% Graad 

3 

Obesitas 

 

% 

Onbe-

kend 

0-2 jaar 

  
20,0% 80,0% 

     2-4 jaar   0,3% 17,4% 76,8% 4,9% 0,6% 0,1% 0,1%   

4-6 jaar 

  
3,1% 90,9% 5,1% 0,7% 0,1% 0,1% 

 6-8 jaar     0,4% 83,5% 11,6% 3,3% 0,7% 0,5%   

8-10 jaar 

  
4,1% 68,8% 19,8% 5,3% 1,1% 1,0% 

 10-12 jaar   0,0% 8,5% 78,8% 10,6% 1,7% 0,2% 0,1%   

12-14 jaar 0,1% 1,2% 10,3% 72,3% 12,7% 2,5% 0,9% 0,0% 
 14-16 jaar 0,2% 1,4% 8,8% 75,4% 12,2% 1,7% 0,3% 0,0%   

16-18 jaar 0,4% 1,8% 7,9% 75,6% 11,3% 2,4% 0,5% 0,2% 
 18 en ouder   2,8% 8,3% 58,3% 16,7% 11,1% 2,8%     

Totaal 0,1% 0,5% 8,6% 80,2% 8,7% 1,5% 0,3% 0,1% 0,0% 

 

Behalve aandacht voor kinderen met overgewicht zal er ook extra aandacht gaan naar de kinderen met 

ondergewicht en in september zullen leden van de teams worden getraind in de herkenning hiervan en 

het omgaan met dit gegeven. Bekeken wordt of mogelijk de Aziatische groeicurve toegevoegd kan 

worden in Kidos.   

 

Alle kinderen met een fors overgewicht (Graad 2 en Graad 3 obesitas) zijn in beeld bij JGZ en krijgen een 

of meerdere Onderzoek(en) op Indicatie en worden goed gemonitord.  
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Locatie 

 

% Obesitas 2 en 3 

Aantal kinderen 

Obesitas 2 en 3 

Aalsmeer 0,5% 28 

Bourgondische laan 0,1% 1 

Diemen 0,7% 19 

Duivendrecht 0,4% 2 

Ouderkerk a/d Amstel - - 

Uithoorn 0,5% 29 

Westwijk 0,3% 59 

Totaal 0,4% 138 
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2.7.3 Financiën 

 

Het jaar 2017 is per saldo met een negatief saldo van € 201.000 afgesloten.  

De bestuurders van GR Amstelland hebben in juni 2016 voor het kalenderjaar 2017 incidenteel uitbreiding 

met €170.000 goedgekeurd (€93.000 extra kosten en €77.000 kosten voor groei aantal kinderen). Deze 

goedkeuring is echter niet verwerkt in de gemeentelijke bijdragen waardoor deze overschrijding nu bij de 

jaarrekening is opgenomen. 

 

Bij het opstellen van de begroting 2017 waren de uitkomsten van de inschaling van het Medisch 

Functiehuis nog niet bekend. Bij de jeugdartsen heeft een functiedifferentiatie plaatsgevonden, waardoor 

jeugdartsen ingeschaald worden in schaal 11 en 12 (in plaats van alleen in schaal 11) en de 

jeugdverpleegkundige zijn ingeschaald van schaal 8 naar schaal 9. In 2017 is het Individueel Keuze Budget 

ingevoerd, als gevolg hiervan zijn de werkgeverslasten, en daardoor de personeelskosten gestegen. 

Daarnaast zijn de salarislasten gestegen door een hogere nominale ontwikkeling dan begroot. 

 

De materiele lasten niet aan het Basispakket product toe te rekenen zijn, zijn € 6.000 hoger en de kosten 

voor het EKD zijn € 3.000 hoger uitgekomen dan begroot. 

 

 Uitgaven Begroting Realisatie  Opbrengsten Begroting Realisatie 

 
2017 2017 

 
2017 2017 

   x € 1.000  x € 1.000    x € 1.000  x € 1.000 

Uitvoering Basispakket             2.912              3.369  GR Amstelland bijdrage                 3.266                  3.266  

Functiedifferentiatie JVPLK * PM                       36  Entgelden RIVM                       298  

            

Materiele lasten niet aan 

Basispakket product toe te rekenen.  354                     360        

EKD Amstelland 363                     366  GR Amstelland bijdrage voor EKD 363                     363  

      Overige Inkomsten                           3  

Totaal Uitgaven JGZ                 3.629                  4.131  Totaal inkomsten JGZ             3.629                  3.930  

      Tekort realisatie 2017                -201  
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2.8 Bedrijfsvoering 

Algemeen 

 

De GGD Amsterdam is een gemeentelijke dienst met 7 primaire afdelingen en bijbehorende overhead. 

Elke afdeling voert, indien van toepassing, één of meer activiteiten uit ten behoeve van de GR OGZ 

Amstelland. Hiervoor heeft elke afdeling aparte bedrijfseenheden waar deze kosten verantwoord worden. 

 

De afdeling Bedrijfsvoering heeft geen zorgdoelstellingen m.b.t. Amstelland. Wel zijn wij in 2016 een 

traject gestart om de P&C cyclus te verbeteren. Dit geldt zowel voor de planning als voor de producten 

zelf. Als belangrijkste aanpassing bij de producten geldt dat ze BBV conform dienen te worden, maar ook 

een prettiger lay-out en een modernere vormgeving hebben.  

 

Wat hebben we bereikt? 

 

De verbetering van de P&C cyclus is in gang gezet. De jaarrekening 2016 is goed ontvangen door de GR 

OGZ Amstelland, waarin vooral gewerkt is aan het BBV conform maken en een vaste indeling. Vanaf dit 

jaar zullen ook de lay-out en leesbaarheid aangepakt worden, evenals de toevoeging van een oplegger. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

Overhead 

Vanaf dit jaar zullen de kosten voor overhead apart inzichtelijk zijn in de jaarstukken.  

 

Huisvesting  

Er zijn op dit moment 6 huurpanden in gebruik: 

 

Aalsmeer  Drie Kolommenplein 1 

Amstelveen Bourgondische Laan 

Amstelveen  Kamillelaan 

Diemen  D.J. Den Hartoglaan 

Ouderkerk  Koningin Julianalaan 

Uithoorn  Koningin Maximalaan 

 

Voormalig personeel 

Dit betreft een bijdrage aan de kosten voormalig personeel. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 Realisatie 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

Bedrijfsvoering 

 

589.293 593.210 -3.917 

Huisvesting 510.359 498.306 470.626 27.680 

Dotatie voorz. GO 50.000 55.000 0 55.000 

Vrijval voorziening groot onderhoud -498.995 

   Voormalig personeel 7.526 7.688 0 7.688 

Totaal 68.890 1.150.287 1.063.836 86.451 
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2.9 Algemene dekkingsmiddelen 

Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de GR OGZ Amstelland. De kosten die worden 

gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van 

het openbaar lichaam, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten 

die hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen. 

 

Voor de uitvoering van alle activiteiten binnen de GR OGZ Amstelland wordt er in de begroting een totaal 

bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de wettelijke taken, de bedrijfsvoering en aanvullende 

taken zoals projecten zijn opgenomen. 

 

Aan het einde van het jaar wordt het resultaat op de wettelijke taken afgerekend op basis van 

inwoneraantallen van de gemeenten. De projecten worden per gemeente afgerekend op basis van de 

werkelijke kosten. 

2.10 Onvoorzien 

In de begroting van de GR OGZ Amstelland is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven 

kunnen gedekt worden uit het weerstandsvermogen.  
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3 Verplichte paragrafen 

In het jaarverslag dienen dezelfde paragrafen opgenomen te worden opgenomen als die in de begroting 

opgenomen zijn. In dit geval wordt hier licht van afgeweken. 

 

Paragrafen die niet terugkomen in dit jaarverslag zijn ‘Lokale heffingen’, ‘Verbonden partijen’ en 

‘Grondbeleid’. Deze zijn niet van toepassing. 

 

3.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

In de paragraaf weerstandsvermogen dient een inventarisatie te worden geven van de risico’s en van de 

weerstandscapaciteit, evenals een inventarisatie van het beleid ter zake. 

 

De GR OGZ Amstelland loopt risico’s. Een deel van deze risico’s wordt afgedekt door het treffen van 

maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate 

de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico’s 

die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico’s 

waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de 

organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen. 

 

De Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland stelt dat het 

weerstandsvermogen van de GR OGZ Amstelland wordt vastgesteld op maximaal 10% van de totale 

bijdrage van de GR OGZ Amstelland gemeenten. De bijdrage in de begroting 2017 bedraagt € 6,044 

miljoen. Het weerstandsvermogen bedroeg op 31-12-2017 € 573.898, wat 9,49% van de begrote bijdrage 

is. 
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Risicoprofiel 

 
 

# 

 

(Strategisch) Risico 

 

Waarde 

Kans 

klasse 

Mate van 

beïnvloeding 

 

Beheersing 

1 Bij staken overeenkomst 

met Amsterdam dient de 

GR de boekwaarde van de 

investeringen aan 

Amsterdam te betalen. 

 

Eind 2017:  

€ 315.352 

1 Hoog 1. Dit risico kan geëlimineerd worden door de 

kapitaallasten versneld af te schrijven. Dit zal 

dan besloten moeten worden door het AB. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Krap zijn en blijven van de 

arbeidsmarkt voor artsen 

en verpleegkundigen 

maakt dat vacatures 

moeilijk vervuld worden. 

 

 

 

 

 

 

BTW kwestie: loopt vanaf 

2008. De GGD heeft, samen 

met PWC, aan het 

ministerie gevraagd of de 

GGD BTW in rekening moet 

brengen over de geleverde 

diensten aan de GR 

Amstelland. 

 

Bij staken overeenkomst 

met Amsterdam kan er nog 

sprake zijn van lopende 

huurcontracten m.b.t. de 

panden die als JGZ locatie 

gebruikt worden. 

Risico is dat JGZ 

een lager bereik 

haalt en 

onvoldoende kan 

voldoen aan de 

maatschappelijke 

opdracht . 

Risico is niet 

financieel 

 

 

21% van de 

kosten 

bedrijfsvoering 

ad € 593.210 =  

€ 126.810. 

Gedurende 5 jaar 

= € 628.871 

 

 

Bij beëindiging 

per 31-12-2017 

zal er nog 2,2 

miljoen aan huur 

betaald moeten 

worden. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Laag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog 

- Blijven investeren in werving en opleiding 

voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. 

- Innovatieve wervingsacties uitzetten in 

samenwerking met vacatureloket en andere 

partners. 

- Mogelijkheden om secundaire 

arbeidsvoorwaarden aan te passen om 

medewerkers wonend buiten Amsterdam aan 

te kunnen nemen. 

 

 

Er is geen antwoord van het Ministerie 

ontvangen. In overleg met Fiscaal Advies & 

Control (FAC) wordt deze kwestie opnieuw bij 

de Belastingdienst aangekaart. 

 

 

 

 

 

1. Dit is financieel het grootste risico, maar de 

kans dat dit zich voordoet is zeer klein. 

Beheersing zit vooral in het in goed overleg 

blijven met elkaar. 

 

 

Kwantiteit Referentiebeelden Kans klasse Toelichting kans klasse 

10% 0 of 1 keer per 10 jaar 1 
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het 

onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen. 

30% 1 keer per 5-10 jaar 2 
Deze klasse hanteren we voor risico’s waarvan het niet 

waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen. 

50% 1 keer per 2-5 jaar 3 
Deze klasse hanteren we voor risico’s die zich in het komende 

jaar wel maar ook niet kunnen voordoen. 

70% 1 keer per 1-2 jaar 4 

Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het 

waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen 

voordoen. 

90% 1 keer per jaar of vaker 5 
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het zeer 

waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen. 
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Waarderingscijfer Ratio Betekenis 

A >2.0 uitstekend 

B 1.4-2.0 ruim voldoende 

C 1.0-1.4 voldoende 

D 0.8-1.0 matig 

E 0.6-0.8 onvoldoende 

F <0.6 ruim onvoldoende 

 

De totale gevolgen van de risico’s bedragen € 3.115.222. Als we de kans meenemen dat een risico zich 

voordoet, daalt het totale risico tot € 560.670. Aangezien de weerstandscapaciteit € 573.898 bedraagt, 

leidt dat tot een ratio weerstandsvermogen van 1.02 wat conform de landelijk geaccepteerde waardering 

voldoende is. 

 

Ratio 
weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 = 
€ 573.898 

 = 1.02 
Benodigde 
weerstandscapaciteit € 560.670 

 

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting 

en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. 

Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd. 

 

Solvabiliteitsratio 

Het totaal vermogen van de GR OGZ Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het 

een solvabiliteitsratio heeft van 1.0. 

 

Netto schuldquote 

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:  

• uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;  

• uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar 

of langer;  

• overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer. 

 

Deze zijn in het geval van de GR OGZ Amstelland nul. 

 

Structurele exploitatieruimte 
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en 

structurele lasten. De baten voor de GR OGZ Amstelland komen voornamelijk voort uit de algemene 

uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard. 
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3.1.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

De GR OGZ Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben 

allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties. 

 

Investeringen Boekwaarde 31-12-2016 Afschrijvingskosten 2017 Boekwaarde 31-12-2017 

Camerasysteem Amstelland 13.774,95 -1.216,98 12.557,97 

Meubilair 14.508,31 -5.134,47 9.373,84 

Verbouwing 3 Kolommenplein 38.914,67 -2.993,43 35.921,24 

Verbouwing Brede Hoed 6.772,73 -805,62 5.967,11 

Verbouwing Den Hartoglaan 7.815,67 -601,20 7.214,47 

Verbouwing GHC Uithoorn 147.190,82 -7.327,65 139.863,17 

Verbouwing Laan van de Helende Meesters 25.507,34 -1.821,95 23.685,39 

Verbouwing Kamillelaan 86.537,75 -5.769,18 80.768,57 

Totaal 341.022,24 -25.670,48 315.351,76 

 

De aan de GGD Amsterdam betaalde afschrijvings- en rentelasten zijn hierboven gespecificeerd. De 

boekwaarde van de activa, aangeschaft ten behoeve van de JGZ locaties Amstelland, per einde boekjaar 

bedraagt € 315.351,76.  

 

Op investeringen in jaar T wordt afgeschreven vanaf jaar T+1. Afschrijvingen vinden plaats totdat de 

restwaarde nul is. 

 

Bij beëindiging van de samenwerking dienen de resterende kapitaallasten versneld afgeschreven te 

worden. Dit is ook opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

 

3.1.3 Financiering 

Financiering van de GR OGZ Amstelland geschiedt via de vijf aangesloten gemeenten Aalsmeer, 

Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige 

financieringstransacties worden aangegaan. Zie verder paragraaf 2.9. 

 

Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten. 
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3.1.4 Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden 

ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en 

financiën (PIJOFACH functies).  

 

Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde 

veranderingstrajecten (‘growing concern’) in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door 

toepassing van de A3-methode. 

 

De budgetten t.b.v. GR OGZ Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget 

te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.  

 

Binnen de bedrijfsvoering gaat IV een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren 

op inzetten. 

3.1.5 Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT) 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 

1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) 

topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, 

ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken. 

 

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn 

geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm voor de Dienst G&J is  

€ 230.474, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen. 

 

De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag 

het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris 

geen arbeid meer levert. 

 

De wet normering topinkomens is niet van toepassing op de GR Amstelland, aangezien zij zelf geen 

personeel in dienst heeft. 

 

Naam Functie 

Werkzaam in 

gemeente Basisbeloning 

Wethouder zorg de heer Raat Voorzitter Amstelveen onbezoldigd 

Wethouder zorg de heer Verburg Lid Aalsmeer onbezoldigd 

Wethouder zorg de heer Grondel Lid Diemen onbezoldigd 

Wethouder zorg mevrouw Korrel-Wolvers Lid Ouder-Amstel onbezoldigd 

Wethouder zorg mevrouw Zijlstra Lid Uithoorn onbezoldigd 
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4 Jaarrekening 

4.1 Balans per 31 december 2017 

Activa 

 

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2017     
(bedragen x € 1,00)         

ACTIVA 2017 2016 
          
VASTE ACTIVA         
          
Materiële vaste activa   0   0 
Investeringen met economisch nut         

Overige investeringen met een         
economisch nut         

          
TOTAAL VASTE ACTIVA   0   0 
          
VLOTTENDE ACTIVA         
          
Voorraden   0   0 
Gereed product en handelsgoederen         
          
Uitzettingen met         
een rente typische looptijd < 1 jaar   1.219.400   555.577 
Vorderingen op de GGD Amsterdam 353.390   544.584   
Vorderingen op gemeenten 866.010   10.993   
Overige vorderingen         
          
Liquide middelen   855.108   846.021 
Bank Nederlandse Gemeenten 855.108   846.021   
Rekening Courant GGD         
          
Overlopende activa   0   0 
          
          
          
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA   2.074.508   1.401.598 
          
TOTAAL ACTIVA   2.074.508   1.401.598 
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Passiva 

 

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2017       
(bedragen x € 1,00)         

PASSIVA 2017 2016 
          
VASTE PASSIVA         
          
Eigen Vermogen   684.129   788.953 
Reserves         
Algemene reserve / Weerstandsvermogen 573.898   28.560   
          
Bestemmingsreserves         

Weerstandsvermogen 0   530.225   
Gezondheidsmonitor 110.231   187.115   
Huisvesting 0   0   
Pilot Hygiëne 0   0   
Triple P 0   23.053   
Bijdrage aan Diemen t.b.v. balie Brede Hoed 0   20.000   

      
Resultaat uit het overzicht baten en lasten   487.037   573.658 

voor bestemming 2016 498.995   573.658   
voor bestemming 2017 -11.958   0   
          

Vaste schulden met een          
rente typische looptijd > 1 jaar   0   0 
Onderhandse leningen:         

Overige vaste schulden         
          
TOTAAL VASTE PASSIVA   1.171.166   1.362.611 
          
VLOTTENDE PASSIVA         
          
Netto vlottende schulden met         
een rente typische looptijd < 1 jaar   903.342   38.987 
Overige kasgeldleningen         
Schulden aan de GGD 864.355   0   
Schulden aan gemeenten 38.987   38.987   
          
Overlopende passiva   0   0 
          
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA   903.342   38.987 
          
TOTAAL PASSIVA   2.074.508   1.401.598 
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4.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2017 

GR OGZ Amstelland Totalen Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Jaarrekening 2017 

LASTEN 
 

  Personeel v. derden 2.670.426 3.041.738 2.719.114 

Energie 4.156 
  

Duurzame goederen 6.428 
  

Ov. goederen en diensten 262.767 1.168.366 705.970 

Kapitaallasten 29.505 86.085 28.835 

Bankkosten 
  

251 

Totaal directe Lasten 2.973.282 4.296.189 3.454.170 

 
   INTERNE BATEN & LASTEN 

   Bedrijfsvoering 
   

Interne leveranties 2.682.001 1.960.474 3.019.571 

Totaal indirecte kosten 2.682.001 1.960.474 3.019.571 

    
Totaal Lasten 5.655.283 6.256.663 6.473.740 

 
   BATEN 

   Externe baten activiteiten 329.841 230.000 336.448 

Baten GR OGZ Amstelland 5.881.290 6.036.737 6.044.426 

Externe ontvangsten 6.211.131 6.266.737 6.380.874 

  
  Totaal Baten 6.211.131 6.266.737 6.380.874 

  
  SALDO EXCL. RESERVES -555.848 -10.075 92.866 

 
   RESERVES 

   Ten gunste van (best) reserves 10.075 10.075 15.113 

Ten laste van (best) reserves -27.885 

 

-76.884 

Vrijval van (best) reserves 
 

 

-43.053 

Toevoeging/onttrekking per saldo -17.810 10.075 -104.824 

  
  SALDO INCL. RESERVES -573.658 0 -11.958 

 

 

Het exploitatieresultaat 2017 bedraagt € 11.958 nadelig. 
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4.3 Toelichtingen 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

4.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Vaste activa 

 

(Im)materiële vaste activa 

De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs 

verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. 

 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: 

 

Activa Afschrijvingstermijn 

Verbouwingen 15 – 25 jaar* 

Machines, apparaten en installaties 10 – 15 jaar* 

Meubilair                         10 jaar 

 

*De wisselende afschrijvingstermijnen hebben te maken met de aard van de verbouwing of de technische 

aanpassing. 

 

Vlottende activa 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  

 

Liquide middelen 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Omgang met overschotten en/of tekorten 

 

Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR 

OGZ Amstelland. 

  



57 

 

4.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2017 

Activa 

 

Vlottende activa 

 

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar 

 

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar 

De vordering op de GGD Amsterdam ad € 353.390. 

 

De vordering op gemeenten betreft een vordering op de gemeente Ouder-Amstel uit 2015 ad € 1.655 en 

de op 2 januari 2018 ontvangen bijdrage 2017 van de gemeente Diemen ad € 864.355. 

 

Liquide middelen 

 

Bank Nederlandse Gemeenten 

Dit betreft het saldo op de rekening Bank Nederlandse gemeenten. Per saldo is het saldo van de BNG in 

2017 met € 9.087 gestegen door de volgende mutaties: 

• de betaling (voortkomend uit 2016) van € 9.338 door de gemeente Uithoorn. 

• de bankkosten ad € 251. 
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Passiva 

 

Vaste passiva 

 

Reserves 

 

Algemene reserve / Weerstandsvermogen 

De algemene reserve bedroeg € 28.560, en is sinds 2017 samengevoegd met het weerstandsvermogen. 

Het weerstandsvermogen van de GR OGZ Amstelland is vastgesteld op maximaal 10% van de totale 

omzet van de GR OGZ Amstelland gemeenten conform artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling. 

Verandering van de maximale hoogte van het weerstandsvermogen kan alleen na goedkeuring door het 

algemeen bestuur. De huidige reserve ad € 573.898 bedraagt 9,49% van de omzet van de GR OGZ 

Amstelland. De begrote inkoop van Diemen in het weerstandsvermogen en de voorziening groot 

onderhoud worden nu beiden toegevoegd aan het weerstandsvermogen. 

 

Gezondheidsmonitor 

De reserve gezondheidsmonitor wordt gebruikt om de vierjaarlijkse monitor te financieren (laatst 

gehouden in 2016, de eerstvolgende staat gepland voor 2020). In 2017 bedragen de kosten m.b.t. de 

monitor 2016 nog € 76.884,25. Restant van deze reserve ultimo 2017 bedraagt € 110.231 en kan gebruikt 

worden voor de Gezondheidsmonitor 2020. 

 

Triple P 

Deze reserve is ingesteld in 2009 met als doel om Triple P te financieren. Triple P is tegenwoordig 

onderdeel van het Basispakket en behoeft geen aparte financiering meer. De reserve is vrijgevallen in het 

resultaat voor bestemming en kan afgesloten worden. 

 

Reserve Brede Hoed Diemen 

Deze reserve is ingesteld in de resultaatbestemming van 2015 door de GR t.b.v. eventuele meerkosten 

n.a.v. de verandering in werkwijze. De gemeente Diemen heeft aangegeven dat er inmiddels andere 

afspraken zijn gemaakt en er geen extra kosten zijn geweest. De reserve is vrijgevallen in het resultaat 

voor bestemming en kan afgesloten worden. 

 

Overzicht mutaties reserves 

Reserves Stand 31-12-2016 Dotatie 2017 Onttrekking 2017 Vrijval 2017 Stand 31-12-2017 

Algemene reserve 28.560 545.338 
  

573.898 

Weerstandscapaciteit 530.225 15.113 -545.338 
 

0 

Gezondheidsmonitor 187.115 
 

-76.884 
 

110.231 

Huisvesting 0 
   

0 

Triple P 23.053 
 

 

-23.053 0 

Balie Brede Hoed 20.000 
  

-20.000 0 

Totaal 788.953 560.451 -622.222 -43.053 684.129 
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Resultaat voor bestemming 

 

Gerealiseerd resultaat uit het overzicht baten en lasten voor bestemming 

Het resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten 2016 voor bestemming bedroeg € 573.658 

voordelig. Hiervan is € 74.663 (het positieve exploitatieresultaat 2016) terugbetaald aan de Amstelland 

gemeenten. Het resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten 2017 voor bestemming bedraagt  

€ 11.958 nadelig.  

 

Het saldo van deze balanspost is daarmee € 487.037.  

 

 

Vlottende passiva 

 

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar 

 

Bij schulden aan de GGD is het bedrag van de jaarbijdrage gemeenten Diemen 2017 opgenomen, omdat 

deze pas in 2018 op de BNG stond, en dus niet meetelt in het boekjaar 2017. 

 

Bij schulden aan gemeenten is het bedrag opgenomen dat de Gemeente Diemen te veel heeft 

overgemaakt in 2015. In 2017 heeft de verrekening van deze post nog niet plaatsgevonden. De gemeente 

Diemen kan ervoor kiezen om dit bedrag van de bankrekening GR OGZ Amstelland te laten overmaken, 

of het bedrag in mindering brengen op de bijdrage 2018. 

 

 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

 

Huurovereenkomsten 

Er zijn huurcontracten afgesloten voor 6 panden die als JGZ locaties gebruikt worden in de Amstelland 

gemeenten. 

 

Gemeente Adres Contractduur Contracteinde Huurkosten p.j.* 

Aalsmeer Drie kolommenplein 10 jaar 29-02-2024 54.000 

Amstelveen Kamillelaan 15 jaar 30-11-2030 126.000 

Amstelveen Bourgondische laan Jaarlijks opzegbaar 
 

25.000 

Diemen D.J. den Hartoglaan 5 jaar 31-12-2018 85.000 

Ouder-Amstel Koningin Julianalaan Jaarlijks opzegbaar 

 

13.500 

Uithoorn Koningin Maximalaan 5 jaar 31-12-2019 65.000 

Totaal 

   

368.500 

 

*De huurkosten per jaar zijn gebaseerd op de realisatie 2017, en bevatten zowel de huurkosten als de servicekosten 

 

Zie verder paragraaf 3.1.2 voor kapitaallasten van activa die niet bij de GR op de balans staan. 
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4.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017 

Lasten 

 

Personeel 

De personeelskosten zijn lager dan begroot, omdat een groter deel dan begroot wordt doorbelast via 

interne baten en lasten. Ten opzichte van de realisatie 2016 is er een lichte stijging, die te verklaren is door 

het groter aantal kinderen onder zorg. 

 

Overige goederen en diensten 

Deze kostenpost komt lager uit dan begroot. Een deel is doorbelast via interne baten en lasten. Ten 

opzichte van de realisatie 2016 is het fors hoger, maar dat komt doordat in de realisatie 2016 de vrijval van 

de voorziening groot onderhoud zat. 

 

Kapitaallasten 

De kapitaallasten zijn lager dan begroot, maar in lijn met 2016. 

 

Interne baten en lasten 

 

Interne leveranties 

Een stijging van deze kostenpost. Is vooral een systematiek kwestie. 

 

Baten 

 

Externe baten activiteiten 

Stijging ten opzichte van de begroting. Dit is te verklaren door een hogere vergoeding entgelden en 

zwangerschapsvergoedingen die niet begroot waren. Ten opzichte van de realisatie 2016 is het op niveau. 

 

Baten GR OGZ Amstelland 

Conform begroting. 

 

 

  



61 

 

4.3.4 Overzicht van het exploitatiesaldo naar taken / activiteiten 

GR OGZ Amstelland 2017 

Begroting 

2017 

Realisatie 

2017 

Afwijking 

2017 

Leefomgeving MMK 70.282 76.743 -6.461 

Alg. Infectieziekten 181.946 189.926 -7.980 

TBC  109.459 126.789 -17.330 

SOA Poli 0 10.527 -10.527 

Vangnet en Advies 99.515 112.792 -13.277 

JGZ BTP 0-19 3.628.562 3.829.742 -201.180 

Epidemiologie 275.130 201.426 73.705 

Legionella preventie 11.144 11.144 0 

Beschikbaarheid lijkschouwing 59.676 59.468 208 

Gezondheidsmonitor   76.884 -76.884 

Totaal wettelijke taken 4.435.715 4.695.441 -259.726 

    Inspectie kinderopvang 394.818 343.651 51.167 

    Hygiënisch woningtoezicht 7.046 7.986 -940 

De gezonde school 12.187 16.880 -4.693 

Meldpunt Z&O 29.258 33.161 -3.903 

Inkoop Diemen in GO 5.038   5.038 

Totaal projecten 53.529 58.027 -4.498 

    

Bedrijfsvoering 589.293 593.210 -3.917 

Huisvesting 498.306 470.626 27.680 

Dotatie voorz. GO 55.000 0 55.000 

Vrijval voorziening groot onderhoud 
  

0 

Voormalig personeel 7.688 0 7.688 

Bankkosten 0 251 -251 

Totaal bedrijfsvoering 1.150.287 1.064.087 86.200 

    Totaal GR OGZ Amstelland voor reserves 6.034.349 6.161.206 -126.857 

    

    Onttrekking reserve jeugdgezondheidsmonitor 

 

-76.884 76.884 

Vrijval reserve Triple P 

 

-23.053 23.053 

Vrijval reserve balie Brede Hoed 

 

-20.000 20.000 

Toevoeging weerstandsvermogen via Diemen 10.075 15.113 -5.038 

Mutatie reserves 10.075 -104.824 114.899 

  
   Totaal GR OGZ Amstelland na reserves 6.044.424 6.056.382 -11.958 
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Toelichting 

 

In de realisatie 2017 worden de kosten per product over het algemeen licht overschreden. Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt door een verdere professionalisering van de registratie waardoor kosten beter 

gealloceerd zijn. Bij epidemiologie zijn de kosten achtergebleven bij de begroting vanwege het openstaan 

van vacatures.  

 

De afdeling JGZ kent een overschrijding vanwege de besproken formatie uitbreiding met onder andere 

een teamleider.  

 

De huisvestingskosten komen onder de begroting uit en vanwege het in 2016 vervallen van de voorziening 

onderhoud is geen toevoeging meer opgenomen. 

 

De taak SOA Poli kent geen budget in de begroting, terwijl er wel op gerealiseerd is. De verklaring 

hiervoor is simpelweg dat er ten onrechte geen budget is opgenomen in de begroting 2017. Dit is voor 

2018 en verder gecorrigeerd. 

 

De kosten voor de Jeugdgezondheidsmonitor waren niet begroot in 2017, omdat hier reeds een 

reservering voor was via de reserve Jeugdgezondheidsmonitor. Deze kosten leiden niet tot een nadeel in 

het resultaat. 

 

Na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves komt het resultaat uit op € 11.958 negatief. 

 

  



63 

 

4.4 Resultaat per gemeente 

Wettelijke taken 

 

Omschrijving Gemeente Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

Leefomgeving MMK Aalsmeer 11.677 12.751 -1.074 

Leefomgeving MMK Amstelveen 32.680 35.684 -3.004 

Leefomgeving MMK Diemen  10.040 10.962 -923 

Leefomgeving MMK Ouder-Amstel 5.000 5.460 -460 

Leefomgeving MMK Uithoorn 10.885 11.886 -1.001 

Subtotaal   70.282 76.743 -6.461 

          

Alg. Infectieziekten Aalsmeer 30.230 31.555 -1.326 

Alg. Infectieziekten Amstelveen 84.601 88.312 -3.711 

Alg. Infectieziekten Diemen  25.990 27.130 -1.140 

Alg. Infectieziekten Ouder-Amstel 12.945 13.513 -568 

Alg. Infectieziekten Uithoorn 28.180 29.415 -1.236 

Subtotaal   181.946 189.926 -7.980 

          

TBC  Aalsmeer 18.186 21.066 -2.879 

TBC  Amstelveen 50.896 58.955 -8.058 

TBC  Diemen  15.636 18.111 -2.476 

TBC  Ouder-Amstel 7.788 9.021 -1.233 

TBC  Uithoorn 16.953 19.637 -2.684 

Subtotaal   109.459 126.789 -17.330 

          

SOA Poli Aalsmeer 0 1.749 -1.749 

SOA Poli Amstelveen 0 4.895 -4.895 

SOA Poli Diemen  0 1.504 -1.504 

SOA Poli Ouder-Amstel 0 749 -749 

SOA Poli Uithoorn 0 1.630 -1.630 

Subtotaal   0 10.527 -10.527 

          

Vangnet en Advies Aalsmeer 16.534 18.740 -2.206 

Vangnet en Advies Amstelveen 46.273 52.446 -6.173 

Vangnet en Advies Diemen  14.215 16.112 -1.897 

Vangnet en Advies Ouder-Amstel 7.080 8.025 -945 

Vangnet en Advies Uithoorn 15.413 17.469 -2.056 

Subtotaal   99.515 112.792 -13.277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

Omschrijving 

 

 

Gemeente 

 

 

Begroting 2017 

 

 

Realisatie 2017 

 

 

Afwijking 2017 

JGZ Aalsmeer 602.873 636.298 -33.425 

JGZ Amstelveen 1.687.212 1.780.757 -93.545 

JGZ Diemen  518.327 547.065 -28.738 

JGZ Ouder-Amstel 258.162 272.476 -14.313 

JGZ Uithoorn 561.987 593.145 -31.158 

Subtotaal   3.628.562 3.829.742 -201.180 

          

Epidemiologie Aalsmeer 45.712 33.466 12.246 

Epidemiologie Amstelveen 127.930 93.659 34.271 

Epidemiologie Diemen  39.301 28.773 10.528 

Epidemiologie Ouder-Amstel 19.575 14.331 5.244 

Epidemiologie Uithoorn 42.612 31.197 11.415 

Subtotaal   275.130 201.426 73.705 

          

Legionella preventie Aalsmeer 1.852 1.852 0 

Legionella preventie Amstelveen 5.182 5.182 0 

Legionella preventie Diemen  1.592 1.592 0 

Legionella preventie Ouder-Amstel 793 793 0 

Legionella preventie Uithoorn 1.726 1.726 0 

Subtotaal   11.144 11.144 0 

          

Beschikbaarheid lijkschouwing Aalsmeer 9.915 9.880 35 

Beschikbaarheid lijkschouwing Amstelveen 27.748 27.652 97 

Beschikbaarheid lijkschouwing Diemen  8.525 8.495 30 

Beschikbaarheid lijkschouwing Ouder-Amstel 4.246 4.231 15 

Beschikbaarheid lijkschouwing Uithoorn 9.243 9.210 32 

Subtotaal   59.676 59.468 208 

          

Gezondheidsmonitor Aalsmeer 0 12.774 -12.774 

Gezondheidsmonitor Amstelveen 0 35.750 -35.750 

Gezondheidsmonitor Diemen  0 10.983 -10.983 

Gezondheidsmonitor Ouder-Amstel 0 5.470 -5.470 

Gezondheidsmonitor Uithoorn 0 11.908 -11.908 

Subtotaal   0 76.884 -76.884 

          

Totaal wettelijke taken   4.435.715 4.695.441 -259.726 
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Projecten 

 

Omschrijving Gemeente Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

Hygiënisch woningtoezicht Aalsmeer     0 

Hygiënisch woningtoezicht Amstelveen     0 

Hygiënisch woningtoezicht Diemen  7.046 7.986 -940 

Hygiënisch woningtoezicht Ouder-Amstel     0 

Hygiënisch woningtoezicht Uithoorn     0 

Subtotaal   7.046 7.986 -940 

          

          

De gezonde school Aalsmeer 12.187 16.880 -4.693 

De gezonde school Amstelveen     0 

De gezonde school Diemen      0 

De gezonde school Ouder-Amstel     0 

De gezonde school Uithoorn     0 

Subtotaal   12.187 16.880 -4.693 

          

          

Meldpunt Z&O Aalsmeer     0 

Meldpunt Z&O Amstelveen     0 

Meldpunt Z&O Diemen  11.330 12.842 -1.512 

Meldpunt Z&O Ouder-Amstel 5.643 6.396 -753 

Meldpunt Z&O Uithoorn 12.285 13.923 -1.639 

Subtotaal   29.258 33.161 -3.903 

          

          

Inkoop Diemen Aalsmeer     0 

Inkoop Diemen Amstelveen     0 

Inkoop Diemen Diemen  5.038 0 5.038 

Inkoop Diemen Ouder-Amstel     0 

Inkoop Diemen Uithoorn     0 

Subtotaal   5.038 0 5.038 

          

Totaal projecten   53.529 58.027 -4.498 
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Inspectie Kinderopvang 

 

Omschrijving Gemeente Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

Inspectie kinderopvang Aalsmeer 48.557 47.018 1.539 

Inspectie kinderopvang Amstelveen 199.890 161.622 38.268 

Inspectie kinderopvang Diemen  50.292 51.669 -1.377 

Inspectie kinderopvang Ouder-Amstel 43.838 36.225 7.613 

Inspectie kinderopvang Uithoorn 52.241 47.118 5.123 

Subtotaal   394.818 343.651 51.167 

 

Bedrijfsvoering 

 

Omschrijving Gemeente Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

Bedrijfsvoering Aalsmeer 97.909 98.560 -651 

Bedrijfsvoering Amstelveen 274.010 275.831 -1.821 

Bedrijfsvoering Diemen  84.178 84.738 -560 

Bedrijfsvoering Ouder-Amstel 41.927 42.205 -279 

Bedrijfsvoering Uithoorn 91.269 91.876 -607 

Subtotaal   589.293 593.210 -3.917 

          

Huisvesting Aalsmeer 82.792 78.193 4.599 

Huisvesting Amstelveen 231.703 218.832 12.871 

Huisvesting Diemen  71.181 67.227 3.954 

Huisvesting Ouder-Amstel 35.453 33.484 1.969 

Huisvesting Uithoorn 77.177 72.890 4.287 

Subtotaal   498.306 470.626 27.680 

          

Dotatie voorziening GO Aalsmeer 6.000 0 6.000 

Dotatie voorziening GO Amstelveen 29.000 0 29.000 

Dotatie voorziening GO Diemen  10.000 0 10.000 

Dotatie voorziening GO Ouder-Amstel 1.000 0 1.000 

Dotatie voorziening GO Uithoorn 9.000 0 9.000 

Subtotaal   55.000 0 55.000 

          

Voormalig personeel Aalsmeer 1.277 0 1.277 

Voormalig personeel Amstelveen 3.575 0 3.575 

Voormalig personeel Diemen  1.098 0 1.098 

Voormalig personeel Ouder-Amstel 547 0 547 

Voormalig personeel Uithoorn 1.191 0 1.191 

Subtotaal   7.688 0 7.688 

          

Totaal overig   1.150.287 1.063.836 86.451 
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Bankkosten & mutaties reserves 

 

Omschrijving Gemeente Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017 

Bankkosten Aalsmeer 0 42 -42 

Bankkosten Amstelveen 0 117 -117 

Bankkosten Diemen  0 36 -36 

Bankkosten Ouder-Amstel 0 18 -18 

Bankkosten Uithoorn 0 39 -39 

Subtotaal   0 251 -251 

          

Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Aalsmeer 0 -12.774 12.774 

Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Amstelveen 0 -35.750 35.750 

Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Diemen  0 -10.983 10.983 

Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Ouder-Amstel 0 -5.470 5.470 

Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Uithoorn 0 -11.908 11.908 

Subtotaal   0 -76.884 76.884 

          

Vrijval reserve Triple P Aalsmeer 0 -3.830 3.830 

Vrijval reserve Triple P Amstelveen 0 -10.719 10.719 

Vrijval reserve Triple P Diemen  0 -3.293 3.293 

Vrijval reserve Triple P Ouder-Amstel 0 -1.640 1.640 

Vrijval reserve Triple P Uithoorn 0 -3.570 3.570 

Subtotaal   0 -23.053 23.053 

          

Vrijval reserve balie Brede Hoed Aalsmeer 0 -3.323 3.323 

Vrijval reserve balie Brede Hoed Amstelveen 0 -9.300 9.300 

Vrijval reserve balie Brede Hoed Diemen  0 -2.857 2.857 

Vrijval reserve balie Brede Hoed Ouder-Amstel 0 -1.423 1.423 

Vrijval reserve balie Brede Hoed Uithoorn 0 -3.098 3.098 

Subtotaal   0 -20.000 20.000 

          

Toevoeging weerstandsvermogen via Diemen Diemen  10.075 15.113 -5.038 

Subtotaal   10.075 15.113 -5.038 

          

GR OGZ Amstelland Aalsmeer 0 -19.885 19.885 

GR OGZ Amstelland Amstelveen 0 -55.652 55.652 

GR OGZ Amstelland Diemen  10.075 -1.984 12.059 

GR OGZ Amstelland Ouder-Amstel 0 -8.515 8.515 

GR OGZ Amstelland Uithoorn 0 -18.537 18.537 

Totaal Mutatie BNG & reserves   10.075 -104.573 114.648 

          

Eindtotaal GR OGZ Amstelland   6.044.424 6.056.382 -11.958 
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4.5 Resultaatbestemming 2017 

Het resultaat voor bestemming 2017 bedraagt € 11.958 negatief vanuit de exploitatie. Hiermee daalt het 

saldo resultaat voor bestemming van € 498.995 naar € 487.037. 

 

Voorgesteld wordt deze post als volgt te bestemmen: 

 

• Dotatie aan de reserve huisvesting    € 300.000 

• Dotatie aan de reserve pilot Hygiëne   €   45.000 

• Dotatie aan de algemene reserve / weerstandsvermogen € 142.037 
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5 Controle verklaring 

 

 



1 Bijlage 2: Bestuurlijke samenvatting jaarrekening 2017 GR OGZ Amstelland 

Bestuurlijke samenvatting  
jaarrekening 2017
Gemeenschappelijke Regeling Openbare  
Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland

Voorwoord Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg (Vangnet)

Forensische geneeskunde

Milieu en Gezondheid

Gezondheidsbevordering, 
epidemiologie en 
beleidsadvisering

Financiën Colofon

Hygiëne & Inspectie
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Inhoud

Voorwoord 5

Jeugdgezondheidszorg 6

Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 11

Milieu en Gezondheid 12

Hygiëne & Inspectie  13

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet) 15

Forensische geneeskunde 17

Financiën 19

Colofon 20
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Het jaar 2017 stond in het teken van het verbeteren 
en versterken van de inhoudelijke samenwerking  
tussen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) OGZ 
Amstelland en de GGD. Er zijn diverse werkaf
spraken gemaakt. Tevens is het basispakket van  
alle taken, uit gezonderd de Jeugdgezondheidszorg, 
opgesteld. Dit productenboek is in april 2018 door 
het bestuur van de GR OGZ Amstelland vastgesteld. 

De belangrijkste overige ontwikkelingen in 2017  
kunt u per thema terugvinden in deze bestuurlijke  
samenvatting. Mocht u behoefte hebben aan  
verdieping op bepaalde onderwerpen, dan kunt  
u uiteraard de gehele jaarrekening raadplegen.

Voorwoord
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Het veilig en gezond opgroeien van kinderen 
en jongeren staat centraal in het werk van 
de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Alles staat 
in het teken om hen te ondersteunen bij de 
ontwikkeling naar een zelfstandig en zelfred
zaam burgerschap. 

De kerntaken van het basispakket Jeugd
gezondheidszorg zijn:

•  systematisch volgen van de lichamelijke, 
psychosociale en cognitieve ontwikkeling 
van kinderen en jongeren;

•  beoordelen van de ontwikkeling in relatie 
tot de sociale, pedagogische en fysieke 
omgeving van de kinderen en jongeren en 
het gezin waarin ze opgroeien;

•  tijdig signaleren van problemen en vroegtij
dig opsporen van specifieke stoornissen;

•  geven van preventieve voorlichting, advies, 
instructie en begeleiding, individueel of in 
groepen;

•  gericht op het versterken van de eigen 
kracht van ouders en jongeren; 

•  ontzorgen en normaliseren door het geven 
van voorlichting, advies en ondersteuning;

•  beoordelen of extra ondersteuning, hulp of 
zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp 
erbij halen;

•  samenwerken met professionals uit onder
wijs, eerste en tweede lijn, en de wijkteams.

Bereik kinderen
JGZ streeft naar een permanent hoog bereik 
van kinderen en hun ouders. 
Het bereik van kinderen is ook een kwaliteit
snorm voor de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd. Net als voorgaande jaren is de streef
waarde voor het bereik van 0 en 3jarigen 
gesteld op 95%, en voor 5, 10, 14 en 
16jarigen op 90%. JGZ haalt de streefwaarde 
voor 0jarigen ruim met een gemiddeld bereik 
van 99%.  

Voor 3jarigen wordt de streefwaarde van 95% 
gemiddeld voor Amstelland net gehaald.  
Vijf locaties halen deze norm niet: 
Duivendrecht (80%), Ouderkerk a/d Amstel 
(90%), Diemen (92%), Amstelveen Westwijk en 
Uithoorn (94%). Er zijn plannen opgesteld om 
ook in deze gemeente(wijken) de streefwaar
de van 95% te halen. Voor de duidelijkheid: 
voor het meetpunt van het bepalen van het 
bereik geldt een bepaalde periode waarin het 
kind volgens de norm gezien moet worden.
Jeugdgezondheidszorg ziet wel alle kinderen, 
alleen telt dat niet meer mee voor het bepa
len van de norm. 

Hieronder volgt een mogelijke verklaring per 
locatie:

•  Per 1 januari 2018 zijn er in Amstelveen 
Westwijk 13 spreekuren in plaats van 11 
per week gepland. Eventuele oorzaak van 
de lagere score voor het consult van de 
3jarigen zou de excentrische ligging van 
de locatie kunnen zijn en de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer.

•  Diemen heeft een populatie die lijkt op een 
populatie met ‘grote steden problematiek’. 
Op de locatie Diemen is een plan van 
aanpak opgesteld en worden komende 
periode alle ouders van 3jarigen de dag 
voor het consult persoonlijk opgebeld door 
de assistente om ze te herinneren aan hun 
afspraak bij de Jeugdgezondheidszorg. In 
januari en februari 2018 zijn er twee extra 
dagen spreekuur ingezet om de achter
standen in te lopen en met de structurele 
openstelling op de vrijdagen hopen we ook 
hier het bereikcijfer bij de 3jarigen omhoog 
te krijgen. 

Jeugdgezondheidszorg
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•  Voor Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel 
worden nog maatregelen getroffen, waar
bij moet worden opgemerkt dat het bij 
Ouderkerk aan de Amstel om zeer kleine 
aantallen gaat waardoor het percentage 
zowel naar boven als naar beneden procen
tueel kan schommelen.

De bereikcijfers van de 5, 10, 14 en 16jari
gen zijn berekend op basis van het schooljaar 
2016/17, waarbij alleen de 10jarigen in 
Diemen de norm van 90% net niet halen. 
Met de nieuwe werkwijze voor het preventief 
gezondheidsonderzoek 10jarigen willen we 
een verbetering van het bereik realiseren. 
In vergelijking met andere steden en regio’s 
kan worden gesteld dat het bereik voor deze 
groep in Amstelland reeds hoog is.

Aantal kinderen in zorg op een JGZlocatie per gemeente per 31 december 2017:

0-4 jarigen per gemeente 0 jr 1 jr 2 jr 3 jr Totaal

Aalsmeer 235 271 310 310 1126
Amstelveen 811 1039 1035 1106 3991
Diemen 292 359 380 343 1374
OuderAmstel 70 95 115 104 384
Uithoorn 235 308 303 242 1088
Totaal 1643 2072 2143 2105 7963

Aantal leerlingen 4-19 onder zorg 2016 2017

Totaal aantal kinderen primair onderwijs (PO) 16.268 16.575
Totaal aantal kinderen speciaal basis onderwijs (SBO/SVO) 635 635
Totaal aantal kinderen voortgezet onderwijs (VO) 9960 10.018
Totaal aantal Leerlingen onder zorg 26.863 27.229

Procentuele bereikcijfers kinderen Amstelland

Locatie 0 jr*
Norm 95%

3 jr*
Norm 95%

5 jr**
Norm 90%

10 jr**
Norm 90%

14 jr**
Norm 90%

16 jr**
Norm 90%

Aalsmeer 100% 99% 99% 95% 91% 93%
Amstelveen Westwijk 99% 94% 95% 93% 97% 94%
Amstelveen Bourgondische Laan 99% 95%
Diemen 100% 92% 96% 89%
Duivendrecht 100% 80% 100% 94%
Ouderkerk a/d Amstel 91% 90%*** 98% 97%
Uithoorn 100% 94% 96% 96% 95% 95%
Totaal 99% 95% 96% 94% 96% 94%

*  Op aanvraag van de gemeente OuderAmstel is het bereik van 0 en 3jarigen voor de plaatsen 
Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel berekend op basis van de woonplaats (postcode) van het kind.  
Voor de andere gemeenten/plaatsen is het bereik berekend op basis van dossierlocatie.

**  Bereik van 5, 10, 14 en 16jarigen is berekend op basis van de begeleidende JGZlocatie horende  
bij de schoollocatie van een leerling.

***  De 80% van Duivendrecht is vertekend door het zeer lage aantal kinderen.
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Rijksvaccinatieprogramma
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) be
schermt tegen twaalf infectieziekten. Het 
collectieve programma is werkzaam op twee 
niveaus: individuele bescherming en in het 
verlengde daarvan groepsbescherming om zo 
epidemieën van deze infectieziekten te voor
komen. Voor het laatste is een vaccinatiegraad 
die hoog genoeg is, een noodzaak. Een hoge 
vaccinatiegraad zorgt er voor dat kwetsbare 
(nog) niet gevaccineerde kinderen tegen ziek
ten worden beschermd (groepsimmuniteit).

Uit de volgende tabel met cijfers van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) blijkt dat in het verslagjaar1 2017 in 
Amstelland een hoog bereik is behaald met 
het RVP. Het doel – een vaccinatiegraad op 
alle vaccinaties van minimaal 90% – is voor 
de meeste vaccinaties behaald. De vaccina
tiegraad is landelijk voor het derde opeen
volgende jaar licht gedaald met ongeveer 
0,5%. Deze trend is gedeeltelijk zichtbaar in 
Amstelveen, Diemen en Uithoorn. 

1 Verslagjaar 2017 betekent dat in 2017 de vaccina
tiegraad is bepaald op de leeftijd van 1 en 2 jaar voor 
zuigelingen geboren in 2014, op de leeftijd van 5 jaar 
voor kleuters geboren in 2011, op de leeftijd van 10 jaar 
voor schoolkinderen geboren in 2006 en op de leeftijd 
van 14 jaar voor adolescente meisjes geboren in 2002. 

GEMEENTE Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Zuigelingen (2 jaar)           
DKTP basisimmuun 95,8% 97,2% 92,3% 90,8% 90,1% 94,4% 95,1% 97,0% 94,2% 94,4%
Hib volledig 
afgesloten

96,6% 97,8% 93,2% 92,4% 92,1% 95,4% 93,2% 97,0% 94,9% 95,1%

Hepatitis B 95,5% 96,9% 87,2% 87,4% 90,9% 94,0% 93,2% 94,8% 93,5% 93,7%
BMR basisimmuun 96,9% 98,4% 94,1% 94,1% 94,9% 96,1% 95,1% 98,5% 95,6% 95,4%
Meningokokken C 
volledig afgesloten

97,5% 98,8% 89,8% 90,3% 94,5% 95,8% 94,4% 98,5% 94,9% 95,4%

Pneumokokken 
volledig afgesloten

96,1% 96,9% 90,4% 91,9% 90,1% 94,7% 91,4% 95,6% 93,9% 94,0%

Kleuters (5 jaar)           
DKTP 
gerevaccineerd

93,2% 94,5% 85,8% 82,6% 91,6% 91,9% 91,2% 94,5% 92,7% 92,5%

DKTP voldoende 
gevaccineerd 

95,6% 96,9% 90,7% 88,1% 95,3% 93,0% 94,1% 97,3% 94,6% 93,8%

Schoolkinderen  
(10 jaar)

          

DTP volledig 
afgesloten

94,9% 95,4% 89,3% 88,9% 92,4% 90,4% 92,6% 95,0% 94,0% 92,9%

BMR volledig 
afgesloten

94,9% 94,9% 89,3% 89,9% 92,4% 88,8% 92,6% 95,0% 94,0% 93,2%

HPV 57,5% 63,5% 63,5% 63,7% 64,8% 56,7% 75,3% 63,6% 62,9% 55,5%
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We moeten ons ook in de regio Amstelland 
blijven inzetten voor het RVP. Op deze manier 
beschermen we niet alleen individuele kinde
ren, maar ook de populatie als geheel. In 2017 
hebben wij op het RVP meer uren gemaakt 
dan begroot. Van groot belang is het voorlich
ten van ouders over het nut en de noodzaak 
van het RVP. Dit gebeurt onder meer struc
tureel tijdens facetoface consulten zoals 
preventieve gezondheidsonderzoeken, op 
maat in telefonische en econsulten en door 
middel van (landelijke) informatiebrochures en 
digitale informatie (website). 
In 2017 is een landelijke elearning 
‘Achtergronden over het RVP’ beschikbaar 
gekomen voor JGZprofessionals. Het betreft 
een verdiepende scholing van 3 uur, waarin 
onder meer aandacht is voor specifieke 
vragen en zorgen van ouders over het RVP. 
JGZprofessionals hebben deze verdiepende 
scholing in 2017 ook gevolgd. 

Wij hebben in 2017 twee voorlichtingsfilmpjes 
over vaccinaties (04 jarigen en HPV) laten 
maken voor ouders, en deze gepubliceerd op 
ggd.amsterdam.nl/jeugd/vaccinaties. 

Voor onvoldoende gevaccineerde kinderen 
van 418 jaar bieden wij maandelijks een in
haalvaccinatiespreekuur aan. Het gaat daarbij 
om nieuwkomers vanuit het buitenland, men
sen die zich hier net vanuit andere gemeenten 
hebben gevestigd, ‘spijtoptanten’ voor het 
RVP, en kinderen die door omstandigheden 
als ziekte en kwetsbare gezinssituaties een 
vaccinatie hebben gemist. 

Er is in 2017 meer tijd ingezet op het inhaal
vaccinatiespreekuur en het vaccinbeheer (het 
hebben van voldoende en tijdige vaccins). 
Daarnaast hebben we meer personeel op de 
vaccinatiecampagnes ingezet vanwege het 
veranderde DTPvaccinaanbod. Scholen zijn 
geïnformeerd over data en tijdstippen van 
de groepsvaccinaties in voor en najaar voor 
9jarigen en 12jarige meisjes.
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De afdeling Epidemiologie, Gezondheids
bevordering en Zorginnovatie (EGZ) van de 
GGD meet onder andere de staat van de 
gezondheid van de bevolking in Amsterdam 
en de Amstelland gemeenten. De onder
zoeksresultaten worden meegenomen in het 
gezondheidsbeleid en toegepast bij gezond
heidsbevordering en zorginnovatie (tevens 
verzorgd door deze afdeling). Hierbij kan 
gedacht worden aan het bevorderen van een 
gezonde leefstijl, een gezonde school of een 
gezonde wijk.

Producten 2017
• Jeugdgezondheidsmonitor (4-19 jaar) 
De GGD verzamelt jaarlijks gegevens in de re
gio Amstelland ten behoeve van de preventie
ve gezondheidsonderzoeken (PGO) door de 
Jeugdgezondheidszorg. De monitorgegevens 
worden jaarlijks gepubliceerd op Gezondheid 
in Beeld. (ggdgezondheidinbeeld.nl). 

• Update website Gezondheid in Beeld 
In juni 2017 is de gezondheidsinformatie op 
de website uitgebreid met gegevens over 
de inwoners van de Amstellandgemeenten. 
‘Gezondheid in Beeld’ is een makkelijk 
toegankelijke en interactieve website die 
inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn, de 
leefstijl en de leefomgeving van de bevolking 
in Amsterdam en nu dus ook Amstelland. 
De site wordt gevoed door gegevens uit de 
diverse monitorstudies die binnen de GGD 
Amsterdam plaatsvinden. Uniek is dat de 
bezoeker zelf bepaalt welke informatie hij wil 
zien. Na het kiezen van een informatiebron 
en onderwerp wordt de informatie op het 
scherm getoond in de vorm van tabellen, 
kaarten, taartgrafieken, histogrammen en 
lijndiagrammen.

• Gezondheidsmonitor volwassenen 
In het najaar van 2016 heeft de GGD 
Amsterdam een gezondheidsmonitor  
uitgevoerd onder volwassenen van 19 jaar  
en ouder in de Amstellandgemeenten.  
De doelstelling van de Gezondheidsmonitor 
2016 is het verkrijgen van inzicht in de 
gezondheid én determinanten van de ge
zondheid van zelfstandig wonende volwassen 
inwoners. In totaal vulden ruim 6500 inwoners 
uit de regio Amstelland de vragenlijst in 
(respons van 44%).  

Op 3 juli 2017 zijn de eerste resultaten voor 
een twintigtal onderwerpen gepubliceerd 
via de website ‘Gezondheid in Beeld’, die is 
uitgebreid voor de regio Amstelland. Op 12 
december 2017 zijn voor de vijf gemeenten 
rapportages ‘Gezondheid in Beeld’ gepubli
ceerd, met cijfers over gezondheid en func
tioneren, psychosociale gezondheid, leefstijl, 
zorg en hulp, en de leefomgeving. In de 
rapportages worden voor de verschillende ge
zondheidsthema’s de risicogroepen benoemd, 
trends beschreven en gezondheidsverschillen 
tussen de wijken/woonkernen van de ge
meenten gepresenteerd. Lokale cijfers kunnen 
voor een groot aantal thema’s ook vergeleken 
worden met landelijke gegevens.

Gezondheidsbevordering,  
epidemiologie en beleidsadvisering
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De doelstelling van het team Milieu en 
Gezondheid is het voorkomen of verminderen 
van negatieve gezondheidseffecten en het 
bevorderen van positieve gezondheidseffec
ten als gevolg van milieufactoren bij mensen 
in het verzorgingsgebied. Het gaat daarbij 
om verschillende factoren zoals lucht, bodem, 
geluid, hitte, binnenmilieu, elektromagneti
sche velden, biologische factoren, chemische 
stoffen en ziekteclusters. Er wordt onder
scheid gemaakt tussen de volgende taken: 
•  signaleren van ongewenste situaties, 
•  voorlichting en risicocommunicatie, 
•  behandelen van meldingen van burgers 
•  adviseren aan de gemeente. 

Daarnaast verricht het team Milieu en 
Gezondheid, al dan niet in samenwerking met 
wetenschappelijke instituten, onderzoek op 
het gebied van milieu en gezondheid.  

Resultaten
We hebben dit jaar speciale aandacht ge
geven aan de omgevingswet, geluid, lucht
kwaliteit (onder meer ultrafijn stof rondom 
Schiphol) en houtrook. Vooral het werk aan 
het voorbereiden voor de omgevingswet 

heeft veel tijd gekost. Hier is zowel landelijk 
als regionaal en gemeentelijk aandacht aan 
besteed. 

De afdeling Milieu en Gezondheid geeft 
jaarlijks veel adviezen die indirect nuttig 
zijn voor het gehele werkgebied. Uren 
besteed aan deze activiteiten worden niet 
bijgeteld in het totaal aantal uren van de 
Amstellandgemeenten, maar genereren wel 
kennis die zinvol is voor alle gemeenten. Te 
denken valt aan (meewerken aan het opstellen 
van) landelijke richtlijnen, deelname aan lan
delijke werkgroepen, adviezen aan Longfonds, 
platform EHS (elektrohypersensitiviteit), 
omgevingsdiensten, agenda groen, VNG, 
werkzaamheden van de gezondheidskundig 
adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) en maken 
van foldermateriaal.  
Voorbeelden in 2017 zijn adviezen over de 
gezondheidseffecten van lood in de bodem 
op kinderen, de risico’s van zwemmen in open 
water, verschillende adviezen voor grote eve
nementen, bijdragen aan tvuitzendingen en 
krantenartikelen (16x), als spreker deelname 
aan landelijke congressen (7x) en uitbrengen 
van publicaties in tijdschriften (3x).

Milieu en Gezondheid

Aalsmeer Amstelveen Ouder-
Amstel

Uithoorn Diemen Totaal

  Aantal meldingen 6 12 3 7 5 33
  Uren meldingen 36 72 18 42 30 198

  Aantal adviezen en voorlichting 6 8 6 7 6 33
  Uren adviezen en voorlichting 97 268 48 94 91 599

  Totaal aantal uren 133 340 66 136 121 797
  Uren begroot 119 322 49 112 98 700
  % uren gebruikt 112% 106% 135% 121% 123% 114%
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De afdeling Hygiëne & Inspectie heeft  
twee taken: 
•  Toezicht op kinderdagverblijven, bui

tenschoolse opvang, gastouderbureaus, 
gastouders en peuterspeelzalen (inclusief 
voorschoolse educatie), maatschappelij
ke ondersteuningsvoorzieningen (zoals 
dagbesteding, ambulante ondersteuning, 
hulp bij huishouden) en tatoeage en 
piercingstudio’s.

•  Advies om de hygiëne en infectiepreventie 
bij diverse instellingen en collectieve voor
zieningen te verbeteren, in het kader van de 
Wet publieke gezondheid

Inspectie Kinderopvang
Alle jaarlijkse inspecties in de 
Amstellandgemeenten zijn uitgevoerd.
• Amstelveen 
Er is 296 uur ingezet voor handhaving terwijl 
er 227 uur was begroot. In 2017 zijn vijf aan
vragen voor nieuwe locaties binnengekomen 
(er waren zestien begroot), daarnaast waren er 
zes locaties betrokken bij een overname. Het 
aantal aanvragen voor nieuwe gastouderop
vang was eveneens minder dan begroot (41 in 
plaats van 60).
• Aalsmeer 
Er is 118 uur ingezet voor handhaving terwijl 
er 62 uur was begroot, en er zijn twee aanvra
gen voor nieuwe locaties behandeld. Verder 
zijn er zeven aanvragen voor nieuwe gastou
deropvang behandeld (er waren tien begroot).
• Uithoorn 
Er was 32 uur voor handhaving begroot maar 
uiteindelijk 66 uur in opdracht van de ge
meente uitgevoerd. Er waren vier aanvragen 
voor nieuwe locaties begroot en er zijn zes in 
behandeling genomen. Het aantal aanvragen 
voor nieuwe gastouderopvang was vijf (zes 
begroot). 

• Ouder-Amstel 
Er is 45,5 uur voor handhaving ingezet; 60 
uur was begroot. Er waren twee aanvragen 
voor nieuwe locaties binnengekomen en drie 
begroot. Het aantal aanvragen voor nieuwe 
gastouderopvang was veertien terwijl er tien 
waren begroot. 
• Diemen 
Er is exact het aantal uur gehandhaafd dat 
was begroot (72). Er waren negen aanvragen 
voor nieuwe locaties binnengekomen en twee 
begroot. Dit verschil heeft te maken met de 
omzetting van peuterspeelzalen naar kin
derdagverblijven die halverwege 2017 heeft 
plaatsgevonden. Het aantal aanvragen voor 
nieuwe gastouderopvang was twee terwijl er 
vier waren begroot.

Contracturen kinderopvang Begroting 2017
Aalsmeer 460
Amstelveen 1981
OuderAmstel 425
Uithoorn 481
Diemen 457
Totaal 3804

Contracturen kinderopvang Realisatie 2017
Aalsmeer 467
Amstelveen 1592
OuderAmstel 360
Uithoorn 482
Diemen 513
Totaal 3414

Hygiëne & Inspectie 
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Vergunningverlening tattoo  
en piercing
In 2017 hebben 10 van de 22 voorzieningen voor 
tatoeëren en piercen een nieuwe vergunning 

gekregen. Deze vergunning is weer drie jaar 
geldig. Hier zijn geen kosten voor de GR  
aan verbonden; de voorzieningen betalen  
de kosten zelf.

Realisatie 
2016

Begroting 
2017

Actualisatie 
2017

Realisatie 
2017

Afwijking 
2017

Amstelveen 162.813  199.890 199.471 160.237 + 39.234
Aalsmeer  36.011  48.557 46.323 47.430  1.107
Uithoorn 42.894 52.241 49.618 48.503 + 1.115
Ouder Amstel 35.631  43.838 42.831 36.224 + 6.607
Diemen 37.555 50.292 46.021 51.769  5.748
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De afdeling Vangnet MGGZ houdt zich bezig 
met personen die zich in een sociaal maat
schappelijke crisis bevinden. Het gaat hierbij 
om mensen met psychiatrische en/of psycho
sociale problematiek overlast veroorzaken 
en/of hulpbehoevend zijn. De problematiek 
kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze 
OGGZcliënten mijden vaak zorg of hebben 
geen (adequate) hulpvraag. De reguliere hulp
verlening kent de cliënt vaak niet, is de cliënt 
uit het oog verloren of is nog niet in staat een 
adequate behandeling te bieden.  
Kenmerkend voor het OGGZtakenpakket is 
dat de interventies een hoog ‘crisis’gehalte 
hebben, meestal omdat de politie de melder 
is en er dan meteen actie ondernomen moet 
worden. Daarom voert Vangnet deze dienst 
ook 24 uur per dagen, 7 dagen per week uit.
Ook verleent Vangnet ondersteuning via de 
meldpunten Zorg en Overlast waarbij het 
meldpunt voor het gemeentebestuur vraagt 
om ondersteuning. Deze laatste taak wordt 
uitgevoerd in Diemen, OuderAmstel en 
Uithoorn. Bij beide taken gaat het meestal om 
chronische problemen waarbij mensen vaak 
meerdere malen in beeld kunnen komen.

• Crisisdienst 
Wanneer de politie wordt geconfronteerd met 
personen, die in een crisis of hulpbehoevend 
zijn en/of extreme overlast veroorzaken, 
kunnen zij 24 uur per dag een beroep doen 
op Vangnet. Vangnet kijkt ter plaatse wat er 
aan de hand is en verwijst door naar de juiste 
hulpverlening. Het doel hiervan is het optima
liseren van crisishulp in de regio Amstelland 
24 uur per dag, 7 dagen per week. Het aantal 
crisismeldingen in 2017 is licht gestegen, 265 
in 2017 tegenover 246 in 2016. Er is geen 
expliciete verklaring vanuit het werkveld voor 
deze kleine toename. 

• Hygiënisch Woningtoezicht
De afdeling Hygiënisch Woningtoezicht (HWT) 
zag een sterke toename van het aantal mel
dingen; bijna een verdubbeling ten opzichte 
van 2016. De stijging wordt vooral veroor
zaakt door een toename van gedwongen 
schoonmaakacties en een betere samenwer
king op basis van de ‘Leefomstandigheden 

Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg (Vangnet)
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beoordelingsschaal’. Dit is een preventief 
meetinstrument voor hulpverleners en in
stanties (politie, sociaal teammedewerkers, 
medewerker van een woningbouwvereniging 
en thuiszorgmedewerkers) waarmee beoor
deeld kan worden of inzet van HWT nodig 
is. Doel is om gedwongen schoonmaakacties 
terug te dringen. De toename van meldingen 
HWT hangt ook samen met de monitoring en 
controlebezoeken van de HWTinspecteur 
bij bekende adressen. De HWTinspecteur 
werkt hierbij zoveel mogelijk samen met 
de sociale teams en de afdeling Bouw en 
Woningtoezicht van de gemeenten. De 
gemeenten Uithoorn en Aalsmeer hebben 
de HWTinspecteur ook formeel aangewezen 
als toezichthouder bouwbesluit. Hiermee 
zijn alle gemeenten nu voorzien van een 
Toezichthouder HWT. 

• Tijdelijke Huisverboden 
In 2017 is het aantal tijdelijk huisverboden 
(THV) sterk afgenomen ten opzichte van 
2016. Dit wordt veroorzaakt doordat afdeling 
Vangnet vanaf 1 juli 2017 de verantwoor
delijkheid binnen het zorgdeel van de THV 
(bestaande uit risicotaxatie, zorgcoördinatie 
en plaatsing dader) deels heeft overdragen 
aan Veilig Thuis. Vanaf 1 januari 2018 is deze 
activiteit volledig overgegaan naar Veilig 
Thuis. De daling van de tijdelijk huisverboden 
in deze jaarrekening wil dus niet zeggen dat 
het totaal aantal huisverboden in Amstelland 
gedaald is. 

• Zorg & overlast 
Het aantal meldingen zorg & overlast (alleen 
Diemen, OuderAmstel en Uithoorn) vertoont 
een daling (187 in 2016, 120 in 2017). Deze 
afname heeft waarschijnlijk te maken met de 
lokale zorgnetwerken die meer werk tot zich 
nemen.

Overzicht indicatoren per activiteit in Amstelland

2013 2014 2015 2016 2017

Crisisdienst 299 392 246 246 265
Hygiënisch Woningtoezicht 23 22 33 45 81
Tijdelijke Huisverboden 60 54 68 106 35
Zorg & Overlast 350 373 288 187 120
TOTAAL 732 841 635 584 501

Uitsplitsing indicatoren naar de Amstellandgemeenten

Crisisdienst HWT THV Zorg & Overlast

Aalsmeer 17 3 4 0
Amstelveen 133 55 20 0
Diemen 50 15 5 72
OuderAmstel 17 2 2 4
Uithoorn 48 6 4 44
TOTAAL 265 81 35 120



17Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland

De afdeling AGZ (Algemene Gezondheids
zorg) levert medische zorg en advisering  
ten behoeve van gemeentelijke instanties, 
gemeenten, burgers en politie en justitie  
in de regio AmsterdamAmstelland. AGZ 
functioneert op het scharnierpunt tussen 
overheid, justitie en zorg, waarbij lijkschouw
ingen, forensisch medisch onderzoek, medi
sche arrestantenzorg (incl. verpleegkundige 
werkzaamheden) en medische zorg aan  
gedetineerden hoofdactiviteiten zijn.  
De uitvoering van diverse wet en regelgeving 
speelt hierbij een belangrijke rol.

De AGZafdeling Forensische Geneeskunde 
verricht 24 uur per dag, 7 dagen per week 
specifiek forensische (A)taken, zoals lijk
schouwen. De uitvoering van de Wet op 
Lijkbezorging is een gemeentelijke taak 
die ook door AGZafdeling Forensische 
Geneeskunde wordt uitgevoerd. Verder 
verricht de afdeling medisch onderzoek  

van slachtoffers en daders van geweld, 
bloedafnames in het kader van de Wegen
verkeerswet, en urineafnames voor Reclassering 
Nederland. Daarnaast wordt de afdeling 
regelmatig benaderd voor medisch advies 
en wordt er curatieve zorg aan arrestanten 
en gedetineerden verleend. Deze activiteiten 
worden in opdracht van gemeente, politie, 
KMAR en justitie uitgevoerd. 

Inzet forensische artsendienst Amstelland

Letselbeschrijvingen 12

Arrestantenzorg 11

Fiat advies insluiting bij intoxicatie 7

Bloedonderzoek ihkv de 
Wegenverkeerswet

23

DNA/wangslijmvlies afname 0

Overig (incl. bloedafname na lijkschouw) 12

Lijkschouw natuurlijke dood 37

Lijkschouw nietnatuurlijke dood 16

Euthanasie 79

Lijkschouw per gemeente in Amstelland

Aalsmeer Amstelveen Ouder-
Amstel

Uithoorn Diemen

Lijkschouw natuurlijke dood 2 16 1 2 0
Lijkschouw nietnatuurlijke dood 8 22 1 0 1
Euthanasie 12 46 0 14 13

Forensische geneeskunde
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Het resultaat GR OGZ Amstelland 2017 bedraagt € 11.958 nadelig, en is als volgt opgesplitst:

GR OGZ Amstelland Begroting 2017 Realisatie 2017 Afwijking 2017

Wettelijke taken 4.435.715 4.695.441 259.726
Inspectie Kinderopvang 394.818 343.651 51.167
Projecten 53.529 58.027 4.498
Bedrijfsvoering 1.150.287 1.064.087 86.200
Reserves 10.075 104.824 114.899
Totaal 6.044.424 6.056.382 -11.958

In de realisatie 2017 worden de kosten per product over het algemeen licht overschreden.  
Bij epidemiologie zijn de kosten achtergebleven bij de begroting vanwege het openstaan  
van vacatures. De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kent een overschrijding vanwege  
een in 2017 afgesproken formatie uitbreiding met onder andere een teamleider. 

De huisvestingskosten komen onder de begroting uit en vanwege het in 2016 vervallen van  
de voorziening onderhoud is geen toevoeging meer opgenomen.

Resultaatbestemming
Het resultaat voor bestemming 2017 bedraagt € 11.958 negatief. Voorgesteld is het negatieve 
resultaat te verrekenen met het beschikbare resultaat uit voorgaand jaar.
Verder is voorgesteld om In te stemmen met het instellen van een reserve huisvesting  
ad € 300.000 vanuit de vrijval van de voorziening Groot onderhoud uit 2016, en een reserve 
t.b.v. de pilot hygiëne 2018 ad € 45.000 en toevoeging aan de algemene reserve  
van € 142.037 t.b.v. de actualisatie van de begroting 2018. Er wordt geen bedrag met  
de aangesloten gemeenten verrekend.

Eigen vermogen
De algemene reserve eind 2017 bedraagt € 573.898. Dit is 9,49% van de omzet van  
de GR OGZ Amstelland.

Financiën
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1 Voorwoord 

Voor u ligt de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg 

Amstelland (OGZ Amstelland), gebaseerd op de taken zoals beschreven in de productbeschrijving en de 

bestuurlijk afgemaakte afspraken die daarbij horen. De begroting 2019 volgt de indeling van de 

jaarstukken 2017 waar van toepassing om aan te sluiten bij de regelgeving BBV. 

Hieronder volgen in het kort de belangrijkste ontwikkelingen: 

 

 

Begroting 2019 

 

• Het percentage nominale ontwikkeling voor 2019 is vooralsnog bepaald op 1,50%. 

• Het continueren van de pilot  Hygiëne (opgenomen in de actualisatie 2018) is niet opgenomen. 

• De uitbreiding van het toezicht op de Kinderopvang 

• Na-ijleffect van de herwaardering Jeugdverpleegkundige 

• Bijdrage Entgelden komt bij de Amstelland gemeenten terecht, en niet meer bij de GGD. 

Hierdoor verandert de bijdrage, maar het kost de gemeenten niet meer. 

 

 

Zero based begroten 

 

De bijdrage van de GR OGZ Amstelland voor de verschillende activiteiten die de GGD Amsterdam voor 

haar uitvoert, werden elk jaar vastgesteld door het bedrag van het jaar ervoor te verhogen met eventuele 

nominale ontwikkeling, en bij JGZ speelde de groei of krimp van het aantal 0-19 jarigen woonachtig ook 

een rol.  

 

Vanaf de actualisatie 2018 is de activiteit Jeugdgezondheidszorg begonnen om ook de bijdrage van de GR 

OGZ Amstelland elk jaar opnieuw te berekenen. De overige activiteiten zullen volgen in de actualisatie 

2019. Hiermee voorkomen we afwijkingen tussen de begroting en de realisatie, zoals we in de 

jaarrekening 2017 hebben gezien. Tevens zal de opbouw van de budgetten inzichtelijker worden. 

 

Het is lastig om precies in te schatten welk effect het ‘zero based begroten’ van de activiteiten heeft m.b.t. 

de budgetten zoals in deze begroting opgenomen (uitgezonderd JGZ die al zero based is). Kijkend naar de 

jaarrekening 2017 zouden we kunnen stellen dat het zal leiden tot een verhoging van de budgetten, en dus 

ook van de bijdrage van GR OGZ Amstelland. In de Marap 2018 zullen we hier een uitspraak over doen. 

 

 

Beslispunten  

 

Instemmen met de begroting 2019. 
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2 Programmaverantwoording 

De GR OGZ Amstelland is er primair voor de uitvoering van de wettelijke en de afgesproken taken. 

 

Er is daarbij sprake van de volgende onderscheidende basisproducten: 

 

• Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 

• Milieu en Gezondheid  

• Infectieziektebestrijding, soa-aids- en tuberculosebestrijding 

• Inspectie Kinderopvang 

• Legionella preventie 

• Jeugdgezondheidszorg 

• Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

• Beschikbaarheid Lijkschouwing 

 

 

In de volgende paragrafen wordt per programma besproken: 

 

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

In de begroting 2019 zijn doelstellingen en taken opgenomen. Om onze doelstellingen te behalen voeren 

we allerlei activiteiten uit. In dit onderdeel wordt een nadere toelichting gegeven op deze activiteiten, de 

stand van zaken gemeld en laten we zien hoe we hebben gemeten met behulp van prestatie-indicatoren. 

 

 

Wat gaat het kosten? 

Hier beschrijven we schematisch wat de uitvoering van het programma in 2019 gaat kosten. 
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2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 

2.1.1 Epidemiologie 

Algemeen 

 

Gezondheidsachterstanden verkleinen en de gezondheid van de bewoners verbeteren zijn de kerntaken 

van Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Digitale Zorginnovatie (EGZ). Daarom doet EGZ 

onderzoek naar de gezondheid van de bevolking in Amsterdam en Amstelland. Het vertaalt de resultaten 

naar beleid en preventieve interventies. Interventies zijn gericht op de inwoners zelf en op hun sociale en 

fysieke omgeving. Team Beleidsadviezen geeft de afdeling op basis van gesignaleerde (risico’s op) 

gezondheidsachterstanden en knelpunten in de preventieve zorg.  

 

Epidemiologie 

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) doet onderzoek naar de 

gezondheid van jongeren, volwassenen en ouderen in Amsterdam en de Amstelland Gemeenten. Het 

onderzoek betreft: 

1. Epidemiologisch onderzoek naar de frequentie en verspreiding van gezondheidsproblemen onder 

de bevolking evenals naar (beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare) determinanten die hieraan te 

grondslag liggen; 

2. Kwalitatief onderzoek ter exploratie van determinanten van gezondheid en welzijn; 

3. Onderzoek naar de mate waarin beoogde doelstellingen van een preventieprogramma/beleid zijn 

bereikt (doelrealisatie). 

 

Gezondheidsbevordering 

Gezondheidsbevordering ontwikkelt en implementeert preventieprojecten ter bevordering van gezond 

gedrag. Dit doet de afdeling door voorlichting en educatie aan doelgroepen en intermediairs. 

Gezondheidsbevordering heeft als doel het beschermen, bevorderen en/of behouden van gezondheid van 

(risico)groepen door planmatige, structurele en gedragsgerichte interventies. 

 

Digitale Zorginnovatie 

De  digitale zorginnovatie draagt zorg voor de positionering van de GGD als partner, ontwikkelaar en 

uitvoerder van innovatieve en digitale dienstverlening op gebied van gezondheidszorg in Amsterdam en  

de Amstelland Gemeenten. 
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Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

Epidemiologie 2019 

 

Jeugdgezondheidsmonitor (4-19 jaar) 

In de regio Amstelland worden jaarlijks door de GGD Amsterdam gegevens verzameld ten behoeve van de 

preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO) door de Jeugdgezondheidszorg. Met Gezondheid in  

Beeld (GIB), de interactieve website van de GGD Amsterdam, kunnen deze monitorgegevens jaarlijks  

worden gepubliceerd. In 2016 hebben de GGD en de gemeenten in de regio Amstelland besloten om GIB 

ook toegankelijk te maken voor de regio Amstelland. Met GIB kunnen elk jaar de gegevens over jongeren 

op het basisonderwijs (5- en 10/11-jarigen) en op het voortgezet onderwijs (13/14-jarigen, klas  

2, en 15/16-jarigen, klas 4) worden gepubliceerd. Daarnaast maakt GIB het mogelijk om jaarlijks  

(over)gewicht cijfers voor 6 leeftijdsgroepen te presenteren (voor 2- en 3-jarigen, voor 5- en 10/11-jarigen) 

op het BaO en voor 13/14-jarigen, klas 2, en 15/16-jarigen, klas 4, op het VO). De cijfers kunnen op GIB  

worden gepresenteerd op gemeente- en wijkniveau. 

 

Gezondheid in Beeld 

Gezondheid in Beeld is een gemakkelijk toegankelijke en interactieve website die inzicht geeft in de 

gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van de bevolking in het werkgebied van de GGD  

Amsterdam. Door het nieuwe beheersysteem kunnen de onderzoekers nu zelf nieuwe onderwerpen aan  

Gezondheid in Beeld toevoegen.  

 

 

Regionale gezondheidsinformatie (RGI) 

Het in kaart brengen van de gezondheid van de lokale bevolking is een wettelijke taak op grond van de 

wet publieke gezondheid (WPG). RGI Amsterdam-Amstelland is de lokale realisatie van het GGD-

Nederland project RGI (RGI=Regionaal Geografische Informatie) dat is opgezet om GGD ‘en te 

ondersteunen door het toepasbaar maken van landelijke registratie data naar het lokale niveau. De data 

die beschikbaar zijn, zijn sterfte(oorzaak) data, ziekenhuisontslag data, data van het gebruik van WMO, 

data betreffende de perinatale gezondheid, data betreffende psychiatrische spoedopnamen en 

verplichte opnamen, data betreffende schuldsanering, LADIS verslavingscijfers, kankerregistratie 

gegevens, bevolkingsprognoses, jeugdcijfers zoals indicatiestellingen voor het bijzonder onderwijs.  

Psychiatrische spoedopnamen en verplichte opnamen en data betreffende schuldsanering.  
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Gezondheidsbevordering 2019 

 

De Gezonde School 

De Gezonde School aanpak is een methode waarmee in Amstelland de scholen betrokken worden om 

structureel hun gezondheidsactiviteiten aan te pakken. Scholen hebben daarmee zelf een grote invloed 

op welke gezondheidsproblemen prioriteit genieten en voelen zich daardoor beter betrokken. Onder deze 

paraplu krijgen Gezonde School en Genotmiddelen, Lang Leve de Liefde, Vlinders in je Buik en vele 

andere kwalitatief goede interventies een plek binnen het schoolbeleid, passend bij het risicogedrag dat 

op die school van belang is. De gegevens uit ‘Jij en je Gezondheid’, de kennis van de school zelf en van 

jeugdgezondheidszorg, leveren een goede basis om te bepalen welke thema’s van belang zijn. Alle VO 

scholen in Amstelland worden zo ondersteund. Het Gezonde School aanbod aan de basisscholen wordt in 

overleg met de gemeenten stapsgewijs uitgebreid. 

 

Schoolgezondheidsprofiel 

De VO scholen in Amstelland ontvangen elk schooljaar een Schoolgezondheidsprofiel. Dit op maat  

gemaakte rapport geeft, op basis van de gegevens uit ‘Jij en Je Gezondheid’, een goed beeld van de 

gezondheidssituatie van de leerlingen op school. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere 

angst, depressie, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, gamegedrag, pesten en veilige en vrijwillige seks. 

In het schoolgezondheidsprofiel staat ook aangegeven hoe de school het doet ten opzichte van andere 

scholen in de regio. Het Schoolgezondheidsprofiel speelt een belangrijke rol bij de keuzes die de school 

maakt bij de Gezonde School aanpak. 

 

Jeugdpreventiewijzer 

Een database/website met alle veelbelovende en effectieve preventieprogramma's die in de regio worden 

aangeboden. De databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut is hierbij 

leidend. De opgenomen preventieprogramma's richten zich zowel op de lichamelijke als op de 

psychosociale gezondheid. De Jeugdpreventiewijzer motiveert professionals en andere betrokkenen om 

een passende interventie te zoeken bij gesignaleerde gezondheidsproblemen. 

 

Voor je het weet zijn ze groOt (interactief theater) 

Voor je het weet zijn ze groOt' is een ouderbijeenkomst met als doel om bij ouders de 

opvoedvaardigheden te versterken om hun kinderen een gezond voedings- en beweegpatroon aan te 

leren. Tijdens de ouderbijeenkomst krijgen de ouders informatie over hun rol bij ontbijten, snoepen & 

snacken, gamen en buitenspelen. Hierbij wordt samengewerkt met een theatergroep om maximale 

interactie met het publiek te bereiken. Dit is een onderdeel van Jump-In en kan op verzoek worden 

uitgevoerd als onderdeel van het preventieprogramma.  

 

Trammelant in tandenland 

Trammelant in Tandenland is een programma over mondverzorging voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. De 

activiteit beoogd te resulteren in een gezonde mondgezondheid/gewoonte en een afname van cariës bij 

kinderen. Scholen in de Amstelland Gemeenten krijgen op aanvraag kosteloos materialen toegestuurd. 
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Beleidsadvisering  

De GGD adviseert op diverse terreinen het bestuur over gezondheidsaspecten zoals bij het opstellen van 

de nota Volksgezondheidsbeleid. Werkzaamheden bestaan uit: 

- het volgen en doorgeven van relevante regionale en landelijke ontwikkelingen; 

- het signaleren en aandacht vragen voor gezondheidsproblemen en formuleren van passend beleid; 

- het geven van ondersteuning aan de beleidsambtenaren van de gemeenten bij het ontwikkelen van 

lokaal gezondheidsbeleid. 
Indien gewenst kan de juiste deskundigheid beschikbaar worden gesteld op diverse terreinen voor het 

adviseren van het bestuur van de gemeenten over gezondheidsaspecten zowel op het gebied van 

het totale volksgezondheidsbeleid als op specifieke onderdelen. 

 

 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 Begroting 2019 

Epidemiologie 275.130 201.426 278.432 282.834 287.077 

De gezonde school 12.187 16.880 12.333 12.528 12.716 

Totaal 287.317 218.306 290.765 295.362 299.793 
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2.2 Milieu en Gezondheid 

Algemeen 

 

Milieu en Gezondheid (Amsterdam, Amstelland en Diemen) 

Het doel van de afdeling Milieu en Gezondheid is het voorkomen of verminderen van negatieve 

gezondheidseffecten en het bevorderen van positieve gezondheidseffecten als gevolg van milieufactoren 

bij mensen in het verzorgingsgebied. Het gaat daarbij om verschillende factoren zoals lucht, bodem, 

geluid, hitte, binnenmilieu, elektromagnetische velden, biologische factoren, chemische stoffen en 

ziekteclusters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende taken: signaleren van ongewenste 

situaties, voorlichting en risicocommunicatie, behandelen van meldingen van burgers en adviseren aan de 

gemeente. Daarnaast verricht de afdeling Milieu en Gezondheid, al dan niet in samenwerking met 

wetenschappelijke instituten, onderzoek op het gebied van milieu en gezondheid.  

De afdeling werkt voor de regio Amstelland, Diemen, de Amsterdamse stadsdelen en alle GGD-en van 

Noord-Holland en Flevoland.  

De nauw aan Milieu en Gezondheid verwante afdeling luchtkwaliteit beheert het luchtmeetnet van de 

gemeente Amsterdam en doet luchtmetingen in opdracht van een groot aantal opdrachtgevers, 

waaronder Ouder-Amstel. Dit zijn echter apart betaalde projecten. 

 

 

Wat willen we bereiken? 

 

Conform de afspraken in de productbeschrijving van 10-10-2007 gaat het cluster in het kader van de 

afdeling Leefomgeving in 2019 de volgende activiteiten uitvoeren: 

 

• Het onderhouden van het netwerk binnen de diverse gemeenten. Elk jaar wordt (minimaal) één 

bijeenkomst georganiseerd waarbij gemeenten worden geïnformeerd over actuele onderwerpen in 

ons vakgebied.  

• Het reageren op vragen en klachten van burgers.  

• De afdeling geeft antwoord op vragen van de Amstellandgemeenten op het gebied van milieu en 

gezondheid. Men kan daarbij denken aan de volgende onderwerpen: luchtkwaliteit, geluidsoverlast, 

stilte, groen in de stad, ruimtelijke ordening, laagfrequent geluid, windturbines, elektromagnetische 

velden van hoogspanning of UMTS, chemische stoffen, waterkwaliteit, bodemsaneringen, asbest, 

binnenmilieu in woningen en scholen, MER-procedures, eikenprocessierups, Schiphol etc.  

• De afdeling levert indien gewenst een bijdrage aan projecten en beleidsplannen in de 

Amstellandgemeenten, zoals actieplannen luchtkwaliteit en geluid, een richtlijn gevoelige 

bestemmingen, projecten rond specifieke bouwplannen enzovoorts. 

• Beleidsadvies betreffende luchtkwaliteit en gezondheid, voornamelijk wat betreft nieuw te bouwen 

huisvesting voor gevoelige groepen (ouderen, zieken, kinderen) dicht bij drukke wegen. 

• Ondersteuning door het leveren van informatie en het delen van ervaring bij het bestrijden van de 

eikenprocessierups (in samenwerking met de afdeling dierplaagbeheersing van de GGD).  
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• Aandacht voor binnenmilieu op scholen zal blijven bestaan wanneer scholen of gemeenten daar zelf 

vragen over stellen. De afdeling kan op verzoek een onderzoek instellen naar de kwaliteit van het 

binnenmilieu op een school.  

• De afdeling blijft regelmatig berichten verspreiden in media, ook in de Amstellandgemeenten. 

Inmiddels weten burgers met vragen Milieu en Gezondheid goed te vinden.  

 

Indicatoren 2019 

 

De volgende indicatoren zijn gesteld voor de Amstellandgemeenten en Diemen: 
 
 

 

 

Totaal 

 

Aalsmeer 

 

Amstelveen 

 

Ouder-Amstel 

 

Uithoorn 

 

Diemen 

Aantal meldingen 40 6 19 3 6 6 

Aantal adviezen  28 5 13 2 4 4 

Aantal voorlichtingsactiviteiten 6 1 2 1 1 1 

 

 
Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 Begroting 2019 

Leefomgeving MMK 62.594 76.743 63.345 64.347 65.312 
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2.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding 

Algemeen 

 

De doelstelling van de afdeling Infectieziekten is de bestrijding van infectieziekten. Dit gebeurt onder 

andere door screening van risicogroepen, onderzoek en behandeling van mensen met een seksueel 

overdraagbare aandoening en door bron- en contactonderzoek van patiënten. Deze screening wordt 

uitgevoerd door de teams Soa-polikliniek, TBC bestrijding, Algemene Infectieziekten en Hygiëne & 

Inspectie. 

De afdeling verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk onderzoek 

naar infectieziekten en verzorgt diagnostiek voor tbc en soa, maar ook huisartsen en zorginstellingen in 

de regio. 

 

2.3.1 Algemene infectieziekten 

Algemeen 

 

Conform de Wet Publieke Gezondheid worden meldingen van infectieziekten door artsen, laboratoria en 

instellingen verwerkt, vindt bron- en contactonderzoek plaats om verdere verspreiding te voorkomen, 

vindt uitbraakmanagement plaats en preventie-activiteiten in hoog-risicogroepen. Infectieziekte 

uitbraken, ook in het buitenland, leiden steeds vaker tot onrust. Algemene Infectieziekten heeft als taak 

o.a. huisartsen, ziekenhuizen en burgers van uniforme en betrouwbare informatie te voorzien. Daarnaast 

worden reizigers geadviseerd en beschermd tegen een infectie op reis door voorlichting, vaccinaties, 

chemoprofylaxe en overige beschermende maatregelen. 

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

In het kader van de wet Publieke Gezondheid is er een meldingsplicht voor laboratorium en behandelend 

arts om een patiënt met een infectieziekte te melden bij de GGD. De GGD gaat vervolgens na waar of wie 

de bron is van de Infectieziekte en wie van de contacten beschermd moeten worden door middel van 

vaccinatie of antibiotica. Daarnaast is er een meldingsplicht voor instellingen om een ongewoon aantal 

zieken te melden, zodat de GGD kan adviseren over diagnostiek en hygiëne- en overige 

beheersmaatregelen. Scholing van artsen en verpleegkundigen om deze taak goed te blijven uitvoeren is 

hierbij essentieel, ook met betrekking tot het management van uitbraken van Infectieziekten. Daarom zal 

hierin ook in 2019 weer geoefend worden. Tevens zal de intervisie voor verpleegkundigen en artsen 

regionaal georganiseerd blijven. 

 

De team algemene infectieziekte bestrijding voert de volgende activiteiten uit: 

• Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens. 

• Preventie: voorlichting aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het 

aanbieden van profylaxe.  

• Bron- en contactonderzoek. 

• Afstemmingsfunctie tussen de preventieve en curatieve gezondheidszorg, het onderhouden 

van een lokaal netwerk met huisartsen, verzorg- en verpleeghuizen, ziekenhuizen.  

• Outbreakmanagement: het managen van taken bij het optreden van groepsinfecties waarbij 

specialistische kennis nodig is. 

 

Aantallen van verwachte infectieziekten voor 2019 zijn niet te geven. 
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Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 Begroting 2019 

Alg. Infectieziekten 181.946 189.926 184.129 187.040 189.846 

 

2.3.2 TBC bestrijding 

Algemeen 

 

De GGD Amsterdam verzorgt de tuberculosebestrijding voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, 

Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. De werkzaamheden bestaan uit het voorkomen, 

bestrijden, opsporen en behandelen van tuberculose. Een belangrijk onderdeel hierbij is het 

contactonderzoek. Het doel van het contactonderzoek is om bij contacten die besmet zijn te voorkomen 

dat zij tuberculose krijgen. Ook worden immigranten uit landen waar veel tuberculose voorkomt 

gescreend als zij langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven. 

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

De afdeling tuberculosebestrijding blijft zich inzetten voor de vroege diagnose, behandeling en preventie 

van tuberculose. De activiteiten waarmee dat wordt bereikt zijn:  

 

• Screening en periodieke screening op  tuberculose en tuberculose infectie, voornamelijk van 

risicogroepen als buitenlandse werknemers, immigranten, asielzoekers en reizigers naar 

risicolanden. 

• Preventie: voorlichting aan risicogroepen, het aanbieden van profylaxe en geven van 

vaccinatie aan pasgeborenen met ouders afkomstig uit risicolanden.  

• Behandeling en begeleiding van patiënten die tuberculose of een tuberculose infectie hebben 

en medicijnen daartegen gebruiken. 

• Bron- en contactonderzoek bij personen die mogelijk in contact zijn geweest met 

tuberculose.  

• Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens waarmee (landelijke) 

beleidsaanpassingen onderbouwd kunnen worden. 

 

 

Kengetallen Aantal 

Tuberculose 20 

Latente tuberculose infectie 25 

 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 Begroting 2019 

TBC  109.459 126.789 110.773 112.524 114.212 
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2.3.3 SOA Polikliniek 

Algemeen 

 

De soa-polikliniek houdt zich bezig met de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid 

in Amsterdam en Amstelland en is regionaal coördinator van de landelijke regeling aanvullende seksuele 

gezondheid. De soa-polikliniek verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, waarin er aandacht is voor testen, 

behandelen, partnerwaarschuwing en preventie. Jongeren tot 25 jaar kunnen ook terecht op de 

seksualiteitsspreekuren, waar vooral veel hulpvragen over anticonceptie, seksueel geweld en rond 

zwangerschap worden besproken. De afdeling voert voor de doelgroepen mannen die seks hebben met 

mannen en voor commerciële sekswerkers ook collectieve preventieprogramma’s uit, waarin voorlichting, 

outreach en soa-testen worden geïntegreerd. 

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

Het team SOA-polikliniek voert de volgende activiteiten uit: 

• Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens (soa’s). 

• Preventie: voorlichting aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het aanbieden 

van profylaxe.  

• Bron- en contactonderzoek. 

• Bieden van een (telefonisch) spreekuur voor infectieziekten en Soa/Aids.  

 

 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 Begroting 2019 

SOA Poli 0 10.527 11.257 11.435 11.607 
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2.4 Hygiëne en Inspectie 

Algemeen 

 

Het Team Hygiëne & Inspectie heeft drie kerntaken. Het team houdt toezicht op de kwaliteit van 

kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning. Zij vergunt voorzieningen voor tatoeëren en piercing 

en zij adviseert op het gebied van hygiëne en infectiepreventie (inclusief legionellapreventie) bij 

collectieve voorzieningen (waaronder verpleeghuizen en woonzorgcentra, horeca en grootkeukens, 

maatschappelijke opvang, evenementen en asielzoekerscentra). Naast deze kerntaken doet het team 

regelmatig onderzoek. 

 

2.4.1 Inspectie Kinderopvang 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

Voor de bedragen voor de Inspectie Kinderopvang zijn we uitgegaan van de geactualiseerde cijfers van de 

begroting 2018.  

 

Het toezicht op de kinderopvang is per 1 januari 2018 ingrijpend gewijzigd, waardoor er vooral meer 

toezicht wordt gehouden op de uitvoering van de praktijk. Deze stelselwijziging is niet de laatste. Er volgt 

nog een stelselwijziging voor de gastouderopvang, voor de voorschoolse educatie en het 

kwaliteitsoordeel gaat te zijner tijd worden ingevoerd. Wanneer deze wijzigingen van kracht worden en 

welke impact dit heeft op het toezicht is op dit moment nog moeilijk te zeggen. De ervaring in 

Amsterdam leert de GGD dat goede informatie vooraf verschaffen preventief werkt en op de lange 

termijn onnodige handhaving voorkomt. 

 

Wat gaat het kosten? 

 

Bij het toezicht op de Kinderopvang wordt voor 2019 een matige stijging (6,8%) voorzien. Deze stijging 

heeft te maken met de nominale ontwikkeling, de te verwachten toenemende vraag naar kinderopvang 

en een investering in de informatievoorziening aan houders. Nog niet opgenomen is de uitbreiding van 

het toezicht op de voorschoolse educatie. Met het ministerie van OCW wordt momenteel onderhandeld 

over een toename van het toezichtsbudget per 1 juli 2018 en vervolgens per 1 januari 2019. 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 Begroting 2019 

Inspectie kinderopvang 394.818 341.967 386.609 437.158 463.182 
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2.4.2 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

In 2019 zullen we aanvragen voor het verlenen van een vergunning voor tatoeëren en piercen in 

behandeling nemen. 

 

Wat gaat het kosten? 

 

De kosten worden volledig gedekt door een kostendekkend tarief in rekening te brengen bij de 

ondernemers. 

2.4.3 Legionella preventie 

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

De GGD voert op basis van de Wet publieke gezondheid bronopsporing uit bij een patiënt met 

legionellose en adviseert instellingen/bedrijven als er een verhoogde concentratie legionellabacteriën in 

water wordt aangetroffen. 

 

 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 Begroting 2019 

Legionella preventie 11.144 11.144 11.278 11.456 11.628 
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2.5 Jeugdgezondheidszorg 

Algemeen 

 

In deze begroting wordt aangesloten op landelijke en lokale ontwikkelingen en vernieuwingen 

(transformatie) in de uitvoering van Jeugdgezondheidszorg.  

 

Per 1 januari 2015 is het nieuwe landelijke Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van kracht dat 

formeel is vastgesteld via een aanpassing van het Besluit Publieke Gezondheid. Het is vernieuwd op grond 

van wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen, en om beter te kunnen aansluiten 

op de Stelselwijziging Jeugd. In het nieuwe landelijke basispakket JGZ staat welke activiteiten de 

Jeugdgezondheidszorg aan elk kind in Nederland moet aanbieden.  

De Jeugdgezondheidszorg draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen in Nederland. 

Gemeenten zijn er voor verantwoordelijk dat het nieuwe basispakket beschikbaar is en actief wordt 

aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij geven de uitvoering samen met de JGZ-

organisaties vorm. In een factsheet staat beschreven wat het nieuwe landelijke basispakket inhoudt en 

wat veranderd is. 1 

 

Eind 2015 is het Landelijk Professioneel Kader (LPK) uitvoering basispakket JGZ beschikbaar gekomen. 

Het kader beschrijft wanneer en hoe JGZ-professionals contacten met jeugdigen en ouders vanuit het 

basispakket JGZ flexibel en op maat (vorm, inhoud, frequentie) in dialoog met ouders en jeugdigen 

kunnen inzetten. Het kader is gebaseerd op professionele (JGZ-) richtlijnen en vervangt de richtlijn 

Contactmomenten Basistakenpakket uit 2003. 

 

De in de rapportage ‘Actualisatie Begroting 2018’ aangegeven  ontwikkelingen werken uiteraard door in 

2019.  Voor de begroting 2019 is de geactualiseerde begroting 2018 de basis en zien we ten opzichte 

daarvan de volgende ontwikkelingen: 

- Daling van aantal kinderen 0-4 woonachtig in de regio, terwijl het daadwerkelijk aantal kinderen 

0-4 onder zorg bij JGZ licht stijgt. 

-  Verwachte nominale ontwikkeling van 1,5%. 

- Daling van de inkomsten voor het Rijksvaccinatieprogramma wegens decentralisatie 

verantwoordelijkheid naar gemeenten. 

 

Per saldo levert dit een stijging in de kosten op van € 95.000. 

 

 

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

In 2015 is in opdracht van GR OGZ Amstelland een vernieuwd Basispakket JGZ Amstelland 2016-2020 

ontwikkeld en vastgesteld.  

In 2018 is een start gemaakt met de implementatie van het Landelijk Professioneel Kader JGZ. Deze 

implementatie loopt door tot en met 2019. Dit betekent dat wij meer zorg op maat aan kinderen, 

jongeren en ouders willen bieden. Dit doen wij door samen met ouders en jongeren de zorgbehoeften af 

te stemmen en afspraken te maken over een meer flexibele invulling (vorm, inhoud, frequentie) van 

jeugdgezondheidszorg contacten. Deze contacten kunnen de vorm hebben van face-to-face, telefonisch, 

                                                                    

 
1 https://assets.ncj.nl/docs/3fc25c9b-a526-4e9d-9f42-9b109eefc6fc.pdf.  
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email of chat contact. Per leeftijdsfase bieden wij contactmomenten aan. Als het goed gaat met 

kind/jongere en gezin kunnen (onderdelen van) contacten in een andere vorm (bijvoorbeeld digitaal) 

worden aangeboden, worden verplaatst of vervallen. En als meer nodig is, bij problemen of risico’s in 

gezondheid, zetten wij extra zorg in. JGZ hanteert hierbij het principe van Positieve Gezondheid2.  

Hiermee bedoelen we dat JGZ de draagkracht en draaglast goed in beeld brengt en JGZ inspeelt op de 

individuele situatie van de ouders en jongeren.  

 

Prestatie indicatoren 

Er wordt vanaf 2016 gewerkt met prestatie indicatoren, waarbij de investering en de effecten naast elkaar 

worden gelegd. Dit is een samenspel tussen Gemeenten en JGZ. 

 

De Indicatoren voor 2019 gebaseerd op de huidige definities zijn: 

Bereik 0-4 jarigen:  ≥ 95%  

Bereik 4-18 jarigen:  ≥ 90%  

Vaccinatiegraad: ≥ 90% 

 

Daarnaast worden in samenspraak tussen de GGD en de gemeenten op onderstaande prestatie 

indicatoren gestuurd.  

Afgesproken indicatoren  

• Bereik van de populatie op basis van de inspectienorm 

• Vaccinatiegraad 

• VVE 

• Stevig Ouderschap, zowel de prenatale begeleiding als de begeleiding na de geboorte 

• Aantal instroomconsulten nieuwkomers 

• Aantal verwijzingen 

 

Samenwerking met partners 

JGZ werkt samen met partners die vanuit verschillende wettelijke kaders werkzaam zijn in publieke 

gezondheid en het medische en sociale domein. JGZ kan vanuit haar preventieve taak hierbij een 

verbindende rol spelen en voorkomen dat jeugdigen te vroeg, te laat en/of onterecht worden toegeleid 

naar zwaardere en duurdere vormen van zorg en ondersteuning. De samenwerking met sociale 

teams/loketten, onderwijs en andere partners is hiermee cruciaal. Dit gebeurt onder meer door structurele 

participatie van een jeugdverpleegkundige of jeugdarts in (casuïstiek)overleggen.  

Eventueel kan door jeugdarts of jeugdverpleegkundige na het signaleren van een risico of probleem 

tijdelijk lichte ondersteuning worden geboden. Het streven is dat kind en gezin weer zo snel mogelijk op 

eigen kracht en/of met steun van een (eigen) netwerk verder kunnen. Indien nodig wordt verwezen naar 

bijvoorbeeld curatieve zorg of jeugdhulp. 

 

 

Alle kinderen in beeld 

                                                                    

 
2 In het concept van positieve gezondheid (Machteld Huber, 2012) wordt gezondheid niet meer gezien als 

de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en 

sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 
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JGZ heeft vrijwel alle kinderen in beeld en in zorg en adviseert op basis van informatie, verkregen uit 

individuele contacten, over een collectieve aanpak op lokaal (gemeente en anderen zoals scholen) en 

landelijk niveau. December 2017 zijn nieuwe landelijke definities Jeugdgezondheidszorg In Beeld, In Zorg 

en Bereik gepubliceerd (NCJ). Als gevolg van het Landelijk Professioneel Kader is besloten een normering 

voor het begrip Bereik los te laten. Begin 2018 zijn wij gestart met inventarisatie van de betekenis van 

deze nieuwe eenduidige landelijke definities voor onze uitvoeringspraktijk in Amstelland. Plan van aanpak 

implementatie volgt hierna.  

 

Wettelijke en niet wettelijke taken 

De grondslag voor de uitvoering van Jeugdgezondheidszorg ligt verankerd in de Wet publieke gezondheid 

(Wpg) en het (aangepaste) Besluit Publieke Gezondheid. In het nieuwe landelijke basispakket JGZ (2015) 

is het onderscheid tussen het uniforme deel (aangeboden aan alle jeugdigen) en het maatwerkdeel 

(afgestemd op de specifieke zorgbehoeften van de jeugdigen evenals op lokale of regionale 

demografische en epidemiologische gegevenheden) vervallen. De onderdelen van het maatwerk zijn niet 

verdwenen, maar zijn opgenomen in het Besluit publieke gezondheid óf in de Jeugdwet.  

De activiteiten die voor iedere jeugdige beschikbaar moeten zijn, blijven in de Wpg geborgd. De 

activiteiten die niet aan alle jeugdigen worden aangeboden en waar samenhang met de activiteiten uit 

het jeugddomein van belang is, zijn ondergebracht in de Jeugdwet en heten ‘jeugdhulp’.  

De onderdelen van het voorheen maatwerkdeel zijn als volgt verdeeld: 

• geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding is opgenomen in het basispakket; 

• adviseren over collectieve maatregelen is opgenomen in het basispakket; 

• uitvoeren van specifieke programma’s of (groeps)activiteiten na signalering van risico’s of 

problemen is geen onderdeel van het basispakket. Deze programma’s en activiteiten vallen deels 

onder preventie op basis van de Jeugdwet. Het gaat bijvoorbeeld om programma’s als Voorzorg 

en M@zl (ziekteverzuimbegeleiding) en opvoedcursussen. Groepsactiviteiten gericht op 

gezondheidsbevordering blijven onderdeel van de Wet publieke gezondheid; 

• contactmoment voor adolescenten is toegevoegd als taak aan het basispakket; 

• leeftijdsgrens van de JGZ wordt gesteld op 0-18 jaar, zodat deze gelijk loopt met die van 

jeugdhulp  

JGZ-professionals kunnen ondersteuning bieden in het kader van preventieve activiteiten op grond van de 

Jeugdwet, zoals in het geval van Stevig Ouderschap en M@zl. Dat is een afweging die gemeenten maken.  

 

Onder wettelijke taken jeugdgezondheidszorg verstaan wij taken die op grond van de Wpg en het 

(aangepaste) Besluit Publieke Gezondheid in het Basispakket JGZ worden uitgevoerd.  

Onder niet wettelijke taken verstaan wij taken die niet op grond van de Wpg en het Besluit Publieke 

Gezondheid in het Basispakket JGZ worden uitgevoerd, maar op grond van een ander wettelijk kader, 

zoals de Jeugdwet.  

 

In het Basispakket JGZ Amstelland 2016- 2020 is een aantal niet wettelijke taken opgenomen. Dit zijn: 

14. Groepsbijeenkomsten en cursussen  

15. Prenatale Zorg Risicogezinnen  

16. Ziekteverzuimbegeleiding volgens methode M@zl 

17. Stevig ouderschap 

18. Participatie MBO 
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Ontwikkelingen 2019 

 

Ontwikkelingen in het kader van de toepassing Jeugdwet 

 

De GR koopt specialistische jeugdhulp in. Gezinnen worden met een perspectiefplan, dat samen met 

ouders/ jeugdige is opgesteld, integrale hulpverlening geboden. Het gezin krijgt zo de hulp die nodig is. 

Het uitgangspunt is om ouders/ jongeren meer regie te geven over hun eigen hulpverlening en als 

professionals multidisciplinair samen te werken met ouders  

JGZ heeft vanuit haar taken in het basispakket JGZ een belangrijke rol in het verbinden met partners die 

binnen de Jeugdwet werkzaam zijn.  

 

Kindaantallen 

In onderstaande tabellen is te zien hoe de kindaantallen zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. 

 

Kinderen 

onder 

zorg 

 

Begroting 

2017 

 

Begroting 

2018 

 

Begroting 

2019 

Mutatie 

in 

aantallen 

 

 

In % 

0-4         8.048          8.068           8.103                35  0,4% 

4-19       26.935        26.863        27.228              365  1,3% 

Totaal       34.983         34.931         35.331             400  1,1% 

 

 

 

Kinderen 

woonachtig 

 

Begroting 

2017 

 

Begroting 

2018 

 

Begroting 

2019 

Mutatie 

in 

aantallen 

 

 

In % 

0-4         8.202          8.608          8.333            -275  -3,3% 

4-19        33.450         33.182       34.121             939  2,8% 

Totaal       41.652        41.790       42.454             664  1,6% 

 

 

 

De mutaties in het aantal kinderen woonachtig is t/m 2018 de grondslag voor de financiering. Het aantal 

kinderen onder zorg is daadwerkelijk onder zorg bij JGZ. 

 

Voor de begroting 2019 is zichtbaar dat er een groot verschil zit in de mutatie kinderen woonachtig 0-4  

(-3.3%) en het aantal kinderen onder zorg 0-4 (+0.4%). De meeste tijd en dus kosten van JGZ worden 

besteed aan de groep 0-4, in deze leeftijdscategorie zijn 15 contactmomenten. Daarentegen is de stijging 

van het aantal kinderen 4-19 volgens kinderen onder zorg wel lager dan volgens de inwonersaantallen. Als 

de bijdrage van GR OGZ Amstelland wordt berekend op basis van kinderen onder zorg dan zou de 

bijdrage van de GR stijgen met € 24.000. Een berekening op basis van kinderen woonachtig zou een daling 

in de bijdrage betekenen van € 48.000, per saldo zou er dan sprake zijn van een verschil van € 72.000.  

 

Het aantal kinderen onder zorg is al een aantal jaar lager dan het aantal inwonende kinderen. Kinderen 

kunnen tijdelijk of langdurig elders in zorg zijn.  

In de leeftijdsgroep 0-4 kunnen kinderen bijvoorbeeld ook onder zorg zijn bij een huisarts, kinderarts 

(prematuren of chronisch zieken). Kinderen kunnen ook tijdelijk in een andere gemeente of in het 

buitenland verblijven terwijl ze niet uitgeschreven zijn in het BRP.  
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Omgekeerd zijn er kinderen die niet zijn ingeschreven in het BRP, maar wel onder zorg zijn bij 

Jeugdgezondheidszorg. Voorbeelden zijn kinderen van illegalen en expats of kinderen die tijdelijk in een 

van de gemeentes van GR OGZ Amstelland wonen. 

Voor de leeftijdsgroep 4-19 is de bepalende factor waar het kind naar school gaat. Kinderen die wel 

woonachtig zijn in een van de gemeentes van de GR OGZ Amstelland, maar bijvoorbeeld in Amsterdam 

naar school gaan, zijn niet onder zorg bij GR OGZ Amstelland.  

 

 

Wat gaat het kosten? 

 

De ontwikkelingen 2018, weergegeven in de actualisatie begroting 2018, werken door in 2019. Voor de 

begroting 2019 is de geactualiseerde begroting 2018 de basis en zien we daarnaast de volgende 

ontwikkelingen: 

- Daling van aantal kinderen 0-4 woonachtig in de regio, terwijl het daadwerkelijk aantal kinderen 

0-4 onder zorg bij JGZ licht stijgt. 

- Verwachte nominale ontwikkeling van 1,5%. 

- Daling van de inkomsten voor het Rijksvaccinatieprogramma, wegens decentralisatie van de 

verantwoordelijkheid voor het RVP naar de gemeenten. 

 

Per saldo levert dit een stijging in de kosten op van € 95.000. 

 

Toelichting op de kosten 

In onderstaande tabel worden voor zowel 2018 (actualisatie) als voor 2019 de uitgaven en verschillen per 

product van het basispakket weergegeven.  
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BASISPAKKET Product 

 

 

2018 

actualisatie 

x € 1.000 

2019 

 

x € 1.000 

Verschil 

 

x € 1.000 

% stijging 

of daling 

 

01. 1e Huisbezoek 107  100  -8 -7,1% 

02. 2e Huisbezoek 196  185  -12 -6,0% 

03. PGO door arts 911  858  -53 -5,8% 

04. PGO door vpk 1.056  958  -98 -9,3% 

05. Speciaal Onderwijs 99  124  25 25,2% 

06. Open Spreekuren 104  68  -35 -34,3% 

07. Extra zorg 505  758  254 50,2% 

08. Rijksvaccinatieprogramma 72  77  5 6,9% 

09. Samenwerking en advisering scholen*  30  0   -30 -100,0% 

10. Jeugd Gezondheids Monitor 4-18 50  51  1 1,5% 

11. Huisbezoek op indicatie 57  63  6 11,1% 

12. Toeleiden VVE 38  50  12 31,5% 

13. Participatie Casuïstiekoverleg 244  265  21 8,4% 

14. Groepsbijeenkomsten en cursussen 3  2  0 -10,7% 

15. Prenatale Zorg Risicogezinnen 28  26  -2 -7,5% 

16. Ziekteverzuimbegeleiding 71  75  5 6,6% 

17. Stevig Ouderschap 65  66  1 1,7% 

18. Participatie MBO Basispakket 40  48  8 19,7% 

19. EKD materiele lasten 369  375  6 1,5% 

20. Materiele lasten niet aan specifiek 

product in Basispakket toe te wijzen 

348  338  -10 -2,8% 

Totaal 4.393  4.488  95 2,2% 

 

 

In bovenstaande tabel is te zien dat de stijging van de uitgaven van JGZ van geactualiseerde begroting 

2018 naar begroting 2019 € 95.000 bedraagt. Deze stijging is als volgt opgebouwd: 

  

 

Begroting 2019 

x €1.000 

Afname personeel -25 

Nominale ontwikkeling 2019 65 

Herwaardering Verpleegkundige 40 

Materiële kosten 15 

Totaal  95 
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Afname personeel 

De formatie 2019 daalt licht met 0,5 fte ten opzichte van 2018. Verder vindt er een verschuiving plaats van 

jeugdarts naar jeugdverpleegkundige. De daling en verschuiving zijn een resultaat van de actie van JGZ 

om een verdere efficiëntieslag door te voeren. Onder andere door het aantal productieve uren te 

verhogen en kritisch te kijken naar de tijdsbesteding per product per functie. Ook is er gekeken naar het 

werkproces om een opstap te maken naar invoering van het Landelijk Professioneel Kader en is het 

volume van het 3 jarige consult verlaagd van 100% naar 90% en het volume van het 10 jarige consult van 

100% naar 80%. Hierdoor kon de extra zorg opgehoogd worden (zie tabel basispakket verschuiving van 

product 4 en 7). Daarnaast worden bepaalde werkzaamheden verschoven van jeugdarts naar 

jeugdverpleegkundige. Zo is de formatie voor “2e klas VMBO standaard PGO” verschoven van jeugdarts 

naar jeugdverpleegkundige. Verder is de formatie voor “info/overleg derden” verdeeld over jeugdarts en 

jeugdverpleegkundige, in plaats van alles bij de jeugdarts. 

 

Nominale Ontwikkeling 2019 

De huidige CAO loopt tot 31-12-2018 waardoor de daadwerkelijke nominale ontwikkeling 2019 nog niet 

bekend is. In de begroting is uitgegaan van een voorzichtige stijging 2019 van 1,5% van zowel de 

salariskosten als  de materiele lasten. Daarnaast is er nog een na-ijleffect in 2019 van de herwaardering 

jeugdverpleegkundige. 

 

Materiële lasten/ Uitbesteed werk toegerekend aan producten Basispakket 

Bij onderstaande producten in de begroting is een bedrag opgenomen voor materiële lasten die direct toe 

te wijzen zijn aan het betreffende product. In de tabel hieronder is te zien om welke bedragen het gaat en 

waaraan deze bedragen worden besteed.  

 

Basispakket product Omschrijving Begroting 2019 

1e Huisbezoek 3e gehoorscreening 2.791 

  Groeigids 18.524 

PGO door verpleegkundige Voorlichtingsmateriaal 27.913 

  Tolken 10.658 

  Jij en Je Gezondheid- vragenlijsten 15.225 

Extra zorg Tolken 5.329 

Rijksvaccinatieprogramma Campagnes 55.825 

Jeugdgezondheidsmonitor 4-18 Monitor 50.750 

Stevig Ouderschap Supervisie 2.538 

Totaal   189.551 

 

Met ingang van 2019 betaalt JGZ € 2.50 per ingevulde vragenlijst van Jij en Je Gezondheid. Dit heeft een 

kostenverhogend effect. 

 

De werkzaamheden voor de Gezondheidsmonitor zijn door JGZ uitbesteed bij de afdeling EGZ, de 

bijdrage hiervoor aan EGZ is onder materiele lasten begroot. 
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Toelichting op de opbrengsten 

In onderstaande tabel zijn de uitgaven en opbrengsten voor 2018 actualisatie en 2019 naast elkaar gezet.  

 

UITGAVEN 

JGZ BASISPAKKET 

Actualisatie 2018 

x € 1.000 

Begroting 2019 

x € 1.000 

OPBRENGSTEN 

JGZ BASISPAKKET 

Actualisatie 2018 

x € 1.000 

Begroting 2019 

x € 1.000 

Uitvoering Basispakket                       3.676                        3.775  GR Amstelland bijdrage                       3.691                       4.080  

Materiele lasten niet aan 
Basispakket product toe te 

rekenen.  

                         348                           338  EKD GR Amstelland                          369                           375  

Functiedifferentiatie VPLK     Entgelden RIVM     

      bijdrage voor Entgelden                          281                               0 

      Hielprikken RIVM bijdrage                            33                             33  

      Aanpassing Tarieven 2018                            20    

EKD Amstelland                          369                           375       

            

Totaal Uitgaven JGZ                      4.394                       4.488  Totaal inkomsten JGZ                      4.394                       4.488  

 

Bijdrage basispakket GR OGZ Amstelland 

 

De benodigde bijdrage van GR OGZ Amstelland is als volgt opgebouwd: 

 

Mutatie GR Amstelland Bijdrage GR Amstelland bijdrage EKD GR Amstelland Totaal 

Actualisatie 2018                                  3.691                               369  4.060 

Begroting 2019                                  4.080                                375  4.455 

Mutatie Begroting 2018                                     390                                   6              395  

 

Als deze bijdrage wordt verdeeld naar de gemeenten op basis van de inwonersaantallen conform de 

afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland dan is de verdeling als volgt: 
   

 

 

 

Gemeente 

 

 

 

Inwoners 2019 

 

 

Percentage 

inwoners 2019 

Bijdrage 2018 

totaal (na 

actualisatie) 

x € 1.000 

Mutatie GR 

Bijdrage 

Begroting 2019 

x € 1.000 

 

Bijdrage 2019 

totaal 

x € 1.000 

Aalsmeer 31.502 16,07% 668 63 732 

Amstelveen 89.904 45,87% 1.902 181 2.083 

Diemen  28.139 14,36% 581 57 638 

Ouder-Amstel 13.497 6,89% 286 27 313 

Uithoorn 32.971 16,82% 622 66 688 

 Totaal 196.013 100,00% 4.060 395 4.455 

 

De mutatie van de bijdrage wordt veroorzaakt door de hierboven toegelichte stijging van kosten en door de 

verschuiving van de toekenning van de Entgelden van aan GGD-JGZ naar gemeenten (zie onderstaand). 

 

Entgelden  

In de halfjaar rapportage 2017 is gemeld dat de decentralisatie van de middelen van het 

Rijksvaccinatieprogramma naar de gemeenten is uitgesteld naar 1-1-2019. Als gevolg van deze 

decentralisatie zal de opbrengst voor de gemeenten van GR OGZ Amstelland € 20.000 lager zijn.  
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Met ingang van 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma binnen de 

kaders die het RIVM opstelt. Als gevolg daarvan zal VWS het macro budget overhevelen van het RIVM 

naar de gemeenten. De verdeling over de Gemeenten zal gebeuren op basis van het aantal jongeren per 

gemeente. In 2016 heeft het RIVM een tabel opgesteld met verwachte inkomsten per gemeente (RIVM 

Circulaire d.d. 7 juli 2016 bijlage 3c). Destijds is uitgegaan van een macrobudget van 28,9 miljoen, 

inmiddels gaat VWS uit van een macrobudget van 30,8 miljoen (Decembercirculaire 2017). 

 

Hiervoor vermelde circulaire laat lagere baten ad € 20.000 zien voor de gemeenten van GR OGZ 

Amstelland. Mogelijk stijgt de opbrengst van GR OGZ Amstelland nog door de stijging van het 

macr0budget. Het is echter onbekend of de stijging van het macrobudget een gevolg is van de stijging van 

de vaccinatie tarieven. Daarmee is het dus ook nog onbekend of de opbrengst zal stijgen. In de 

Decembercirculaire 2018 zal het definitieve bedrag en de verdeling bekend worden gemaakt. 

 

 Gemeente Verdeling Verschil 

  

Reële 

Vaccinatie 

bestedingen 

Verdeling 

o.b.v. 

Jongeren   

Amstelveen € 148.878 € 127.817 € -21.061 

Aalsmeer € 49.684 € 50.924 € 1.240 

Diemen € 38.220 € 37.283 € -937 

Ouder-Amstel € 21.187 € 20.481 € -706 

Uithoorn € 42.962 € 44.870 € 1.908 

Totaal € 300.931 € 281.375 € -19.556 

 

 

De vergoeding van de Hielprikken zal ook in 2019 door het RIVM rechtstreeks aan de GGD worden 

overgemaakt.  
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2.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet) 

Algemeen 

 

De afdeling Vangnet MGGZ (Vangnet) houdt zich bezig met personen die zich in een sociaal 

maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat hierbij om mensen met psychiatrische en/of psychosociale 

problematiek die hulp nodig hebben doordat zij overlast veroorzaken en/of hulpbehoevend zijn. De 

problematiek kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze OGGZ cliënten mijden vaak zorg of hebben 

geen (adequate) hulpvraag. De reguliere hulpverlening kent de cliënt vaak niet, is de cliënt uit het oog 

verloren of is nog niet in staat een adequate behandeling te bieden. Intrinsiek aan het OGGZ takenpakket 

is dat de interventies een hoog “crisis” gehalte hebben. Zij komen tot stand in het kader van de 24-uurs 

crisisdienst indien de politie in acute gevallen de melder is. Dan wel via de meldpunten Zorg en Overlast 

waarbij het meldpunt voor het gemeentebestuur vraagt om ondersteuning. Meestal gaat het in beide 

gevallen om chronische problemen die vaak meerdere malen in beeld kunnen komen. 

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

De Vangnet-taken die in de Amstelland-gemeenten zullen worden uitgevoerd in 2019 zijn: 

 

Deelname Meldpunt Zorg & Overlast (alleen in de DUO-gemeenten) 

De afdeling Vangnet werkt samen met het gemeentelijk Meldpunt Zorg en Overlast. Hier kunnen burgers 

en hulpverleners terecht als zij zich zorgen maken om iemand in de buurt die zelf geen hulp vraagt of 

ernstige overlast ervaren van buren (zoals agressie, lawaai, stank, vervuiling). Het meldpunt neemt de 

melding in behandeling en waar nodig wordt Vangnet ingeschakeld. De afdeling onderzoekt na de 

melding wat er precies aan de hand is. Dit doet zij door middel van netwerkanalyse en 

probleeminventarisatie. Vangnet werkt samen met externe instanties waaronder de GGZ, 

verslavingszorg, woningcorporaties, Thuiszorg en politie.  

 

Crisisdienst (Amstelland-breed) 

Wanneer de politie wordt geconfronteerd met personen, die in een crisis of hulpbehoevend zijn en/of 

extreme overlast veroorzaken, kunnen zij 24 uur per dag een beroep doen op Vangnet. Vangnet kijkt ter 

plaatse wat er aan de hand is en verwijst door naar de juiste hulpverlening. Het doel hiervan is het 

optimaliseren van crisishulp in de regio Amstelland 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit houdt in dat er 

intensiever zal worden samengewerkt met de sociale teams in de Amstelland gemeenten. 

 

Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (Amstelland-breed) 

Vangnet wordt, als er sprake is van een ramp, ingeschakeld voor psychosociale hulp aan slachtoffers, hun 

directe naasten en andere direct betrokkenen.  

 

Hygiënisch Woningtoezicht (Amstelland-breed) 

De inspecteur Hygiënisch Woningtoezicht is belast met het opsporen, opruimen en ontruimen van 

vervuilde woningen. De huisbezoeken vinden regelmatig plaats samen met een sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige van de afdeling omdat vervuiling vaak gerelateerd is aan psychiatrische en/of 

verslavingsproblemen dan wel aan een sociaal maatschappelijk probleem. 
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Top 600 (Amstelland-breed) 

In opdracht van de gemeentebesturen in de regio Amsterdam-Amstelland worden de high impact 

jeugdcriminelen die tot de Top 600 aanpak behoren onderzocht en voor zover het geïndiceerd is naar zorg 

geleid. 

 

Zedenzaken (Amstelland-breed) 

Door het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam, onderdeel van de OGGZ, wordt assistentie verleend 

aan het bestuur bij het voorkomen van zedenzaken. 

 

 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 Begroting 2019 

Vangnet en Advies 99.515 112.792 100.709 102.301 103.836 

Hygiënisch woningtoezicht 7.046 7.986 7.131 7.243 7.352 

Meldpunt Z&O 29.258 33.161 29.609 30.077 30.528 

Totaal 135.819 153.940 137.449 139.622 141.716 

  

De activiteit THV is geen onderdeel meer van de GR OGZ Amstelland, en wordt uitgevoerd in de GR 

Amsterdam Amstelland. In de actualisatie van de begroting 2019 wordt dit aangepast. We willen zeker 

weten dat we de goede bedragen gebruiken, en dat het ook is opgenomen bij de andere GR. 
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2.7 Beschikbaarheid lijkschouwing 

Algemeen 

 

De afdeling AGZ (Algemene Gezondheidszorg) levert als onderdeel van de GGD Amsterdam medische 

zorg en advisering ten behoeve van gemeentelijke instanties, gemeenten, evenals burgers van de 

gemeenten en politie en justitie in de regio’s Amsterdam-Amstelland en provincie Noord-Holland. AGZ 

functioneert en wil dat blijven doen op het scharnierpunt tussen overheid en zorg, waarbij de forensische 

geneeskunde (incl. verpleegkunde), zorg in penitentiaire instellingen en detentiecentra de 

hoofdactiviteiten zijn. De uitvoering van diverse wet- en regelgeving speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

Het cluster AGZ afdeling Forensische Geneeskunde verricht 24 uur per dag specifiek forensische (A) taken 

zoals lijkschouwingen. 

 

De gemeentelijke taak is de uitvoering van de Wet op Lijkbezorging. Sinds 2009 is bepaald dat een 

lijkschouwer geregistreerd moet staan als forensisch arts. Al onze artsen zijn geregistreerd. Buiten de 

gemeentelijke taak verricht de afdeling medisch onderzoek van slachtoffers en daders van geweld en 

bloedafnames in het kader van de Wegenverkeerswet en urineafnames voor Reclassering Nederland. 

Daarnaast wordt de afdeling benaderd voor medisch advies en wordt er curatieve zorg aan arrestanten en 

gedetineerden verleend. Dit in opdracht van gemeente, politie, KMAR en justitie. 

 

De forensische geneeskunde verleent zorg aan de doelgroep arrestanten en gedetineerden in 

Amsterdam/Amstelland en de regio Noord-Holland, evenals bewoners van HVO’s en opvangcentra van 

het Leger des Heils en mensen zonder medische zorg (o.a. asielzoekers, illegalen).  

 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 Begroting 2019 

Beschikbaarheid lijkschouwing 59.676 59.468 60.392 61.347 62.267 
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2.8 Bedrijfsvoering 

Algemeen 

 

De GGD Amsterdam is een gemeentelijke dienst met 7 primaire afdelingen en bijbehorende overhead. 

Elke afdeling voert, indien van toepassing, één of meer activiteiten uit ten behoeve van de GR OGZ 

Amstelland. Hiervoor heeft elke afdeling aparte bedrijfseenheden waar deze kosten verantwoord worden. 

 

De afdeling Bedrijfsvoering heeft geen zorgdoelstellingen m.b.t. Amstelland. Wel zijn wij in 2016 een 

traject gestart om de P&C cyclus te verbeteren. Dit geldt zowel voor de planning als voor de producten 

zelf. Als belangrijkste aanpassing bij de producten geldt dat ze BBV conform dienen te worden, maar ook 

een prettiger lay-out en een modernere vormgeving hebben. 

 

Vanaf 2017 zijn de kosten bedrijfsvoering apart inzichtelijk gemaakt, en worden deze niet meer 

doorverdeeld naar de wettelijke taken.  

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

De verbetering van de P&C cyclus is in gang gezet. De begroting sluit nu geheel aan op de indeling van de 

jaarstukken.  

 

Per 01-01-2019 zullen de panden die onder het beheer van de GGD vallen, overgedragen worden aan rve 

Vastgoed binnen Amsterdam. Hieronder vallen ook de huurpanden in de Amstelland gemeenten. De GGD 

is op dit moment bezig om een dienstverleningsovereenkomst op te stellen, zodat de Amstelland 

gemeenten hier verder geen hinder van zullen ondervinden.  

 

In Amstelveen wordt gewerkt aan een nieuwe locatie voor de JGZ locatie Bourgondische laan. De 

voorbereidingen zullen in 2019 opgestart gaan worden. Het daadwerkelijke bouwen zal op zijn vroegst 

plaatsvinden in 2020. 

 

 

  



29 

 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 Begroting 2019 

Directie en staf 163.965 167.882 165.932 168.556 171.084 

P&O 158.367 158.367 160.267 162.801 165.243 

Financien 138.732 138.732 140.397 142.617 144.756 

Facilitair Bedrijf 128.229 128.229 129.768 131.820 133.797 

Huisvesting 498.306 470.626 498.306 506.184 513.777 

Dotatie voorz. GO 55.000 0 55.000 0 0 

Voormalig personeel 7.688 0 7.780 0 0 

Totaal 1.150.287 1.063.836 1.157.450 1.111.977 1.128.657 

 

Gedurende 2017 is de reserve Huisvesting gevormd (in de plaats van de voorziening groot onderhoud) en 

deze is gevuld tot 5% van de omzet (€ 300.000). Der halve is er op dit moment geen noodzaak om verder 

te doteren aan deze reserve. Daarom is vanaf de actualisatie van de begroting 2018 de dotatie verwijderd. 

Zodra er uitgegeven gaat worden ten laste van de reserve huisvesting, wordt deze weer aangevuld. 

 

Tevens is vanaf de actualisatie van de begroting 2018 de bijdrage voor voormalig personeel uit de 

begroting gehaald. Deze post werd inconsequent geboekt, en na intern overleg is besloten deze te 

verwijderen. 
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2.9 Algemene dekkingsmiddelen 

Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de GR OGZ Amstelland. De kosten die worden 

gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van 

het openbaar lichaam, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten 

die hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen. 

 

Voor de uitvoering van alle activiteiten binnen de GR OGZ Amstelland wordt er in de begroting een totaal 

bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de wettelijke taken, de bedrijfsvoering en aanvullende 

taken zoals projecten zijn opgenomen. 

 

Aan het einde van het jaar wordt het resultaat op de wettelijke taken afgerekend op basis van 

inwoneraantallen van de gemeenten. De projecten worden per gemeente afgerekend op basis van de 

werkelijke kosten. 

.  

2.10 Onvoorzien 

In de begroting van de GR OGZ Amstelland is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven 

kunnen gedekt worden uit het weerstandsvermogen.  
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3 Verplichte paragrafen 

Paragrafen die niet terugkomen in dit jaarverslag zijn ‘Lokale heffingen’, ‘Verbonden partijen’ en 

‘Grondbeleid’. Deze zijn niet van toepassing. 

 

3.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

In de paragraaf weerstandsvermogen dient een inventarisatie te worden geven van de risico’s en van de 

weerstandscapaciteit, evenals een inventarisatie van het beleid ter zake. 

 

De GR OGZ Amstelland loopt risico’s. Een deel van deze risico’s wordt afgedekt door het treffen van 

maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate 

de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico’s 

die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico’s 

waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de 

organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen. 

 

Het weerstandsvermogen van de GR OGZ Amstelland is voldoende om de huidige risico’s af te dekken. 
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Risicoprofiel 

 
 

# 

 

(Strategisch) Risico 

 

Waarde 

Kans 

klasse 

Mate van 

beïnvloeding 

 

Beheersing 

1 Bij staken overeenkomst 

met Amsterdam dient de 

GR de boekwaarde van de 

investeringen aan 

Amsterdam te betalen. 

 

Eind 2017:  

€ 315.352 

1 Hoog 1. Dit risico kan geëlimineerd worden door de 

kapitaallasten versneld af te schrijven in 2017. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Krap zijn en blijven van de 

arbeidsmarkt voor artsen 

en verpleegkundigen 

maakt dat vacatures 

moeilijk vervuld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTW kwestie: loopt vanaf 

2008. De GGD heeft, samen 

met PWC, aan het 

ministerie gevraagd of de 

GGD BTW in rekening moet 

brengen over de geleverde 

diensten aan de GR OGZ 

Amstelland. 

 

Bij staken overeenkomst 

met Amsterdam kan er nog 

sprake zijn van lopende 

huurcontracten m.b.t. de 

panden die als JGZ locatie 

gebruikt worden. 

Risico is niet zo 

zeer financieel, 

maar is meer een 

bedreiging voor 

de uitvoering van 

het Basispakket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21% van de 

kosten 

bedrijfsvoering 

ad € 593.210 =  

€ 126.810. 

Gedurende 5 jaar 

= € 628.871 

 

 

Bij beëindiging 

per 31-12-2017 

zal er nog 2,2 

miljoen aan huur 

betaald moeten 

worden. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Laag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog 

1. JGZ participeert in de HBO-V opleiding 

jeugd. Er worden door JGZ extra stageplaatsen 

aangeboden aan de HBO-V-ers. 

2. Er zijn voorstellen voor de taakherschikking 

van verpleegkundigen om de functie 

aantrekkelijker te maken. Dit is meegenomen 

bij de ontwikkeling van Basispakket 2015. 

3. Er is een arbeidsmarkttoeslag ingesteld voor 

jeugdartsen KNMG. 

4. De omvang van de flexibele schil 

medewerkers binnen JGZ steeds 

heroverwegen en waar nodig aanstellingen 

bieden i.p.v. uitzendcontracten. 

 

Er is geen antwoord van het Ministerie 

ontvangen. In overleg met Fiscaal Advies & 

Control (FAC) wordt deze kwestie opnieuw bij 

de Belastingdienst aangekaart. 

 

 

 

 

 

1. Dit is financieel het grootste risico, maar de 

kans dat dit zich voordoet is zeer klein. 

Beheersing zit vooral in het in goed overleg 

blijven met elkaar. 

 

 

 

Solvabiliteitsratio 

 

Het totaal vermogen van de GR OGZ Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het 

een solvabiliteitsratio heeft van 1.0. 
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Netto schuldquote 

 

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:  

• uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;  

• uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar 

of langer;  

• overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer. 

 

Deze zijn in het geval van de GR OGZ Amstelland nul. 

 

 

Structurele exploitatieruimte 
 

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en 

structurele lasten. De baten voor de GR OGZ Amstelland komen voornamelijk voort uit de algemene 

uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard. 

 

3.1.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

De GR OGZ Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben 

allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties. Het beleid is nu zodanig aangepast 

dat er geen kredieten meer zullen worden gebruikt voor investeringen t.b.v. de Amstelland panden. 

Investeringen zullen direct gedekt gaan worden vanuit de reserve huisvesting. Hierdoor zullen de 

kapitaallasten steeds verder zakken tot nul. 

3.1.3 Financiering 

Financiering van de GR OGZ Amstelland geschiedt via de vijf aangesloten gemeenten Aalsmeer, 

Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige 

financieringstransacties worden aangegaan. Zie verder paragraaf 2.9. 

 

Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten. 

3.1.4 Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden 

ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en 

financiën (PIJOFACH functies).  

 

Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde 

veranderingstrajecten (‘growing concern’) in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door 

toepassing van de A3-methode. 

 

De budgetten t.b.v. GR OGZ Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget 

te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.  

 

Binnen de bedrijfsvoering gaat IV een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren 

op inzetten. 



34 

 

3.1.5 Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT) 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 

1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) 

topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, 

ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken. 

 

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn 

geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm voor de Dienst G&J is  

€ 230.474, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen. 

 

De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag 

het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris 

geen arbeid meer levert. 

 

De wet normering topinkomens is niet van toepassing op de GR OGZ Amstelland, aangezien zij zelf geen 

personeel in dienst heeft. 
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4 Begroting 

4.1 Begroting 2019 

Omschrijving Actualisatie 2018 Begroting 2019 

Wettelijke taken     

Leefomgeving MMK 64.347 65.312 

Alg. Infectieziekten 187.040 189.846 

TBC  112.524 114.212 

SOA Poli 11.435 11.607 

Vangnet en Advies 102.301 103.836 

JGZ BTP 0-19 4.059.585 4.454.615 

Epidemiologie 282.834 287.077 

Legionella preventie 11.456 11.628 

Beschikbaarheid lijkschouwing 61.347 62.267 

Subtotaal 4.892.870 5.300.399 

      

Inspectie kinderopvang 437.158 463.182 

      

Projecten     

Hygiënisch woningtoezicht 7.243 7.352 

De gezonde school 12.528 12.716 

Meldpunt Z&O 30.077 30.528 

WPG taken 45.000   

Inkoop Diemen in GO 15.113 15.113 

Subtotaal 109.962 65.709 

      

Bedrijfsvoering     

Directie & staf 168.556 171.084 

P&O 162.801 165.243 

Financiën 142.617 144.756 

Facilitair Bedrijf 131.820 133.797 

Huisvesting 506.184 513.777 

Dotatie voorz. Groot Onderhoud     

Subtotaal 1.111.977 1.128.657 

      

Totaal 6.551.967 6.957.947 
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4.2 Begroting per gemeente – wettelijke taken 

 

Omschrijving Gemeente Actualisatie 2018 Begroting 2019 

Leefomgeving MMK Aalsmeer 10.593 10.690 

Leefomgeving MMK Amstelveen 30.148 30.507 

Leefomgeving MMK Diemen  9.216 9.548 

Leefomgeving MMK Ouder-Amstel 4.533 4.580 

Leefomgeving MMK Uithoorn 9.856 9.987 

Subtotaal   64.347 65.312 

        

Alg. Infectieziekten Aalsmeer 30.793 31.072 

Alg. Infectieziekten Amstelveen 87.633 88.676 

Alg. Infectieziekten Diemen  26.789 27.755 

Alg. Infectieziekten Ouder-Amstel 13.176 13.313 

Alg. Infectieziekten Uithoorn 28.650 29.030 

Subtotaal   187.040 189.846 

        

TBC  Aalsmeer 18.525 18.693 

TBC  Amstelveen 52.720 53.348 

TBC  Diemen  16.116 16.697 

TBC  Ouder-Amstel 7.927 8.009 

TBC  Uithoorn 17.236 17.465 

Subtotaal   112.524 114.212 

        

SOA Poli Aalsmeer 1.883 1.900 

SOA Poli Amstelveen 5.358 5.421 

SOA Poli Diemen  1.638 1.697 

SOA Poli Ouder-Amstel 806 814 

SOA Poli Uithoorn 1.752 1.775 

Subtotaal   11.435 11.607 

        

Vangnet en Advies Aalsmeer 16.842 16.995 

Vangnet en Advies Amstelveen 47.931 48.501 

Vangnet en Advies Diemen  14.652 15.180 

Vangnet en Advies Ouder-Amstel 7.207 7.281 

Vangnet en Advies Uithoorn 15.670 15.878 

Subtotaal   102.301 103.836 
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Omschrijving Gemeente Actualisatie 2018 Begroting 2019 

JGZ Aalsmeer 668.335 729.082 

JGZ Amstelveen 1.902.007 2.080.737 

JGZ Diemen  581.434 651.249 

JGZ Ouder-Amstel 285.979 312.374 

JGZ Uithoorn 621.829 681.174 

Subtotaal   4.059.585 4.454.615 

        

Epidemiologie Aalsmeer 46.563 46.986 

Epidemiologie Amstelveen 132.514 134.093 

Epidemiologie Diemen  40.509 41.970 

Epidemiologie Ouder-Amstel 19.924 20.131 

Epidemiologie Uithoorn 43.323 43.898 

Subtotaal   282.834 287.077 

        

Legionella preventie Aalsmeer 1.886 1.903 

Legionella preventie Amstelveen 5.368 5.431 

Legionella preventie Diemen  1.641 1.700 

Legionella preventie Ouder-Amstel 807 815 

Legionella preventie Uithoorn 1.755 1.778 

Subtotaal   11.456 11.628 

        

Beschikbaarheid lijkschouwing Aalsmeer 10.100 10.191 

Beschikbaarheid lijkschouwing Amstelveen 28.742 29.085 

Beschikbaarheid lijkschouwing Diemen  8.786 9.103 

Beschikbaarheid lijkschouwing Ouder-Amstel 4.322 4.366 

Beschikbaarheid lijkschouwing Uithoorn 9.397 9.522 

Subtotaal   61.347 62.267 

        

Totaal wettelijke taken   4.892.870 5.300.399 
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4.3 Begroting per gemeente - projecten 

 

Omschrijving Gemeente Actualisatie 2018 Begroting 2019 

Hygiënisch woningtoezicht Aalsmeer 0 0 

Hygiënisch woningtoezicht Amstelveen 0 0 

Hygiënisch woningtoezicht Diemen  7.243 7.352 

Hygiënisch woningtoezicht Ouder-Amstel 0 0 

Hygiënisch woningtoezicht Uithoorn 0 0 

Subtotaal   7.243 7.352 

        

De gezonde school Aalsmeer 12.528 12.716 

De gezonde school Amstelveen 0 0 

De gezonde school Diemen  0 0 

De gezonde school Ouder-Amstel 0 0 

De gezonde school Uithoorn 0 0 

Subtotaal   12.528 12.716 

        

Meldpunt Z&O Aalsmeer 0 0 

Meldpunt Z&O Amstelveen 0 0 

Meldpunt Z&O Diemen  11.743 12.088 

Meldpunt Z&O Ouder-Amstel 5.776 5.798 

Meldpunt Z&O Uithoorn 12.559 12.643 

Subtotaal   30.077 30.528 

        

WPG taken Aalsmeer 7.408 0 

WPG taken Amstelveen 21.084 0 

WPG taken Diemen  6.445 0 

WPG taken Ouder-Amstel 3.170 0 

WPG taken Uithoorn 6.893 0 

Subtotaal   45.000 0 

        

Inkoop Diemen Aalsmeer 0 0 

Inkoop Diemen Amstelveen 0 0 

Inkoop Diemen Diemen  15.113 15.113 

Inkoop Diemen Ouder-Amstel 0 0 

Inkoop Diemen Uithoorn 0 0 

Subtotaal   15.113 15.113 

        

Totaal projecten   109.962 65.709 
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4.4 Begroting per gemeente - overig 

 

Omschrijving Gemeente Actualisatie 2018 Begroting 2019 

Inspectie kinderopvang Aalsmeer 57.674 62.308 

Inspectie kinderopvang Amstelveen 204.037 214.893 

Inspectie kinderopvang Diemen  59.078 62.000 

Inspectie kinderopvang Ouder-Amstel 45.109 48.080 

Inspectie kinderopvang Uithoorn 71.260 75.901 

Subtotaal   437.158 463.182 

 

 

Omschrijving Gemeente Actualisatie 2018 Begroting 2019 

Bedrijfsvoering Aalsmeer 100.650 102.160 

Bedrijfsvoering Amstelveen 281.682 285.908 

Bedrijfsvoering Diemen  86.535 87.833 

Bedrijfsvoering Ouder-Amstel 43.101 43.747 

Bedrijfsvoering Uithoorn 93.824 95.232 

Subtotaal   605.793 614.880 

        

Huisvesting Aalsmeer 84.859 86.132 

Huisvesting Amstelveen 237.489 241.052 

Huisvesting Diemen  72.959 74.053 

Huisvesting Ouder-Amstel 31.772 32.249 

Huisvesting Uithoorn 79.104 80.291 

Subtotaal   506.184 513.777 

        

Dotatie voorziening Groot onderhoud Aalsmeer 0 0 

Dotatie voorziening Groot onderhoud Amstelveen 0 0 

Dotatie voorziening Groot onderhoud Diemen  0 0 

Dotatie voorziening Groot onderhoud Ouder-Amstel 0 0 

Dotatie voorziening Groot onderhoud Uithoorn 0 0 

Subtotaal   0 0 

        

Voormalig personeel Aalsmeer 0 0 

Voormalig personeel Amstelveen 0 0 

Voormalig personeel Diemen  0 0 

Voormalig personeel Ouder-Amstel 0 0 

Voormalig personeel Uithoorn 0 0 

Subtotaal   0 0 

        

Totaal overig   1.111.977 1.128.657 
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4.5 Jaarbijdrage 2019 

 

 

Omschrijving Gemeente Begroting 2019 

GR OGZ Amstelland Aalsmeer 1.130.827 

GR OGZ Amstelland Amstelveen 3.217.652 

GR OGZ Amstelland Diemen  1.033.339 

GR OGZ Amstelland Ouder-Amstel 501.558 

GR OGZ Amstelland Uithoorn 1.074.573 

Eindtotaal   6.957.947 

 

 

 

De jaarbijdragen dienen per kwartaal overgemaakt te worden. De gemeenten die aangegeven hebben 

een factuur te willen ontvangen, zullen deze in elk kwartaal ontvangen. 

 



 

4.6 Meerjarenbegroting 

GR OGZ Amstelland   Actualisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 

Wettelijke taken, incl. Inspectie Kinderopvang Alle taken 5.330.028 5.763.581 5.850.034 5.937.785 6.026.852 

Wettelijke taken Gezondheidsmonitor     27.885 76.884   

Totale lasten wettelijke taken   5.330.028 5.763.581 5.877.919 6.014.669 6.026.852 
              

Projecten Alle projecten 94.849 50.596 51.355 52.126 52.908 

Totale lasten projecten   94.849 50.596 51.355 52.126 52.908 

              

Bedrijfsvoering Ondersteunende afdelingen 605.793 614.880 624.103 633.464 642.966 

Bedrijfsvoering Huisvesting 506.184 513.777 521.484 529.306 537.246 

Totale lasten bedrijfsvoering   1.111.977 1.128.657 1.145.587 1.162.771 1.180.212 

              

Totaal GR OGZ Amstelland lasten   6.536.854 6.942.834 7.074.862 7.229.565 7.259.971 

Totaal GR OGZ Amstelland baten   6.279.575 6.957.947 7.062.090 7.167.794 7.259.971 

Saldo baten en lasten voor reserves   -257.279 15.113 -12.772 -61.771 0 

              

Onttrekking reserve jeugdgezondheidsmonitor       27.885 76.884   

Onttrekking reserve huisvesting conform MJOP       35.000 35.000 35.000 

Mutaties onttrekkingen reserves   0 0 62.885 111.884 35.000 

              

Toevoeging weerstandsvermogen via Diemen   15.113 15.113 15.113 15.113   

Begrote toevoeging reserve huisvesting       35.000 35.000 35.000 

Mutatie toevoegingen reserves   15.113 15.113 50.113 50.113 35.000 

              

Saldo reserves   -15.113 -15.113 12.772 61.771 0 

              

Totaal saldo GR OGZ Amstelland   -272.392 0 0 0 0 



 

4.7 Meerjarenbalans 

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2017 
(bedragen x € 1,00) 

ACTIVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
VASTE ACTIVA                         
                          
Materiële vaste activa   0   0   0   0   0   0 
Investeringen met economisch nut                         

                          
TOTAAL VASTE ACTIVA   0   0   0   0   0   0 
                          
VLOTTENDE ACTIVA                         
                          
Voorraden   0   0   0   0   0   0 
Gereed product en handelsgoederen                         
                          
Uitzettingen met                         
een rente typische looptijd < 1 jaar   1.219.400   0   0   0   0   0 
Vorderingen op GGD Amsterdam 353.390   0   0   0   0   0   
Vorderingen op gemeenten 866.010   0   0   0   0   0   
Overige vorderingen                         
                          
Liquide middelen   855.108   1.186.279   1.014.355   966.583   869.812   834.812 
Bank Nederlandse Gemeenten 855.108   1.186.279   1.014.355   966.583   869.812   834.812   
Rekening Courant GGD                         
                          
Overlopende activa   0   0   0   0   0   0 
                          
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA   2.074.508   1.186.279   1.014.355   966.583   869.812   834.812 
                          
TOTAAL ACTIVA   2.074.508   1.186.279   1.014.355   966.583   869.812   834.812 
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Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2017 
(bedragen x € 1,00) 

PASSIVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
VASTE PASSIVA                         
                          
Eigen Vermogen   684.129   1.186.279   1.014.355   966.583   869.812   834.812 
Reserves                         
Algemene reserve / weerstandsvermogen 573.898   589.011   604.124   619.237   634.350   634.350   
                          
Bestemmingsreserves                         

Gezondheidsmonitor 110.231   110.231   110.231   82.346   5.462   5.462   
Huisvesting 0   300.000   300.000   265.000   230.000   195.000   
Pilot Hygiëne 0   45.000   0   0   0   0   
Actualisatie 2018 0   142.037   0   0   0   0   
                          

Resultaat uit het overzicht baten en lasten   487.037   0   0   0   0   0 
voor bestemming 2016 498.995   0   0   0   0   0   
voor bestemming 2017 -11.958   0                   
                          

                          
TOTAAL VASTE PASSIVA   1.171.166   1.186.279   1.014.355   966.583   869.812   834.812 
                          
VLOTTENDE PASSIVA                         
Netto vlottende schulden met                         
een rente typische looptijd < 1 jaar   903.342   0   0   0   0   0 
Overige kasgeldleningen                         
Schulden aan de GGD 864.355   0                   
Schulden aan gemeenten 38.987   0   0   0   0   0   
                          
Overlopende PASSIVA   0   0   0   0   0   0 
                          
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA   903.342   0   0   0   0   0 
                          
TOTAAL PASSIVA   2.074.508   1.186.279   1.014.355   966.583   869.812   834.812 



 

4.8 Toelichtingen 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

4.8.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

 

Vlottende activa 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  

 

Liquide middelen 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 

Vlottende passiva 

 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Omgang met overschotten en/of tekorten 

 

Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR 

OGZ Amstelland. 
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4.8.2 Toelichting op de begroting 2019 

De begroting 2019 rekent met een nominale ontwikkeling van 1,50% ten opzichte van de actualisatie 

2018, voor zowel personeel als materieel. Verder is vooralsnog de pilot Hygiëne niet opgenomen. Ook 

voor 2019 is de begroting Jeugdgezondheidszorg geheel zero based opgebouwd. De kosten voor Inspectie 

Kinderopvang stijgen ook (zie verder paragraaf 2.4.1). 

 

De stijging van de kosten met € 127.000 is als volgt te onderbouwen: 

 

• € 40.000 Jeugdgezondheidszorg, na-ijleffect herwaardering Jeugdverpleegkundige 

• € 32.000 Inspectie Kinderopvang 

• € 95.000 Nominale ontwikkeling ad 1,50% 

• € 45.000- Het vervallen van de pilot Hygiëne 

• € 5.000  Diverse oorzaken 

 

Daarnaast stijgt de bijdrage van GR OGZ Amstelland in 2019 met € 281.000 omdat de Entgelden niet 

meer direct naar de GGD Amsterdam worden overgemaakt, maar bij de Amstelland gemeenten 

terechtkomen.  

 

4.8.3 Toelichting op de meerjarenbegroting 

• In de meerjarenbegroting is gerekend met een nominale ontwikkeling van 1,50% per jaar. 

• Vanaf 2020 gaan we er van uit dat er € 35.000 per jaar uitgegeven zal worden t.b.v. de 

huurpanden van de GR OGZ Amstelland, conform het MJOP. Er is echter nog geen dotatie aan de 

reserve huisvesting opgenomen, omdat deze op dit moment maximaal gevuld is. 

 

De stijging van de kosten zoals opgenomen in de meerjarenbegroting is een inschatting. Gezien de 

aantrekkende economie zou de werkelijke nominale ontwikkeling voor 2019 en verder meer kunnen zijn 

dan 1,50%. Als we uitgaan van 3,0% nominaal voor de komende vier jaar zal de begroting jaarlijks met 

ongeveer € 200.000 toenemen. Er zal de komende jaren naar verwachting geen stabilisering optreden van 

de jaarlijkse bijdragen, maar deze zullen blijven stijgen. 
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4.8.4 Toelichting op de meerjarenbalans 

Activa 

De vordering op de GGD zal in 2018 naar nul lopen. Dit gebeurt door de terugbetaling van het restant 

vrijval van de voorziening groot onderhoud, het verrekenen van de nog openstaande saldi met gemeenten 

en door het dan nog resterende saldo over te boeken naar de bankrekening van de GR OGZ Amstelland. 

Al met al leidt dit tot een transparantere balans. 

 

De vordering op de GGD zal vanaf 2018 alleen nog bestaan uit het exploitatiesaldo van het lopende jaar. 

 

Het saldo van de BNG zal bestaan uit het saldo van de reserves. 

 

Passiva 

De algemene reserve / weerstandsvermogen stijgt t/m 2021 door de inkoop van Diemen ad € 15.113. De 

reserve Jeugdgezondheidsmonitor zal in 2020 en 2021 nagenoeg onttrokken worden, wat betekend dat 

deze na deze jaren weer aangevuld dient te worden. 

 

De verwachte bestemming jaarrekening 2017 is opgenomen, en weer onttrokken t.b.v. de actualisatie 

2018 in 2019. 

 

De verwachte onttrekkingen aan de nog te vormen reserve huisvesting zijn opgenomen vanaf 2020. 
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1 Voorwoord 

Voor u ligt de actualisatie begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare 

Gezondheidszorg Amstelland (OGZ Amstelland), gebaseerd op de taken zoals beschreven in de 

productbeschrijving van 10-10-2007 en de bestuurlijk afgemaakte afspraken die daarbij horen. 

In deze actualisatie worden alleen de afwijkingen t.o.v. de begroting 2018 opgenomen. 

Hieronder volgen in het kort de belangrijkste ontwikkelingen: 

 

Actualisatie begroting 2018 

 

• Het percentage nominale ontwikkeling wat gebruikt is in de oorspronkelijke begroting 2018 week 

zover af van de werkelijke nominale ontwikkeling dat we dit hebben meegenomen in de 

actualisatie 2018 (er was gerekend met 1,20% op personeel, de werkelijke percentages zijn 2,80% 

op personeel en 1,60% op materieel).  

• De pilot Hygiëne is er als project bijgekomen in 2018. De pilot is opgenomen omdat deze gemeld 

wordt in het voorstel tot bestemming 2017. 

• Zowel de dotatie aan de reserve huisvesting (voorheen de voorziening groot onderhoud) als de 

post kosten Voormalig personeel is geschrapt. De reserve huisvesting is tot het maximum gevuld 

en de post kosten Voormalig personeel werd inconsequent geboekt en is daarom niet meer 

opgenomen. 

• De bijdrage Jeugdgezondheidszorg stijgt, naast nominaal, door herwaardering van de functie 

verpleegkundige en functiedifferentiatie van de artsen. 

 

 

Stijging kosten t.o.v. de vastgestelde begroting 2018 (in duizenden) 

 

Mutaties Actualisatie 2018 

Functiedifferentiatie Jeugdartsen (pagina 10) 60.000 

Herwaardering Verpleegkundige 2018 (pagina 10) 60.000 

Materiële kosten RVP (pagina 10) -13.000 

Overig 6.000 

Totaal stijging JGZ (excl. nominale ontwikkeling) 111.000 

 

Toevoegen Pilot Hygiëne 

 

45.000 

Nominale ontwikkeling totaal 126.000 

Stijging Inspectie Kinderopvang (pagina 6) 51.000 

Schrappen dotatie voorz. groot onderhoud (pagina 13) -55.000 

Schrappen bijdrage VM personeel (pagina 13) 

 

-8.000 

 
Totaal 272.000 
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Deze stijging is in deze actualisatie niet gedekt. Als er in de jaarrekening 2017 wordt bestemd zoals 

voorgesteld, is er extra dekking beschikbaar van € 187.000 (actualisatie 2018 € 142.000 en pilot Hygiëne  

€ 45.000). Er resteert dan een tekort van € 85.355. 

 

Het resterend tekort van € 85.355 wordt, op basis van inwoneraantallen, als volgt verdeeld over de 

gemeenten: 

 

Gemeente Resterend tekort 

Aalsmeer 10.816 

Amstelveen 22.317 

Diemen  30.349 

Ouder-Amstel 5.862 

Uithoorn 16.011 

Totaal 85.355 

 

 

Zero based begroten 

 

De bijdrage van de GR OGZ Amstelland voor de verschillende activiteiten die de GGD Amsterdam voor 

haar uitvoert, werden elk jaar vastgesteld door het bedrag van het jaar ervoor te verhogen met eventuele 

nominale ontwikkeling, en bij JGZ speelde de groei of krimp van het aantal 0-19 jarigen woonachtig ook 

een rol.  

Vanaf de actualisatie 2018 is de activiteit Jeugdgezondheidszorg begonnen om ook de bijdrage van de GR 

OGZ Amstelland elk jaar opnieuw te berekenen. De overige activiteiten zullen volgen in de actualisatie 

2019. Hiermee voorkomen we afwijkingen tussen de begroting en de realisatie, zoals we in de 

jaarrekening 2017 hebben gezien. Tevens zal de opbouw van de budgetten inzichtelijker worden. 

 

 

Beslispunten 

 

• Instemmen met de actualisatie van de begroting 2018 en de extra kosten ad € 272.392, te dekken 

uit de reserve pilot hygiëne en de extra toevoeging aan de algemene reserve. 

• Kennis nemen van een verwacht te kort over 2018 van € 85.355 en dit meenemen in de 

jaarrekening 2018.  
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2 Programmaverantwoording 

De GR OGZ Amstelland is er primair voor de uitvoering van de wettelijke en de afgesproken taken. 

 

Er is daarbij sprake van de volgende onderscheidende basisproducten: 

 

• Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 

• Milieu en Gezondheid  

• Infectieziektebestrijding, soa-aids- en tuberculosebestrijding 

• Inspectie Kinderopvang 

• Legionella preventie 

• Jeugdgezondheidszorg 

• Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

• Beschikbaarheid Lijkschouwing 

 

 

In de volgende paragrafen wordt per programma besproken: 

 

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

In de actualisatie 2018 zijn doelstellingen en taken opgenomen. Om onze doelstellingen te behalen 

voeren we allerlei activiteiten uit. In dit onderdeel wordt een nadere toelichting gegeven op deze 

activiteiten, de stand van zaken gemeld en laten we zien hoe we hebben gemeten met behulp van 

prestatie-indicatoren. 

 

 

Wat gaat het kosten? 

Hier beschrijven we schematisch wat de uitvoering van het programma in de actualisatie 2018 gaat 

kosten. 
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2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 

Epidemiologie 275.130 201.426 278.432 282.834 

De gezonde school 12.187 16.880 12.333 12.528 

Totaal 287.317 218.306 290.765 295.362 

 

 

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat geheel uit nominale ontwikkeling. 

2.2 Milieu en Gezondheid 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 

Leefomgeving MMK 62.594 76.743 63.345 64.347 

 

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat geheel uit nominale ontwikkeling. 

2.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding 

2.3.1 Algemene infectieziekten 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 

Alg. Infectieziekten 181.946 189.926 184.129 187.040 

 

2.3.2 TBC bestrijding 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 

TBC  109.459 126.789 110.773 112.524 
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2.3.3 SOA Polikliniek 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 

SOA Poli 0 10.527 11.257 11.435 

 

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat geheel uit nominale ontwikkeling. 

2.4 Hygiëne en Inspectie 

Algemeen 

 

Het Team Hygiëne & Inspectie heeft drie kerntaken. Het team houdt toezicht op de kwaliteit van 

kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning. Zij vergunt voorzieningen voor tatoeëren en piercing 

en zij adviseert op het gebied van hygiëne en infectiepreventie (inclusief legionellapreventie) bij 

collectieve voorzieningen (waaronder verpleeghuizen en woonzorgcentra, horeca en grootkeukens, 

maatschappelijke opvang, evenementen en asielzoekerscentra). Naast deze kerntaken doet het team 

regelmatig onderzoek. 

 

2.4.1 Inspectie Kinderopvang 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

Het toezicht op de kinderopvang is per 1 januari 2018 ingrijpend gewijzigd, waardoor er vooral meer 

toezicht wordt gehouden op de uitvoering van de praktijk. Deze stelselwijziging is niet de laatste. Er volgt 

nog een stelselwijziging voor de gastouderopvang, voor de voorschoolse educatie en het 

kwaliteitsoordeel gaat te zijner tijd worden ingevoerd. Wanneer deze wijzigingen van kracht worden en 

welke impact dit heeft op het toezicht is op dit moment nog moeilijk te zeggen. Wel adviseert de GGD om 

binnen de begroting geld te reserveren voor het informeren van de houders over nieuwe en gewijzigde 

wetgeving. De ervaring in Amsterdam leert de GGD dat goede informatie vooraf verschaffen preventief 

werkt en op de lange termijn onnodige handhaving voorkomt. 

 

Wat gaat het kosten? 

 

Nog niet opgenomen is de uitbreiding van het toezicht op de voorschoolse educatie. Met het ministerie 

van OCW wordt momenteel onderhandeld over een toename van het toezichtsbudget per 1 juli 2018 en 

vervolgens per 1 januari 2019. 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 

Inspectie kinderopvang 394.818 341.967 386.609 437.158 

 

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat uit nominale ontwikkeling en de wijziging in wet- en 

regelgeving. 
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2.4.2 Hygiëne en infectiepreventie 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

In 2018 hebben de gemeenten voor het eerst financiële middelen ter beschikking gesteld om uitvoering te 

geven aan de bevorderingstaak (Wpg, art. 2, lid 2f). Het team H&I gaat alle collectieve voorzieningen in de 

gemeenten in kaart te brengen en per voorziening een risico-inschatting te doen op het gebied van 

infectiepreventie. Bij een aantal voorzieningen (met het hoogste risico) zal vervolgens een hygiënescan 

worden uitgevoerd en worden er adviezen gegeven over welke interventies gewenst dan wel noodzakelijk 

zijn. Het resultaat is dat elke gemeente een goed beeld krijgt van de aanwezige collectieve voorzieningen 

én de risico’s op het gebied van hygiëne en infectiepreventie per (type) voorziening. Afhankelijk van de 

resultaten, lijkt het logisch om in 2019 de inventarisatie up-to-date te houden en bij meer voorzieningen 

een hygiënescan uit te voeren. 

 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 

Pilot Hygiëne (WPG)       45.000 

Totaal 0 0 0 45.000 

 

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat uit een nieuw uit te voeren taak.  

 

2.4.3 Legionella preventie 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 

Legionella preventie 11.144 11.144 11.278 11.456 

 

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat geheel uit nominale ontwikkeling. 
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2.5 Jeugdgezondheidszorg 

Inleiding 

 

In deze actualisatie van de begroting 2018 wordt aangesloten op landelijke en lokale ontwikkelingen en 

vernieuwingen (transformatie) in de uitvoering van Jeugdgezondheidszorg.  

 

In 2017 hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor het noodzakelijk is om de 

begroting 2018 te actualiseren: 

 

- De werkelijke nominale ontwikkeling is fors hoger dan begroot 

- Bij de jeugdartsen heeft functiedifferentiatie plaatsgevonden, waardoor een deel van de 

medewerkers is ingeschaald in een hogere schaal (van schaal 11 naar 12) 

- Bij de jeugdverpleegkundigen heeft een herwaardering plaatsgevonden, waardoor de gehele 

groep medewerkers is ingeschaald in een hogere schaal (van schaal 8 naar 9) 

- De decentralisatie van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) is uitgesteld naar 2019. Hierdoor 

zullen de inkomsten hoger zijn dan begroot. 

- De prognose van de materiele lasten RVP is lager dan begroot. 

- MBO ROCvA was ten onrechte opgenomen in de begroting (in baten en lasten kant). Dit staat 

namelijk los van de activiteiten voor GR Amstelland. Dit is in de actualisatie hersteld. 

 

Per saldo levert dit een stijging in de kosten op van € 203.000. 
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Wat gaat het kosten? 

 

Toelichting op de kosten 

In onderstaande tabel worden voor 2018 initiële versie en 2018 actualisatie de uitgaven per product van 

het basispakket weergegeven. Daarbij wordt het verschil tussen deze gegevens gepresenteerd. De kosten 

van Herwaardering jeugdverpleegkundige en functiedifferentiatie jeugdarts zijn in de actualisatie van de 

begroting verwerkt in de diverse producten van het basispakket. 

 

 

 

BASISPAKKET Product 

 

2018 

 

x € 1.000 

2018 

actualisatie 

x € 1.000 

Verschil  

 

x € 1.000 

 

% stijging 

of daling 

01. 1e Huisbezoek                   105                    107  2 2,2% 

02. 2e Huisbezoek                   175                    196  21 12,2% 

03. PGO door arts                   852                    911  60 7,0% 

04. PGO door vpk                   971                 1.056  85 8,7% 

05. Speciaal Onderwijs                     92                      99  8 8,3% 

06. Open Spreekuren                     93                    104  10 10,9% 

07. Extra zorg                   467                    505  38 8,1% 

08. Rijksvaccinatieprogramma                     85                      72  -12 -14,6% 

09. Samenwerking en advisering scholen                     27                      30  3 9,9% 

10. Jeugd Gezondheids Monitor 4-18                     50                      50  0 0,0% 

11. Huisbezoek op indicatie                     51                      57  6 12,2% 

12. Toeleiden VVE                     34                      38  4 10,7% 

13. Participatie Casuïstiekoverleg                   223                   244  21 9,5% 

14. Groepsbijeenkomsten en cursussen                       2                        3  0 10,6% 

15. Prenatale Zorg Risicogezinnen                     25                      28  3 12,1% 

16. Ziekteverzuimbegeleiding                     65                      71  5 8,1% 

17. Stevig Ouderschap                     58                      65  7 11,7% 

18. Participatie MBO Basispakket                     60                      40  -20 -32,9% 

19. EKD materiele lasten                   363                    369  6 1,7% 

20. Materiele lasten niet aan specifiek 

product in Basispakket toe te wijzen 
                  354                    348  -6 -1,8% 

21. Functiedifferentiatie VPLK                     37                       -    -37 -100,0% 

Totaal               4.189                4.393  203 4,9% 
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In bovenstaande tabel is te zien dat de uitgaven van JGZ voor het geactualiseerde Basispakket in 2018 

met € 203.000 zijn gestegen ten opzichte van 2018 initieel. Deze stijging is als volgt opgebouwd: 

 

  

Actualisatie 2018 

x € 1.000 

Indeling Medisch Functiehuis   

Functiedifferentiatie Jeugdartsen                            60  

Herwaardering Verpleegkundige 2018                            60  

Nominale ontwikkeling 2018                             95  

Materiële kosten RVP                           -13  

Totaal                           203  

 

 

Indeling Medisch Functiehuis 

In 2016 is de indeling van het Medisch Functiehuis gestart. Bij aanvang van dit proces is JGZ uitgegaan van 

een risico van € 140.000 (gemeld tijdens presentatie op 2 juni 2016). De herwaardering van de functie van 

jeugdartsen is in 2016 afgerond, hierbij is een differentiatie van werkzaamheden vast gesteld, jeugdarts 

schaal 11 en jeugdarts schaal 12. In de begroting 2018 is een te laag bedrag begroot voor de jeugdartsen 

die in schaal 12 zijn geplaatst. De extra kosten bedragen in 2018 € 60.000. 

De herwaardering van de jeugdverpleegkundigen is in juni 2017 afgerond. De conclusie was dat er geen 

differentiatie is vast te stellen en de functie is per 1 oktober 2016 op schaal 9 vast gesteld (was schaal 8). 

Bij het opstellen van de begroting 2018 is er vanuit gegaan dat er wel een functiedifferentiatie bij de 

verpleegkundigen mogelijk was en is hier een bedrag voor opgenomen van € 37.000. De werkelijke 

meerkosten bedragen in 2018 € 60.000 en in 2019 € 40.000. In de ’halfjaar rapportage 

Jeugdgezondheidszorg 2017 Amstelland’ is gemeld dat het totale effect € 120.000 zou bedragen. Door de 

cao aanpassing is echter het verschil tussen de schaalbedragen 8 en 9 vergroot.  

 

Nominale Ontwikkeling 2018 

Op het moment dat de Begroting 2018 werd opgesteld was de nieuwe CAO voor Gemeente Amsterdam 

nog niet bekend. De Gemeente Amsterdam heeft becijferd dat de nominale ontwikkeling 2018 voor 

salarislasten 2,8% bedraagt en voor materiële lasten 1,6%.  

 

Materiële lasten RVP 

 

Op het product Rijksvaccinatieprogramma wordt de formatie voor het vaccinbeheer begroot. Voor de 

Campagnes van Rijkvaccinatieprogramma is op dit product geen formatie begroot. De kosten van het 

projectteam, de doorbelasting van uren van de medewerkers voor de campagne, de kosten van de Cold 

Chain/ beheer van de koelkasten, campagne materiaal en de zaalhuur worden onder de post materiële 

lasten begroot. JGZ ziet mogelijkheden om een efficiëntieslag te maken ten aanzien van deze materiële 

kosten. Ten opzichte van de Begroting 2018 is het bedrag dan ook met € 12.500 verlaagd. 

 

 

Toelichting op de opbrengsten 

In onderstaande tabel zijn de uitgaven en opbrengsten voor 2018 initieel en 2018 actualisatie naast elkaar 

gezet.  
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UITGAVEN 

JGZ BASISPAKKET 

2018 

x € 1.000 

Actualisatie 

2018 

x € 1.000 

OPBRENGSTEN 

JGZ BASISPAKKET 

2018 

X € 1.000 

Actualisatie 

2018 

X € 1.000 

Uitvoering Basispakket                   3.435                  3.676  GR Amstelland bijdrage                3.492                 3.691  

Materiele lasten niet aan 
Basispakket product toe te 

rekenen.  
                     354                      348  

EKD GR Amstelland 

                    363                     369  

Functiedifferentiatie VPLK                        37  
 

Entgelden RIVM     

      bijdrage voor Entgelden                     281                      281  

      Hielprikken RIVM bijdrage                        33                        33  

      Aanpassing Tarieven 2018                        20  

EKD Amstelland 
                         

363  
                         

369  MBO ROCvA bijdrage 
                           

24  
  

Totaal Uitgaven JGZ                 4.189                4.394  Totaal inkomsten JGZ                4.194                 4.394  

Begrotingsoverschot 2018 5         

 

 

Bijdrage basispakket GR Amstelland 

De benodigde bijdrage van GR Amstelland is als volgt opgebouwd: 

 

Mutatie GR Amstelland Bijdrage GR Amstelland bijdrage EKD GR Amstelland Totaal 

Begroting 2018                                 3.492                               363  3.855 

Actualisatie 2018                                  3.691                               369  4.060 

Mutatie Actualisatie 2018                                     199                                   6              205  

 

 

 

Entgelden  

In de halfjaar rapportage 2017 is gemeld dat de decentralisatie van de middelen van het 

Rijksvaccinatieprogramma naar de gemeenten is uitgesteld naar 1-1-2019. Voor 2018 zullen de inkomsten 

van het Rijksvaccinatieprogramma dus nog via de GGD Amsterdam ontvangen worden. Als gevolg van 

deze decentralisatie zou de opbrengst voor de gemeenten van GR Amstelland € 20.000 lager zijn, deze 

korting is in de geactualiseerde begroting 2018 hersteld en doorgeschoven naar de begroting 2019.  

2.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet) 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 

Vangnet en Advies 99.515 112.792 100.709 102.301 

Hygiënisch woningtoezicht 7.046 7.986 7.131 7.243 

Meldpunt Z&O 29.258 33.161 29.609 30.077 

Totaal 135.819 153.940 137.449 139.622 

  

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat geheel uit nominale ontwikkeling. 
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2.7 Beschikbaarheid lijkschouwing 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 

Beschikbaarheid lijkschouwing 59.676 59.468 60.392 61.347 

 

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat geheel uit nominale ontwikkeling. 
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2.8 Bedrijfsvoering 

Wat gaat het kosten? 

 

Omschrijving Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Actualisatie 2018 

Directie en staf 163.965 167.882 165.932 168.556 

P&O 158.367 158.367 160.267 162.801 

Financien 138.732 138.732 140.397 142.617 

Facilitair Bedrijf 128.229 128.229 129.768 131.820 

Huisvesting 498.306 470.626 498.306 506.184 

Dotatie voorz. groot onderhoud 55.000 0 55.000 0 

Voormalig personeel 7.688 0 7.780 0 

Totaal 1.150.287 1.063.836 1.157.450 1.111.977 

 

Gedurende 2017 is de reserve Huisvesting gevormd (in de plaats van de voorziening groot onderhoud) en 

deze is gevuld tot 5% van de omzet (€ 300.000). Derhalve is er op dit moment geen noodzaak om verder 

te doteren aan deze reserve. Daarom is vanaf de actualisatie van de begroting 2018 de dotatie verwijderd. 

Zodra er uitgegeven gaat worden ten laste van de reserve huisvesting, wordt deze weer aangevuld. 

 

Tevens is vanaf de actualisatie van de begroting 2018 de bijdrage voor voormalig personeel uit de 

begroting gehaald. Deze post werd inconsequent geboekt, en na intern overleg is besloten deze te 

verwijderen. 

 

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat geheel uit nominale ontwikkeling. 
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3 Begroting 

3.1 Actualisatie begroting 2018 

Omschrijving Begroting 2018 Actualisatie 2018 

Wettelijke taken     

Leefomgeving MMK 63.345 64.347 

Alg. Infectieziekten 184.129 187.040 

TBC  110.773 112.524 

SOA Poli 11.257 11.435 

Vangnet en Advies 100.709 102.301 

JGZ BTP 0-19 3.853.584 4.059.585 

Epidemiologie 278.432 282.834 

Legionella preventie 11.278 11.456 

Beschikbaarheid lijkschouwing 60.392 61.347 

WPG taken     

Subtotaal 4.673.899 4.892.870 

Inspectie kinderopvang 386.609 437.158 

      

Projecten     

Hygiënisch woningtoezicht 7.131 7.243 

De gezonde school 12.333 12.528 

Meldpunt Z&O 29.609 30.077 

WPG taken   45.000 

Inkoop Diemen 15.113 15.113 

Subtotaal 64.186 109.962 

      

Bedrijfsvoering     

Directie & staf 165.932 168.556 

P&O 160.267 162.801 

Financiën 140.397 142.617 

Facilitair Bedrijf 129.768 131.820 

Huisvesting 498.306 506.184 

Dotatie voorz. Groot Onderhoud 55.000   

Voormalig personeel 7.780   

Subtotaal 1.157.450 1.111.977 

   

Totaal 6.282.145 6.551.967 
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3.2 Begroting per gemeente – wettelijke taken 

 

Omschrijving Gemeente Begroting 2018 Actualisatie 2018 

Leefomgeving MMK Aalsmeer 10.429 10.593 

Leefomgeving MMK Amstelveen 29.679 30.148 

Leefomgeving MMK Diemen  9.073 9.216 

Leefomgeving MMK Ouder-Amstel 4.462 4.533 

Leefomgeving MMK Uithoorn 9.703 9.856 

Subtotaal   63.345 64.347 

        

Alg. Infectieziekten Aalsmeer 30.313 30.793 

Alg. Infectieziekten Amstelveen 86.269 87.633 

Alg. Infectieziekten Diemen  26.372 26.789 

Alg. Infectieziekten Ouder-Amstel 12.971 13.176 

Alg. Infectieziekten Uithoorn 28.204 28.650 

Subtotaal   184.129 187.040 

        

TBC  Aalsmeer 18.237 18.525 

TBC  Amstelveen 51.900 52.720 

TBC  Diemen  15.865 16.116 

TBC  Ouder-Amstel 7.803 7.927 

TBC  Uithoorn 16.968 17.236 

Subtotaal   110.773 112.524 

        

SOA Poli Aalsmeer 1.853 1.883 

SOA Poli Amstelveen 5.274 5.358 

SOA Poli Diemen  1.612 1.638 

SOA Poli Ouder-Amstel 793 806 

SOA Poli Uithoorn 1.724 1.752 

Subtotaal   11.257 11.435 

        

Vangnet en Advies Aalsmeer 16.580 16.842 

Vangnet en Advies Amstelveen 47.185 47.931 

Vangnet en Advies Diemen  14.424 14.652 

Vangnet en Advies Ouder-Amstel 7.095 7.207 

Vangnet en Advies Uithoorn 15.426 15.670 

Subtotaal   100.709 102.301 
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Omschrijving Gemeente Begroting 2018 Actualisatie 2018 

JGZ Aalsmeer 634.421 668.336 

JGZ Amstelveen 1.805.491 1.902.007 

JGZ Diemen  551.930 581.434 

JGZ Ouder-Amstel 271.467 285.979 

JGZ Uithoorn 590.275 621.829 

Subtotaal   3.853.584 4.059.585 

        

Epidemiologie Aalsmeer 45.839 46.563 

Epidemiologie Amstelveen 130.452 132.514 

Epidemiologie Diemen  39.878 40.509 

Epidemiologie Ouder-Amstel 19.614 19.924 

Epidemiologie Uithoorn 42.649 43.323 

Subtotaal   278.432 282.834 

        

Legionella preventie Aalsmeer 1.857 1.886 

Legionella preventie Amstelveen 5.284 5.368 

Legionella preventie Diemen  1.615 1.641 

Legionella preventie Ouder-Amstel 794 807 

Legionella preventie Uithoorn 1.728 1.755 

Subtotaal   11.278 11.456 

        

Beschikbaarheid lijkschouwing Aalsmeer 9.942 10.100 

Beschikbaarheid lijkschouwing Amstelveen 28.295 28.742 

Beschikbaarheid lijkschouwing Diemen  8.650 8.786 

Beschikbaarheid lijkschouwing Ouder-Amstel 4.254 4.322 

Beschikbaarheid lijkschouwing Uithoorn 9.251 9.397 

Subtotaal   60.392 61.347 

        

Totaal wettelijke taken   4.673.899 4.892.870 
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3.3 Begroting per gemeente – projecten 

Omschrijving Gemeente Begroting 2018 Actualisatie 2018 

Hygiënisch woningtoezicht Aalsmeer 0 0 

Hygiënisch woningtoezicht Amstelveen 0 0 

Hygiënisch woningtoezicht Diemen  7.131 7.243 

Hygiënisch woningtoezicht Ouder-Amstel 0 0 

Hygiënisch woningtoezicht Uithoorn 0 0 

Subtotaal   7.131 7.243 

        

De gezonde school Aalsmeer 12.333 12.528 

De gezonde school Amstelveen 0 0 

De gezonde school Diemen  0 0 

De gezonde school Ouder-Amstel 0 0 

De gezonde school Uithoorn 0 0 

Subtotaal   12.333 12.528 

        

Meldpunt Z&O Aalsmeer 0 0 

Meldpunt Z&O Amstelveen 0 0 

Meldpunt Z&O Diemen  11.560 11.743 

Meldpunt Z&O Ouder-Amstel 5.686 5.776 

Meldpunt Z&O Uithoorn 12.363 12.559 

Subtotaal   29.609 30.077 

        

Pilot Hygiëne (WPG taken) Aalsmeer 0 7.408 

Pilot Hygiëne (WPG taken) Amstelveen 0 21.084 

Pilot Hygiëne (WPG taken) Diemen  0 6.445 

Pilot Hygiëne (WPG taken) Ouder-Amstel 0 3.170 

Pilot Hygiëne (WPG taken) Uithoorn 0 6.893 

Subtotaal   0 45.000 

        

Inkoop Diemen Aalsmeer 0 0 

Inkoop Diemen Amstelveen 0 0 

Inkoop Diemen Diemen  15.113 15.113 

Inkoop Diemen Ouder-Amstel 0 0 

Inkoop Diemen Uithoorn 0 0 

Subtotaal   15.113 15.113 

        

Totaal projecten   64.186 109.962 
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3.4 Begroting per gemeente – overig 

Omschrijving Gemeente Begroting 2018 Actualisatie 2018 

Inspectie kinderopvang Aalsmeer 46.323 57.674 

Inspectie kinderopvang Amstelveen 199.471 204.037 

Inspectie kinderopvang Diemen  46.021 59.078 

Inspectie kinderopvang Ouder-Amstel 42.831 45.109 

Inspectie kinderopvang Uithoorn 51.964 71.260 

Subtotaal   386.610 437.158 

 

 

 

Omschrijving Gemeente Begroting 2018 Actualisatie 2018 

Bedrijfsvoering Aalsmeer 99.084 100.650 

Bedrijfsvoering Amstelveen 277.298 281.682 

Bedrijfsvoering Diemen  85.189 86.535 

Bedrijfsvoering Ouder-Amstel 42.430 43.101 

Bedrijfsvoering Uithoorn 92.364 93.824 

Subtotaal   596.364 605.793 

        

Huisvesting Aalsmeer 83.539 84.859 

Huisvesting Amstelveen 233.793 237.489 

Huisvesting Diemen  71.823 72.959 

Huisvesting Ouder-Amstel 31.278 31.772 

Huisvesting Uithoorn 77.873 79.104 

Subtotaal   498.306 506.184 

        

Dotatie voorziening GO Aalsmeer 6.000 0 

Dotatie voorziening GO Amstelveen 29.000 0 

Dotatie voorziening GO Diemen  10.000 0 

Dotatie voorziening GO Ouder-Amstel 1.000 0 

Dotatie voorziening GO Uithoorn 9.000 0 

Subtotaal   55.000 0 

        

Voormalig personeel Aalsmeer 1.293 0 

Voormalig personeel Amstelveen 3.618 0 

Voormalig personeel Diemen  1.111 0 

Voormalig personeel Ouder-Amstel 554 0 

Voormalig personeel Uithoorn 1.205 0 

Subtotaal   7.780 0 

        

Totaal overig   1.157.450 1.111.977 
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3.5 Totaal overzicht per gemeente 

Omschrijving Gemeente Begroting 2018 Actualisatie 2018 

GR OGZ Amstelland Aalsmeer 1.018.042 1.068.641 

GR OGZ Amstelland Amstelveen 2.933.007 3.036.712 

GR OGZ Amstelland Diemen  917.368 959.898 

GR OGZ Amstelland Ouder-Amstel 453.033 473.608 

GR OGZ Amstelland Uithoorn 960.697 1.013.109 

Eindtotaal   6.282.146 6.551.967 

 

 

3.6 Jaarbijdrage 2018 

 

Gemeente Jaarbedragen 2018 Actualisatie 2018 Afwijking (tekort) 

Aalsmeer 1.027.033 1.068.641 41.608 

Amstelveen 2.926.764 3.036.712 109.948 

Diemen  902.760 959.898 57.138 

Ouder-Amstel 454.570 473.608 19.038 

Uithoorn 968.448 1.013.109 44.661 

 Totaal 6.279.575 6.551.967 272.392 

 

 

Het tekort t.o.v. de actualisatie 2018 bedraagt € 272.392. Een groot deel van dit tekort zal gedekt worden 

door de resultaatbestemming 2017 (zie beslispunten Voorwoord pagina 4), het restant wordt bekeken in 

de jaarrekening 2018. 
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1 Raadsvoorstel 2018/38:  Concept statuten Stichting Florente 
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datum raadsvergadering : 14 juni 2018 

onderwerp : Concept statuten Stichting Florente 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 8 mei 2018 

 

 

Samenvatting 
Het ministerie van OCW heeft op 5 december 2017 goedkeuring verleend aan de 

bestuurlijke fusie van Stichting Openbaar Onderwijs Primair (Stichting OOP) en Spirit, 

stichting voor confessioneel onderwijs. De gemeenteraad wordt nu gevraagd in te 

stemmen met de concept statuten van Stichting OOP en Stichting Spirit. Dit als onderdeel 

van het proces om per 1 augustus 2018 te fuseren tot een samenwerkingsstichting 

genaamd “Stichting Florente”. Deze wijziging van statuten kan op grond van artikel 48, lid 

7, van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) alleen plaatsvinden na instemming van de 

betrokken gemeenteraden. Niet instemmen met de statuten kan alleen wanneer de 

gemeenteraad de overheersende invloed van de overheid onvoldoende geborgd ziet. 

  
 

Wat is de juridische grondslag? 
De verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor het openbaar onderwijs spitst zich 

toe op de grondwettelijke1 zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs 

voor de inwoners. Per 1 januari 2006 is het bestuur van de openbare school voor 

basisonderwijs de Grote Beer in Duivendrecht overgedragen aan de Stichting Openbaar 

Onderwijs Primair2 (St. OOP) in Diemen. de Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. 

OOP) opgericht. 

 

Zorgen ‘voor voldoende openbaar onderwijs’ is de verantwoordelijkheid die ligt bij de 

gemeente. Als toezichthouder heeft de gemeente een divers instrumentarium om de rol 

te kunnen vervullen3: 

1. Het benoemen van bestuursleden; 

2. Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening; 

3. Het goedkeuren van de statutenwijziging van de stichting; 

4. Het ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing. 

 

St OOP is voornemens te fuseren met Stichting Spirit. Voorafgaand aan daadwerkelijk 

fuseren zal de raad ook moeten instemmen met de te wijzigen statuten. Deze wijziging 

van statuten kan op grond van artikel 48, lid 7, van de Wet op het primair onderwijs 

(Wpo) alleen plaatsvinden na instemming van de betrokken gemeenteraden. Niet 

instemmen met de statuten kan alleen wanneer de gemeenteraad de overheersende 

invloed van de overheid4 onvoldoende geborgd ziet. 

                                           
1 Artikel 23 van de Grondwet. 
2 St. OOP is pgericht per 1 januari 2005. 
3 Het beslissen over de stichting en opheffing van een school is na een wetswijzing van de Wet op het primair 

onderwijs (Wpo) niet langer van toepassing. 
4 Citaat Notitie: VOSABB, R. Bloemers/J. Eshuis “Het voorschrift in de artikelen 17 en 48 Wpo dat in de regeling 

ter zake het gemeentelijke toezicht sprake moet zijn van een overheersende overheidsinvloed hangt samen 
met de grondwettelijke taak van de gemeente ten aanzien van het openbaar onderwijs. Het voorschrift moet 
voorkomen dat de essentialia van het openbaar onderwijs in het geding zouden komen. Volgens de minister is 
het in zijn algemeenheid en niet op voorhand aan te geven wanneer sprake is van overheersende 
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In het geval dat één bevoegd gezag zowel verantwoordelijk is voor openbare als 

bijzondere scholen spreken we van een ‘samenwerkingsbestuur’. De statuten van een 

samenwerkingsbestuur dienen waarborgen te bevatten voor zowel het openbare als het 

bijzondere onderwijs. De Wpo kent daarvoor een regeling in artikel 17. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 

Het ministerie van OCW heeft op 5 december 2017 goedkeuring verleend aan de 

bestuurlijke fusie van Stichting OOP en Stichting Spirit. De beoogde datum van fuseren is 

uiterlijk 1 augustus 2018. Na fuseren zullen de stichtingen verder gaan als 

samenwerkingsstichting onder de naam “Stichting Florente”.  

 

St. OOP bestaat uit vijf scholen waarvan vier in Diemen (de Octopus, de Kersenboom, de 

Venser en de Noorderbreedte/’t Palet) en één in Duivendrecht (de Grote Beer). Stichting 

Spirit bestaat uit zeven basisscholen waarvan twee in Diemen (de Ark en de 

Noorderbreedte/de Duif) en de overige vijf in Weesp, Muiderberg en Driemond.  

De schoolbesturen werken al jaren steeds intensiever en naar tevredenheid samen. De 

Kersenboom wordt in samenwerking met Stichting Spirit bestuurd. De Noorderbreedte is 

een samenwerkingsschool van de twee stichtingen (voormalige locaties ’t Palet en de 

Duif). Verder is er door de twee stichtingen een coöperatie opgericht, de "Coöperatieve 

Vereniging Spirit Primair u.a.".  

Reeds enige tijd verkennen de twee stichtingen de mogelijkheid van een nadere 

samenwerking in de vorm van een besturenfusie. Zij hebben ook de gemeente op de 

hoogte gebracht van deze verkenning. Het college en de raad zijn hierover in 2015 

geïnformeerd. Uiteindelijk heeft dit eind 2016 geresulteerd in een aanvraag voor een 

advies op de fusie-effectrapportage (FER) aan het college. Het uitbrengen van een advies 

op de FER is een collegebevoegdheid. Gelet op de verantwoordelijkheden van de 

gemeenteraad aangaande openbaar onderwijs en in het verdere proces (instemmen met 

de statuten) is de raad hierbij betrokken. Na een zorgvuldig traject in 2016 en 2017, 

waarbij intensief overleg met de stichtingen, fusie-experts, juristen en het betrekken van 

de gemeenteraden van Ouder-Amstel en Diemen heeft plaatsgevonden heeft het college 

een positief advies op de Fusie Effect Rapportage afgegeven (bijgaand). 

 

Middels de memo’s ‘Advies fusie-effectrapportage Stichting OOP en Stichting Spirit’ van 

23 maart 2017 en ‘Besluit bestuurlijke fusieaanvraag Stichting Openbaar Onderwijs 

Primair en Stichting Spirit’ van 6 december 2017, en tijdens de behandeling van 

jaarrekening en begroting bent u geïnformeerd over en meegenomen in het proces 

aangaande de voorgenomen fusie.  

 

De concept-statuten zijn voor de gemeenten zowel door externe fusiespecialisten, 

openbaar onderwijs juristen, als interne juristen doorgelicht. Naar aanleiding van de 

hieruit voortgekomen bevindingen heeft er met Stichting OOP en Stichting Spirit 

bestuurlijk nadere afstemming plaatsgevonden en is er nog een aantal aanpassingen 

gedaan. De nu voorliggende statuten en de nadere afspraken bieden vertrouwen in de 

                                           
overheidsinvloed. De overheersende overheidsinvloed geldt daarbij als een van de randvoorwaarden om ervoor 
te waken dat ook bij een openbare school onder een verzelfstandigd schoolbestuur (een stichting ex artikel 17 
dan wel artikel 48 Wpo) sprake blijft van een openbaar onderwijs in de zin van de Grondwet, dus van 
overheidswege gegeven onderwijs. Het voorschrift van de overheersende overheidsinvloed is daardoor juist van 
betekenis bij de inrichting van de verordening en de statuten. Het externe toezicht van de gemeente behoort 
zich primair te richten op de zorgplicht ervoor te waken dat er voldoende (en kwalitatief goed) openbaar 
onderwijs is en dat het karakter van het openbaar onderwijs gewaarborgd blijft. Het wettelijke vereiste 
betreffende verslaglegging over de werkzaamheden van het openbaar onderwijs, waarbij in ieder geval 
aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs zou daarvoor benut kunnen 
worden.” 
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borging van het openbaar onderwijs in Diemen en Ouder-Amstel en het op goede wijze 

kunnen continueren van de toezichthoudende rol van de gemeenteraad ten aanzien van 

het openbaar onderwijs. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Stichting OOP en Stichting Spirit hebben gewijzigde statuten ingediend bij de gemeenten 

Diemen en Ouder-Amstel om deze ter instemming aan de respectievelijke 

gemeenteraden voor te leggen.  

Op basis van de Wet op het primair onderwijs (artikel 48, lid 7) is Stichting OOP verplicht 

een statutenwijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.  

 

Wat gaan we doen? 
Overzicht van veranderingen ten opzichte van de huidige situatie 

De statuten van een samenwerkingsbestuur dienen waarborgen te bevatten voor zowel 

het openbare als het bijzondere onderwijs. De Wpo kent daarvoor een regeling in artikel 

17. Deze regeling biedt ruimte voor een verdergaande verzelfstandiging van het 

openbaar onderwijs, met name waar het gaat om de vaststelling van begroting en 

jaarrekening en het benoemen van bestuursleden.  

De gemeenteraad kan echter goedkeuring van statuten onthouden indien een 

overheersende invloed van de overheid niet is gegarandeerd. Deze invloed is in de 

concept-statuten geregeld in artikelen met betrekking tot vaststelling van begroting en 

jaarrekening en benoeming van bestuursleden. Daarnaast wordt het karakter van het 

openbaar onderwijs geborgd in een identiteitsnotitie, die het nieuwe stichtingsbestuur in 

het eerste jaar van de nieuwe stichting opstelt. Hierna worden de veranderingen verder 

uitgelicht en toegelicht.    

 

Borging wettelijke taken en rol gemeenteraden in wet en statuten 

Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid vinden wij het, ondanks de reeds 

aanwezige wettelijke borging, van belang te benadrukken dat er een instrumentarium om 

deze rol te kunnen vervullen is en dat de wezenskenmerken5 van het openbaar onderwijs 

ook na de fusie gewaarborgd zijn. Om dit te bereiken is tijdens het proces extra aandacht 

geschonken aan een aantal onderdelen. Concreet: 

 

1. De borging van de wettelijke wezenskenmerken6 ook wel de kernwaarden van het 

openbaar onderwijs op de scholen die nu nog onder stichting OOP vallen. “De 

openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, 

godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. 

Iedereen is welkom op de openbare school. Op de openbare school respecteren 

wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen 

de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis 

voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.”  

Zowel Stichting OOP als Stichting Spirit hebben gedurende het hele proces 

bevestigd dat het openbare karakter van de scholen behouden blijft. Zie eveneens 

                                           

 
6 Wezenskenmerken openbaar onderwijs, artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs : • algemene 

toegankelijkheid; Alle openbare scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, zonder onderscheid naar 
godsdienst of levensbeschouwing.• algemene benoembaarheid; Artikel 3 van de Grondwet bepaalt dat alle 
Nederlanders op gelijke voet in openbare dienst  benoembaar zijn. Een persoon die een aanstelling heeft op een 
openbare school wordt geacht in openbare dienst werkzaam te zijn. Dat houdt in dat een bevoegd gezag in het 
openbaar onderwijs bij de werving en selectie van werknemers geen onderscheid mag maken naar afkomst, 
leeftijd, godsdienst et cetera maar alleen kan selecteren op basis van bevoegdheids- en bekwaamheidseisen.• 
actieve pluriformiteit; Uit de algemene toegankelijkheid van openbare scholen vloeit voort dat openbaar 
onderwijs gegeven wordt met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. De openbare school 
dient nadrukkelijk aandacht te besteden aan verschillende stromingen en opvattingen. 
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de doelstelling van de stichting en de artikelen betreffende verantwoording aan de 

gemeenteraad middels de jaarverslagen. Er zal aanvullend door stichting Florente 

in het eerste jaar een identiteitsnotitie worden ontwikkeld, met de MR afgestemd 

en aan de gemeenteraden verzonden waarin gedetailleerd uiteen wordt gezet hoe 

het bestuur invulling geeft aan het stichtingsdoel en hiermee aan de 

wezenskenmerken van het openbaar (en bijzonder) onderwijs, aan het behouden 

van de diversiteit van openbare en bijzondere scholen. Het zogenaamde 

“verschieten van kleur” kan niet zomaar en is met diverse waarborgen omkleed.7  

 

2. De inzichtelijkheid in het jaarverslag en de begroting van het toekomstige 

samenwerkingsbestuur en het gemeentelijk toezichtkader: 

 

a) Ook in de nieuwe situatie met een ander samenspel van bevoegdheden 

willen wij op gepaste wijze vinger aan de pols kunnen blijven houden. We 

blijven jaarlijks de begroting en jaarrekening behandelen in de 

gemeenteraad. Deze zullen een totaalbeeld geven van de volledige 

stichting (openbare en bijzondere deel) met apart uitgelicht het openbare 

deel.  

 

b) Een aanpassing op de huidige werkwijze, als gevolg van artikel 17 Wpo, is 

dat de gemeenteraad formeel de stukken niet goedkeurt, maar een 

zienswijze meegeeft en vaststelt. In de praktijk blijven we echter op gelijke 

wijze vinger aan de pols houden. Niet goedkeuren kon in de huidige 

situatie slechts bij ernstige taakverwaarlozing, waarna je zou ingrijpen. In 

de nieuwe situatie kan ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing met 

betrekking tot de openbare scholen nog steeds. De gevolgen bij een 

onverhoopt “faillissement” blijven gelijk aan de huidige situatie. Indien het 

bestuur onverhoopt in financieel noodweer terechtkomt, zal via 

schatkistbankieren de staat garant kunnen staan om te zorgen dat de 

continuïteit van het onderwijs op alle scholen (dus openbaar en bijzonder) 

gewaarborgd is. Wanneer de gemeente dit eerder ziet aankomen en wenst 

in te grijpen door de scholen aan het bestuur te onttrekken, dan is dit in 

extreme gevallen mogelijk ten aanzien van de openbare scholen. In dat 

geval valt de verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs zowel 

financieel als bestuurlijk terug aan de gemeente. Zoals in eerdere 

informatie gemeld verwachten wij dat de gunstigere schaalgrootte juist 

een versterking betekent voor de (financiële) positie van de stichtingen.  

 

c) Aanvullend op de huidige werkwijze (waarbij we na vaststelling door 

Stichting OOP de stukken in de gemeenteraad goedkeuren) dienen we 

voorafgaand aan de vaststelling door het toezichthoudend bestuur van 

Florente een zienswijze op de begroting in. Hiermee kunnen we nog, waar 

van toepassing en nodig geacht ten aanzien van onze toezichthoudende 

rol, zaken aangeven die op dat moment nog kunnen worden aangepast. 

Deze door het college ingediende zienswijze zal vervolgens in de 

gemeenteraad behandeld worden. Vanwege de doorlooptijd zal de 

vaststelling van de zienswijze door de raad geschieden na vaststelling door 

het stichtingsbestuur. Eventuele aanvullende opmerkingen voor zowel 

begroting als jaarrekening worden dan, net als nu, op dat moment met de 

stichting besproken en zijn uiteraard ook op dat moment van waarde voor 

de stichting.  

                                           
7 Van kleur verschieten (een andere identiteit aannemen) van een openbare school kan wettelijk alleen na 

toestemming van ouders, de minister en de gemeenteraad. 
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d) De huidige kwartaalrapportages met voortgangsgesprekken worden 

eveneens gecontinueerd zolang nodig geacht. Indien deze aanleiding 

geven om de gemeenteraad te informeren, zal dit worden gedaan. Denk 

bijvoorbeeld aan een significante (negatieve) afwijking van de begroting 

voor het lopende jaar. 

 

e) Bij het onderdeel “Benoemen van de bestuursleden” is in artikel 48 van de 

Wpo een rol weggelegd voor de gemeenteraad. Een 

samenwerkingsstichting valt onder artikel 17 van de Wpo, waarbij dit niet 

het geval is. Goedkeuring door de gemeenteraad is niet wettelijk verplicht. 

Artikel 17 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) stelt dat de statuten 

moeten voorzien in een regeling omtrent de benoeming van de 

bestuursleden. Daar is niet perse een rol van de gemeente weggelegd. Wij 

hebben echter bestuurlijk afgestemd en in de statuten vastgelegd dat de 

gemeenteraad de benoeming van leden van het bestuur goedkeurt. Dit is 

in de praktijk gelijk aan de huidige werkwijze.  

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Ook bij een stichting samenwerkingsbestuur is er sprake van een relatie tussen het 

openbaar onderwijs en de gemeente. In de Wpo is dit onder andere vertaald in artikel 

17. 
 

De vraag die voorligt is of u kunt instemmen met de voorliggende en gewijzigde 

statuten. De vrijheid die u heeft is om niet in te stemmen met de voorliggende statuten 

wanneer u als raad van mening bent dat er in de statuten geen sprake is van een 

overheersende overheidsinvloed. 

In de statuten komt de overheersende overheidsinvloed tot uiting in de artikelen over de 

benoeming van het bestuur, het indienen van de zienswijze op de begroting en het 

toezenden van de jaarrekening met de mogelijkheid tot het indienen van een reactie 

daarop. De gebruikelijke kwartaalgesprekken tussen bestuurder en de wethouder 

onderwijs blijven van kracht. Voor een uitgebreide toelichting wordt u verwezen naar het 

onderdeel “Borging wettelijke taken en rol gemeenteraden” in dit raadsvoorstel. 

 

Wanneer de statuten niet goedgekeurd worden betekent dit dat de fusie geen doorgang 

kan vinden tot de statuten zijn goedgekeurd. In het uiterste geval zullen Stichting OOP 

en Stichting Spirit over moeten gaan tot het onderzoeken van alternatieve scenario’s. Dit 

ligt echter niet in de rede. Uit eerdere onderzoeken naar aanleiding van de 

adviesaanvraag op de FER aan het college werd geconcludeerd dat een fusie positief zou 

zijn voor de stichtingen en daarmee voor het behoud van het openbaar onderwijs in 

Ouder-Amstel. Wij brachten daarom eerder een positief advies uit ten aanzien van de 

FER. De tijdens dit proces gestelde voorwaarden die belangrijk zijn voor de rol van 

toezichthouder van de gemeenten zijn in de wet en in de statuten geborgd. Voorgesteld 

wordt dan ook om in te stemmen met bijgaande statuten.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Instemmen met de statuten heeft geen financiële consequenties voor de 

gemeentebegroting.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Wanneer de gemeenteraad heeft ingestemd met de statutenwijziging, zullen de 

stichtingsbesturen hierover geïnformeerd worden. 
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Wat is het vervolg? 

Bij instemming met de statuten fuseren St. OOP en Spirit met als uiterlijke datum 1 

augustus 2018. Na fuseren zullen de stichtingen verder gaan als samenwerkingsstichting 

onder de naam “Stichting Florente”. 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

    

 

 

L.J. Heijlman   J. Langenacker
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018, nummer 

2018/38, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

Ouder-Amstel, 14 juni 2018 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
A.A. Swets J. Langenacker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- In te stemmen met de concept statuten van Stichting OOP en Stichting Spirit, na fusie 

te noemen Stichting Florente; 

- In te stemmen met het, in overleg met ministerie nader te bepalen moment na fusie, 

ontbinden van Stichting OOP (naam en bestuursnummer), waarmee de scholen formeel 

aan de samenwerkingsstichting Florente worden overgedragen. 
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Statuten Florente 

 

Artikel 1. Begripsbepaling 

In deze statuten wordt verstaan onder: 

De gemeente: De gemeente waar de stichting een of meer openbare scholen in stand 

houdt. 

De gemeenteraad: De gemeenteraad van de gemeenten waar de stichting openbare scholen 

in stand houdt. 

Het bestuur: Het bevoegd gezag van de rechtspersoon, bestaande uit het algemeen 

bestuur en het dagelijks bestuur. 

Algemeen bestuur: Het deel van het bestuur dat verantwoordelijk is voor het intern toezicht. 

Dagelijks bestuur: Het deel van het bestuur dat verantwoordelijk is voor de 

tenuitvoerlegging van de bestuurstaken. 

Directeur-bestuurder: Het lid van het dagelijks bestuur. 

Scholen: De basisscholen binnen de Stichting. 

GMR:  De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

PGMR:  De personeelsgeleding van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. 

De Wet:   De Wet op het primair onderwijs (WPO). 

Jaarverslaggeving: Het geheel van verslaggevingsdocumenten bestaande uit de jaarrekening, 

het bestuursverslag en de overige gegevens, bedoeld in artikel 392 van 

Titel 9 Boek 2 BW. 

Jaarrekening:  de jaarrekening, bedoeld in artikel 361 van Titel 9, Boek 2, van het 

Burgerlijk Wetboek. 

Bestuursverslag:  Het verslag waarmee het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling 

interne en externe belanghebbenden informeert over het gevoerde beleid 

en de gang van zaken bij de instelling, de uitkomsten van het gevoerde 

beleid in het jaar waarover verslag wordt gedaan alsmede de aanwending 

van middelen in dat jaar en verantwoording aflegt overeenkomstig de 

gestelde wettelijke eisen. 

 

Artikel 2. Naam, zetel en tijdsduur 

1. De stichting draagt als naam: “Florente”. 

2. De stichting heeft haar zetel te Diemen.  

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd, doch voor minimaal vijf jaren.  

 

Artikel 3. Doel van de stichting en middelen 

1. De stichting heeft als doel het verzorgen van basisonderwijs in scholen op openbare of 

bijzondere grondslag. 

2. Om het doel te verwezenlijken, kan de stichting gebruikmaken van alle wettige middelen die 

daaraan dienstbaar zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

3. Voor zover het de openbare scholen betreft, vindt het onderwijs plaats binnen het karakter 

van openbaar onderwijs, zoals beschreven in de wet. 

4. Het vermogen van de stichting bestaat uit: 

1. het bij de oprichting voor het doel van de stichting bestemde bedrag en de 

opbrengsten daarvan; 

2. rijksbijdragen; 

3. gemeentelijke en andere subsidies; 

4. vrijwillige ouder- en andere bijdragen; 

5. schenkingen, erfstellingen en legaten; 

6. alle andere baten. 
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Aan geldmiddelen en andere activa van de stichting mag geen andere bestemming worden 

gegeven dan ter bevordering van het doel van de stichting.  

 

Artikel 4. Begroting, boekjaar, jaarstukken 

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. 

2. Het bestuur stelt jaarlijks vóór vijftien december een begroting vast voor het daaropvolgende 

kalenderjaar. Voorafgaand aan de vaststelling, stelt het bestuur de gemeenteraad in de 

gelegenheid om een zienswijze op de begrotingsvoornemens te geven. 

3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting stelt het bestuur 

een jaarrekening en een bestuursverslag vast over dat boekjaar.  

4. De jaarrekening wordt ondertekend door ieder lid van het bestuur. Indien de ondertekening 

van één of meer van hen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding 

gemaakt. Het bestuursverslag en de jaarrekening worden openbaar gemaakt. 

5. Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening binnen één maand na vaststelling 

aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan een eventuele reactie op de jaarrekening –voor 

zover het de openbare scholen betreft- uiterlijk vóór 1 oktober van datzelfde jaar zenden aan 

het bestuur. Daarbij gaat het in het bijzonder over de wezenskenmerken van het openbaar 

onderwijs in de openbare scholen en de continuïteit van de stichting. Het bestuur betrekt de 

ontvangen reactie en zijn commentaar daarop zo nodig bij de opstelling van de 

eerstvolgende begroting. 

6. Het algemeen bestuur draagt jaarlijks aan het dagelijks bestuur op de jaarrekening te doen 

onderzoeken door een door het algemeen bestuur aangewezen accountant als bedoeld in 

artikel 393 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 2, titel 9. 

 

Artikel 5 Organisatie van de stichting 

De Stichting kent een algemeen bestuur, als intern toezichthouder, en een dagelijks bestuur en 

kan commissies hebben. 

 

Artikel 6. Bestuur 

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste zes en ten hoogste acht natuurlijke 

personen die het doel van de stichting dienen te onderschrijven.  

2. Het bestuur hanteert de code goed bestuur zoals vastgesteld voor het primair onderwijs. 

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. 

4. Personen in dienstverband van de stichting, met uitzondering van het lid van het dagelijks 

bestuur, kunnen geen deel uitmaken van het bestuur. 

5. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met: 

a. Een dienstverband bij de stichting; 

b. Een dienstverband bij een gemeente waar de stichting een of meer scholen heeft;  

c. Het lidmaatschap van de GMR van de stichting; 

d. Het lidmaatschap van de MR van een van de scholen; 

e. Het lidmaatschap van de gemeenteraad; 

f. Het lidmaatschap van het College van één van de gemeenten; 

g. Functies zoals benoemd in de gehanteerde governance code (Goed Bestuur). 

6. Het bestuur kan zich in zijn vergaderingen door deskundigen laten bijstaan. 

7. Ingeval van één of meer vacatures in bestuur vormen de overblijvende bestuursleden een 

wettig samengesteld bestuur, ook indien niet meer wordt voldaan aan het in het eerste lid 

vereiste minimum aantal bestuursleden. Door het overblijvende deel van het bestuur wordt 

zo spoedig mogelijk in de vacature voorzien.  

8. Een bestuurslid verliest zijn functie: 

● Door zijn/haar aftreden op grond van het rooster van aftreden; 

● Door zijn/haar aftreden op eigen verzoek; 
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● Wanneer hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard; 

● Een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op 

hem/haar van toepassing wordt verklaard of hij/zij surséance van betaling verkrijgt; 

● Door zijn/haar overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn/haar vermogen 

of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld; 

● Door, indien het een lid van het algemeen bestuur betreft, zijn/haar ontslag wordt 

verleend krachtens een eenstemmig besluit van alle overige toezichthoudende 

bestuursleden, mits ten minste vier toezichthoudende bestuursleden in functie zijn; 

● Door, indien het een lid van het dagelijks bestuur betreft, zijn/haar ontslag verleend 

wordt door de toezichthoudende bestuursleden; 

● Door zijn/haar ontslag door de rechtbank. 

 

Artikel 7. Het dagelijks bestuur 

1. Het bestuur kiest uit zijn midden één lid voor het dagelijks bestuur. 

2. Het lid van het dagelijks bestuur worden benoemd voor een periode conform hetgeen in de 

arbeidsovereenkomst is bepaald. 

3. De aandachtspunten met betrekking tot de van het dagelijks bestuur gevraagde 

deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door het algemeen 

bestuur in een profielschets. Het algemeen bestuur kan - indien overgegaan moet worden tot 

de vervulling van een vacature - besluiten tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering 

van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in het dagelijks 

bestuur. 

4. Het lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde worden geschorst door het algemeen 

bestuur met inachtneming van het bepaalde in de collectieve arbeidsovereenkomst voor 

bestuurders in het primair onderwijs (CAO Bestuurders PO). De schorsing van het lid van het 

dagelijks bestuur vervalt, indien het algemeen bestuur niet binnen drie maanden na de 

datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een 

schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden verlengd, ingaande op de datum 

waarop het besluit tot verlenging van de schorsing werd genomen. Het betrokken lid wordt in 

de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van het algemeen bestuur waarin schorsing 

of verlenging daarvan aan de orde is te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan 

door een raadsman. 

5. Het algemeen bestuur is te allen tijde bevoegd het lid van het dagelijks bestuur te ontslaan. 

Het betrokken lid van het dagelijks bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich ten 

overstaan van het algemeen bestuur te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan 

door een raadsman. 

6. Het lid van het dagelijks bestuur defungeert: 

a. door zijn overlijden; 

b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); 

c. door zijn ontslag door de rechtbank; 

d. door zijn ontslag verleend door het algemeen bestuur, en 

e. door het verstrijken van de duur van zijn arbeidsovereenkomst. 

7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig dagelijks bestuur behoudt 

zijn bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van het lid van het dagelijks bestuur wordt het 

dagelijks bestuur waargenomen door één persoon die daartoe door het algemeen bestuur is 

of wordt aangewezen. Gaat het algemeen bestuur niet binnen twee weken tot een zodanige 

aanwijzing over dan wordt het dagelijks bestuur waargenomen door de persoon die daartoe 

door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting 

statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt 

aangewezen. 
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8. Het algemeen bestuur is belast met het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, bezoldiging 

en kostenvergoedingen van het dagelijks bestuur. 

 

Artikel 8. Het dagelijks bestuur; taken en bevoegdheden 

1. Het dagelijks bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn 

taak richt het dagelijks bestuur zich naar het belang van de stichting, het belang van de 

scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. 

2. Het dagelijks bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze 

statuten aan anderen zijn toegekend. 

3. Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks, in overleg met het algemeen bestuur, een begroting op. 

Het dagelijks bestuur zendt, met inachtneming van hetgeen in artikel 4 bepaald is, de 

begroting ter goedkeuring naar het algemeen bestuur.  

4. Het dagelijks bestuur stelt in overleg met het algemeen bestuur een strategisch beleidsplan 

op, daarbij rekening houdend met de belangen van hen die bij die scholen zijn betrokken en 

rekening houdend met de eisen die de samenleving aan onderwijs stelt. Het dagelijks bestuur 

legt in het jaarverslag verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde missie en 

doelstellingen beschreven in het strategisch beleidsplan worden gehaald. 

5. Besluiten met betrekking tot het verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder met name 

ook begrepen het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten 

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde 

sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, moeten 

worden vastgesteld door het bestuur. De in dit lid bedoelde besluiten worden ten uitvoer 

gebracht door het dagelijks bestuur. 

6. Voorts heeft het dagelijks bestuur voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur 

nodig voor het nemen van besluiten met betrekking tot: 

a. het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke 

niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang meer bedraagt dan 

een door het bestuur vastgesteld en aan het dagelijks bestuur meegedeeld bedrag; 

b. de beëindiging van de dienstbetrekking, vast en tijdelijk, van een aanmerkelijk aantal 

werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek; 

c. benoeming, schorsing en ontslag van schooldirecteuren; 

d. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal 

werknemers in dienst van de stichting; 

e. een aanvraag tot faillissement of van surséance van betaling; 

f. (het doen van een voorstel tot) opheffing of afsplitsing van (een deel van) door de 

stichting in stand gehouden scholen; 

g. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere 

rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is 

voor de stichting of de in stand te houden scholen; 

h. het vaststellen of wijzigen van het strategisch meerjarenplan. 

7. Tegen de achtergrond van in het dagelijks bestuur benodigde deskundigheid draagt het lid 

van het dagelijks bestuur zorg voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling. Het 

functioneren van het dagelijks bestuur wordt periodiek door het algemeen bestuur 

beoordeeld. 

 

Artikel 9 Algemeen bestuur 

1. Onverminderd het bepaalde in deze statuten en de WPO is het toezicht op het beleid van het 

dagelijks bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting opgedragen aan het 

algemeen bestuur.  
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2. Het algemeen bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. 

Het bestuur bepaalt uit hoeveel leden het algemeen bestuur bestaat. De leden dienen bij 

voorkeur ouders van leerlingen te zijn die één van de scholen die van de stichting uitgaan 

bezoeken, waarbij tevens moet worden getracht het bestuur zodanig samen te stellen dat de 

plaatsen waar de stichting scholen heeft, zo veel mogelijk zijn vertegenwoordigd. Het 

algemeen bestuur dient zodanig samengesteld te zijn dat tenminste twee leden van het 

algemeen bestuur een binding hebben met één van de openbare scholen van de stichting. 

Eén van de leden van het toezichthoudende deel van het bestuur wordt benoemd op 

bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

3. Personen die met elkaar gehuwd zijn, die met elkaar een gemeenschappelijke huishouding 

voeren of elkaars bloed- en aanverwant zijn in de eerste of tweede graad, mogen niet 

tegelijkertijd deel uitmaken van het bestuur. 

4. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd door de gemeenteraad met 

inachtneming van hetgeen de wet hierover bepaalt. 

5. Het bestuur stelt bij reglement een procedure vast voor de benoeming van bestuursleden en 

zendt dit reglement ter kennisgeving aan de gemeenteraad. 

6. Eventuele bezoldiging van leden van het algemeen bestuur en onkostenvergoedingen 

geschieden op basis van een door het bestuur vastgesteld -en op hoofdlijnen in het 

jaarverslag openbaar gemaakt - reglement. Jaarlijks wordt door het dagelijks bestuur 

uitdrukkelijk in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van deze regeling zijn 

uitgegeven. 

7. Het dagelijks bestuur verschaft het algemeen bestuur tijdig de voor de uitoefening van diens 

taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van het algemeen 

bestuur alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht 

verlangen. Het algemeen bestuur is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle 

boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting; 

8. Het/De door het algemeen bestuur aangewezen lid/leden heeft te allen tijde toegang tot alle 

bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. 

9. Het algemeen bestuur kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak 

doen bijstaan door één of meer deskundigen. 

10. Een lid van algemeen bestuur defungeert: 

a. door zijn overlijden; 

b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); 

c. door het verstrijken van de termijn vermeld in het rooster van aftreden; 

d. door zijn ontslag verleend door de gemeenteraad; 

e. door zijn ontslag verleend door het bestuur bij besluit genomen met algemene 

stemmen van in functie zijnde leden van het bestuur met uitzondering van het 

betrokken lid van het algemeen bestuur. 

11. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig algemeen bestuur houdt 

zijn bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het algemeen bestuur of van 

het enige (overgebleven) lid worden de taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur 

waargenomen door de perso(o)n(en) die daartoe door de gemeenteraad is of wordt 

aangewezen. De gemeenteraad dient zo spoedig mogelijk nadat deze situatie is ontstaan 

hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. De wijze waarop de gemeenteraad op de 

hoogte wordt gesteld dient bij reglement te worden vastgesteld. Gaat de gemeenteraad niet 

binnen twee weken nadat zij van de gemelde situatie op de hoogte is gesteld tot een 

zodanige aanwijzing over dan wordt het algemeen bestuur waargenomen door de persoon 

die daartoe door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de 

stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt 

aangewezen. 
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12. Bij de vervulling van zijn taak richt het algemeen bestuur zich naar het belang van de 

stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het 

belang van de samenleving. 

13. Het algemeen bestuur oefent toezicht uit op de tenuitvoerlegging van de taken en 

uitoefening van bevoegdheden door het dagelijks bestuur krachtens de WPO. 

14. Conform de code voor goed bestuur als bedoeld in artikel 171 WPO heeft het algemeen 

bestuur een klankbordfunctie naar het dagelijks bestuur. 

 

Artikel 10. Bestuurstaak en vertegenwoordiging 

1. Het dagelijks bestuur is, met inachtneming van hetgeen daaromtrent elders in deze statuten 

of in de wet is bepaald, belast met het besturen van de stichting, binnen de kaders van de 

wet, in het bijzonder de bevoegdheden van de gemeenteraad en de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad.  

2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 

en bezwaring van registergoederen, mits dit berust op een met algemene stemmen genomen 

besluit van het voltallig bestuur. 

3. Het bestuur behoeft voorafgaande toestemming van de gemeenteraad voor besluiten tot: 

a. Wijziging van de statuten; 

b. Ontbinding van de stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel 

batig saldo; 

c. Aanvraag van faillissement van de stichting en van surséance van betaling. 

4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als 

borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.  

5. Het bestuur kan bepalen dat hem toekomende zaken en bevoegdheden in naam en onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur worden uitgevoerd door derden. Het bestuur stelt 

daartoe één of meerdere reglementen vast.  

6. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De 

verantwoordingsbevoegdheid komt mede toe aan het dagelijks bestuur of bij belet of 

ontstentenis van het dagelijks bestuur aan twee gezamenlijk handelende leden van het 

algemeen bestuur. 

7. Het bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om de stichting binnen 

de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

8. De gemeenteraad is belast met de wettelijke taken ten opzichte van de stichting, zoals 

bedoeld in de wet, voor zover het de openbare scholen betreft.  

9. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 

 

Artikel 11. Taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur 

1. Het algemeen bestuur ziet erop toe dat het onderwijs overeenkomstig de doelstelling van de 

stichting is. 

2. Het algemeen bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de 

bevoegdheden door de directeur-bestuurder en staan deze met raad terzijde en fungeren als 

klankbord.  

3. Het algemeen bestuur is in elk geval, belast met: 

a. het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan 

van de stichting; 

b. het toezicht op de naleving door de directeur-bestuurder van de wettelijke 

verplichtingen en de code goed bestuur primair onderwijs; 

c. het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige besteding 

van de middelen; 

d. het aanwijzen van de accountant als bedoeld in art. 393 lid 1 BW 2 titel 9; 
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e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de 

uitoefening van de bevoegdheden, zoals bedoeld onder a. tot en met d. van dit lid, in 

het jaarverslag; 

f. het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van de directeur-bestuurder; 

g. het toezien op de kwaliteit van het op de scholen van de stichting geboden onderwijs; 

h. periodieke evaluatie en beoordelen van het (onderling) functioneren van het bestuur. 

4. Het dagelijks bestuur verschaft het algemeen bestuur tijdig de voor de uitoefening van hun 

taken noodzakelijke gegevens, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van het 

algemeen bestuur om alle informatie van het dagelijks bestuur te verlangen die zij nodig 

hebben om hun taken goed te kunnen uitoefenen. 

5. De leden van het algemeen bestuur waken tegen verstrengeling van hun persoonlijke of 

zakelijke belangen met de belangen van de stichting. 

6. De leden van het algemeen bestuur handelen zonder last of ruggespraak. 

 

Artikel 12 Zittingsperiode 

1. De leden van het algemeen bestuur worden voor vier jaar benoemd. Deze leden kunnen na 

afloop van hun zittingsperiode terstond, maar ten hoogste tweemaal worden herbenoemd. 

Ieder jaar treedt een evenredig deel van het aantal leden van het algemeen bestuur af 

volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Bij de opstelling van het rooster wordt 

rekening gehouden met het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Herbenoeming van een lid dat 

een functie in het bestuur bekleedde brengt niet automatisch herstel in deze functie met zich 

mee. 

2. De zittingsperiode van het lid van het dagelijks bestuur is gelijk aan zijn of haar 

arbeidsovereenkomst; 

3. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.  

4. Een lid van het algemeen bestuur dat tussentijds is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop 

degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.  

 

Artikel 13 Bestuursreglement 

1. Het bestuur stelt een bestuursreglement vast, waarin het bepaalt welke bevoegdheden, die 

bij of krachtens wet en deze statuten aan het bevoegd gezag van de scholen zijn toegekend, 

het overdraagt aan het dagelijks bestuur. 

2. Het bestuursreglement bevat richtlijnen voor de uitoefening van de aan het dagelijks bestuur 

overgedragen taken en bevoegdheden en het toezicht dat het algemeen bestuur op het 

dagelijks bestuur uitoefent. 

3. Het bestuursreglement bevat regels voor het verstrekken van informatie door het dagelijks 

bestuur aan het algemeen bestuur. 

 

Artikel 14 Vergaderfrequentie 

1. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als door de 

voorzitter, dan wel ten minste twee leden van het bestuur, nodig wordt geoordeeld.  

2. De voorzitter van het bestuur draagt er zorg voor dat de oproepingen, spoedeisende gevallen 

uitgezonderd, ten minste zeven dagen voor de dag der vergadering aan de leden worden 

toegezonden.  

3. Tegelijkertijd met de oproeping maakt de voorzitter van het bestuur openbaar dat een 

vergadering plaatsvindt. Daarbij geeft hij aan op welke plaats de agenda en de bijbehorende 

stukken ter inzage liggen.  

4. Ieder lid van het bestuur kan ter vergadering voorstellen een onderwerp aan de agenda toe 

te voegen. Het bestuur beslist of, en zo ja in hoeverre, aan dit voorstel gevolg wordt gegeven.  

 

Artikel 15 Quorum 
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1. De vergadering van het bestuur vindt geen doorgang indien niet ten minste de helft van het 

aantal zittende leden aanwezig is.  

2. In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de 

voorzitter van het bestuur binnen 14 dagen een nieuwe vergadering.  

3. Indien onvoldoende quorum aanwezig is op grond van het bepaalde in het tweede lid een 

nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de 

onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal 

leden dat aanwezig is.  

 

Artikel 16 Stemmen 

1. De leden van het bestuur stemmen zonder last.  

2. Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van 

stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem.  

3. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.  

4. Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende, wordt het 

nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen 

kunnen worden heropend. Indien bij herstemming de stemmen staken, wordt de stem van 

de voorzitter van het bestuur als twee stemmen geteld.  

5. Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid 

niet verkregen, dan vindt op een door de voorzitter te bepalen tijdstip herstemming plaats 

tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Indien bij deze 

stemming de stemmen opnieuw staken, wordt de stem van de voorzitter van het bestuur als 

twee stemmen geteld. 

 

Artikel 17 Openbaarheid van vergaderingen 

1. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar.  

2. De vergaderingen worden besloten gehouden, wanneer ten minste twee aanwezige 

bestuursleden hierom vragen of wanneer de voorzitter dit nodig acht. Het bestuur beslist 

vervolgens op grond van de aard van de aan de orde zijnde aangelegenheid of met gesloten 

deuren zal worden vergaderd. Het vergaderen achter gesloten deuren kan uitsluitend 

geschieden indien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen:  

a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

b. de economische of financiële belangen van de Stichting; 

c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheden betrokken natuurlijke personen dan wel derden. 

3. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar 

wordt gemaakt, tenzij het bestuur anders beslist. 

 

Artikel 18 Geheimhouding van stukken 

1. Het bestuur kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de 

stukken die aan hem zijn of worden voorgelegd, geheimhouding opleggen.  

2. De ingevolge het voorgaande lid opgelegde geheimhouding wordt zowel door degenen die bij 

de behandeling tegenwoordig waren, alsmede door degenen die op andere wijze van het 

behandelde en van de stukken kennisnemen, in acht genomen, totdat het algemeen bestuur 

de geheimhouding opheft.  

3. De voorzitter kan omtrent de inhoud van stukken in het voorgaande lid voorlopige 

geheimhouding opleggen. De verplichting tot voorlopige geheimhouding vervalt, indien zij 

niet in de eerstvolgende vergadering, waarin meer dan de helft van de leden tegenwoordig is, 

door het algemeen bestuur wordt bekrachtigd. 

 

Artikel 19. Gemeentelijk toezicht 
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De gemeenteraad oefent toezicht uit op de stichting door -wanneer dit naar het oordeel van de 

gemeenteraad geboden is -de bevoegdheden te gebruiken die aan de gemeenteraad zijn 

toegekend bij deze statuten en in de geldende artikelen van de wet.  

 

Artikel 20. Informatievoorziening aan de gemeente 

1. Het bestuur informeert de gemeenten gevraagd en ongevraagd, tijdig en volledig, over 

ontwikkelingen die van belangrijke invloed kunnen zijn op de continuïteit van de openbare 

scholen van de stichting.  

2. Alvorens een besluit te nemen over het opheffen of samenvoegen van een openbare school, 

treedt het bestuur in overleg met de gemeente waar deze school gevestigd is met 

inachtneming van het gestelde in de wet ter zake.  

 

Artikel 21 Statutenwijziging en ontbinding 

1. Het bestuur kan in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarin alle leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn, met een tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen besluiten tot wijziging van de statuten van de Stichting. Het bestuur behoeft voor 

iedere wijziging van de statuten de goedkeuring van de gemeenteraad.  

2. Het bestuur kan in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarin alle leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn, met een tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen besluiten tot ontbinding van de Stichting, maar niet gedurende de eerste vijf jaar na 

de datum van oprichting. Het bestuur kan niet tot ontbinding overgaan dan na overleg met 

de gemeenteraad. 

 

Artikel 22. Ontbinding en vereffening 

1. Bij ontbinding van de stichting is het dagelijks bestuur met de vereffening belast, tenzij de 

gemeenteraad of het bestuur anders besluiten/besluit. 

2. Gedurende de vereffening blijven deze statuten van kracht voor zover dat met de vereffening 

verenigbaar is. De vereffenaar legt rekening en verantwoording af aan de gemeenteraad, 

voor zover dit het openbaar onderwijs betreft.  

3. De vereffenaar doet aan de registers waar de stichting is ingeschreven opgaaf van zijn/haar 

optreden als zodanig en van de gegevens over zichzelf die van een bestuurder worden 

verlangd.  

4. Het batig saldo na vereffening wordt besteed overeenkomstig de doelstelling van de 

stichting, of zal ten goede komen aan een andere algemeen nut beogende instelling met een 

doelstelling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de doelstelling van de stichting, een en 

ander als door de vereffenaar te bepalen, voor zover hierin niet reeds bij het besluit tot 

ontbinding is voorzien.  

 

Artikel 23. Vrijtekening en vrijwaring 

Het bestuur sluit voor rekening van de stichting een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

af. 

 

Artikel 24. Slotbepalingen 

(later toevoegen door notaris) 

 

 

 



1 Bijlage 2. Verslag bestuurlijke bespreking concept statuten Stichting Florente 18 april 2018 

 

Notulen Concept statuten fusie St OOP/St. Spirit  
 

 

  

 

Datum   : 17 april 2018    zaaknummer:  

Tijd   : 15:00 

Plaats  : Gemeente Diemen 

Aanwezig  : Alan Bains (St. OOP), Jan Boomsma (St. Spirit), Janine Eshuis (jurist 

VosABB), Jeroen Klaasse (wethouder gemeente Diemen), Inez Bruins (beleidsadviseur 

gemeente Diemen) Marian van der Weele (wethouder gemeente Ouder-Amstel), Lydia 

ten Wolde (beleidsmedewerker gemeente Ouder-Amstel) 

Afwezig  :  

Verslaglegging : Lydia ten Wolde 

 

 

 

 

1. Opening 

Er wordt een korte voorstelronde gedaan. 

 

2. Termijnen en vorm van afstemming met de gemeenteraden 

Er moet door het onderwijs voor 1 maart (begroting) en voor 1 juli (jaarrekening)  

worden ingediend bij het ministerie. De gemeenteraden dienen in de gelegenheid 

gesteld te zijn om een zienswijze in te dienen voorafgaand aan vaststelling door het 

stichtingsbestuur.  

 

Begroting 

In de huidige systematiek wordt de begroting door de gemeenteraad vastgesteld na 

goedkeuring door het stichtingsbestuur. In de nieuwe situatie willen we graag 

voorafgaand aan vaststelling door het stichtingsbestuur een zienswijze indienen. 

 

Dit zou kunnen worden opgelost door de begroting eerder naar de raad te versturen. 

Dit kan in theorie, maar het hangt van het tijdpad af hoe beleidsrijk de begroting is 

dan is. Hoe eerder de aanleverdatum, groter de kans dat er nog wat kan veranderen 

aan de begroting (hoe minder beleidsrijk). 

De begroting wordt opgesteld op basis van de cijfers van 1 oktober. Rond 15 

december wordt de begroting goedgekeurd door het stichtingsbestuur. Om te voldoen 

aan de wet (overleg met gemeenteraad vóór vaststelling) zal de begroting uiterlijk 

half november/begin december al in behandeling moeten zijn in de gemeenteraden. 

Dit lijkt in de raadscyclus -met aanlevering van de raadsvoordracht enkele maanden 

eerder - niet de optimale vorm.  

 

Dhr. Boomsma merkt op dat het niet uitmaakt wanneer de zienswijze wordt gegeven, 

want het stichtingsbestuur kan ook na vaststelling van de begroting opvolging geven 

aan de zienswijze. Met iedere kwartaalrapportage is eveneens invloed op de 

begroting mogelijk. 

 

Een andere optie is om aan de raden voor te stellen een raadswerkgroep te vormen, 

waarin de conceptbegroting wordt gepresenteerd en de zienswijze van de 

gemeenteraad mondeling wordt gegeven. Nadeel van deze optie is dat het college 

geen rol meer heeft, terwijl dat wel gebruikelijk en wenselijk is. Daarnaast zou er los 
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van de gemeenteraadsvergaderingen een extra moment moeten worden genomen 

om dit te organiseren en kan wellicht maar een deel van de gemeenteraad hierbij 

zijn. 

 

Gekozen wordt voor een behandeling van de begroting op de gebruikelijke wijze, 

waarbij de wethouders een zienswijze leveren voorafgaand aan vaststelling door het 

stichtingsbestuur en de gemeenteraad de begroting na vaststelling behandelt en bij 

deze behandeling de zienswijze van het college accordeert en op de punten die zij 

nodig achten nog aanvult of aanpast.  

Als uit de behandeling in de raad nog aanvullende vragen of acties komen, dan treedt 

de wethouder op dat moment in gesprek met het schoolbestuur.  

 

Jaarrekening 

Omdat de cijfers van de jaarrekening niet meer wijzigen, vormt behandeling na 

vaststelling door stichting Florente geen probleem. De jaarrekening wordt behandeld 

op dezelfde wijze als nu, met als verschil dat deze niet meer wordt goedgekeurd 

(voortvloeiend uit WPO artikel 17), maar dat de raad de jaarrekening behandelt en 

een zienswijze indient. Indien dit naast de behandeling in de gemeenteraad 

aanleiding geeft tot een nader gesprek met de stichting, zal de wethouder dit 

oppakken. Vanwege de continuering van de kwartaalrapportages is er echter ook al 

op eerdere momenten een vinger aan de pols. 

 

3. Wezenskenmerken openbaar onderwijs 

In de wet is bepaald dat het stichtingsbestuur jaarlijks verslag moet uitbrengen van 

de werkzaamheden, waar het gaat over het openbaar onderwijs, en dat daarbij 

aandacht moet worden besteed aan de wezenskenmerken van het openbaar 

onderwijs.  

 

Het is wenselijk om hierover nadere afspraken te maken zonder  teksten uit de wet te 

kopieren. De wezenskenmerken worden momenteel door een landelijke werkgroep 

onder de loep genomen en zouden wel eens kunnen worden gewijzigd, wat de 

statuten achterhaald zouden maken. 

 

Mevrouw Eshuis: In een samenwerkingsbestuur gaat het over identiteit. De gemeente 

is de hoeder van het openbaar onderwijs en heeft er belang bij dat het openbaar 

onderwijs niet (ongemerkt) wordt omgevormd naar bijzonder onderwijs. Je wilt niet 

dat door de samenwerking een hybride tussenvorm en identiteitsvervaging ontstaat.  

 

Het "van kleur verschieten" kan alleen met toestemming van de minister met 

terugkoppeling naar de raad en instemming door de raad, die op grond van artikel 23 

van de grondwet moet bepalen of er voldoende openbaar onderwijs in de gemeente 

is.  

 

De heer Boomsma stelt voor om een identiteitsnotitie op te stellen, die de identiteit 

van het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs gedetailleerd uiteenzet. Naast 

de verantwoording die hierover reeds wordt afgelegd middels de jaarrekening. Het 

bestuur vindt het belangrijk om de diversiteit te borgen. 

 

In de raadsvoordracht aan de gemeenteraad zal worden vermeld dat dat de manier 

waarop de wezenskenmerken worden geborgd, zal worden toegelicht in de 

identiteitsnotitie, die in het eerste jaar van de stichting wordt opgesteld. 

 

4. Bestuursvormen: wie is wie 

De benamingen van de verschillende bestuurslagen leiden op verschillende plekken in 

de concept statuten tot onduidelijkheid. De benamingen worden consistent gemaakt. 
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5. Overige opmerkingen concept statuten 

Art. 9, lid 2: leden dienen bij voorkeur ouders te zijn. Strookt dit met de 

onafhankelijkheid van het intern toezicht? 

In beide stichtingen is altijd een goede mix geweest van ouders en niet-ouders in de 

besturen. Ouders zijn niet alleen goede stakeholders in het kader van de 

medezeggenschap maar ook in het toezicht. Het is ook niet goed om alleen maar 

ouders in het bestuur te hebben, maar zeker een aantal. 

In eerste instantie is een match met het profiel van belang. De beste kandidaat wordt 

gekozen. Ouders hebben vaak geen financiële achtergrond, dus die functie wordt 

vaak door niet-ouders ingevuld. Als de kinderen van de ouders in het bestuur van 

school gaan, kunnen de ouders gewoon in het bestuur blijven, omdat het geen 

vereiste is.   

 

Art. 9, lid 6. De benoeming van de leden van het algemeen bestuur wordt bevestigd 

door de gemeenteraad. 'Bevestigd' wordt 'goedgekeurd'. Het gaat om het bestuur in 

de volle breedte, dus ook de bestuursleden met een achtergrond in het bijzonder 

onderwijs. De heer Boomsma: "Aan alle leden mogen exact dezelfde vragen worden 

gesteld." 

Goedkeuring door de gemeenteraad is overigens niet wettelijk verplicht. Artikel 17 

van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) stelt dat de statuten moeten voorzien in 

een regeling omtrent de benoeming van de bestuursleden. Daar is niet per se een rol 

van de gemeente weggelegd. 

 

Artikel 17, lid 6 van de Wpo stelt dat instemming met de statuten slechts mag 

worden onthouden indien overheersende invloed van de overheid niet is verzekerd 

voor zover het openbaar onderwijs betreft. 

Dit zal in de nieuwe statuten worden geregeld door middel van goedkeuring van de 

benoeming van bestuursleden en de procedure rond vaststelling van begroting en 

jaarrekening. 

 

6. Huidige statuten i.r.t. wet aangaande opheffing St OOP na fusie 

Goedkeuring van de statuten gaat tegelijk met de instemming met opheffing van 

stichting OOP enige tijd na de fusie. Het gaat hierbij om een technische opheffing van 

de naam en het bestuursnummer, niet om het openbaar onderwijs uiteraard. Dit 

wordt een apart beslispunt.  

   

7. Inzichtelijkheid en vorm van de jaarrekening en begroting 

Er wordt steeds een totaalbeeld van de stichting gegeven, met uitgelicht het 

openbare deel, met een opsomming van de aparte scholen. 

 

8. Naam nieuwe stichting 

De naam van de nieuwe stichting wordt Florente.  

 

9. Tijdpad, afspraken en vervolg 

De definitieve statuten worden 26 april (liefst in de ochtend) aangeleverd om in de 

raden van juni te kunnen worden behandeld.  

Gemeente Diemen: raadsvergadering 21 juni (deadline 26 april).  

Gemeente Ouder-Amstel: raadsvergadering van 14 juni (deadline 2 mei). 
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1 Bijlage 4. Artikel 17 Wpo 23-4-2018 wetten.nl - Regeling - Wet op het primair onderwijs - BWBR0003420

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2017-08-01/0/HoofdstukI/TiteldeelII/Afdeling1/Paragraaf1/Artikel17/afdrukken 1/1

Artikel 17. Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

De instandhouding van een of meer openbare en een of meer bijzondere scholen kan worden opgedragen
of overgedragen aan een stichting die met dit doel wordt onderscheidenlijk is opgericht. De besluitvorming
van de zijde van de gemeente vindt plaats door de gemeenteraad.

1

Het statutaire doel van de stichting is in elk geval het geven van openbaar onderwijs en onderwijs van een
of meer richtingen in afzonderlijke scholen voor openbaar onderscheidenlijk bijzonder onderwijs.

2

De stichting oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit.3
Het personeel dat werkzaam is aan de openbare school wordt benoemd krachtens een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, met uitzondering van degenen die zonder benoeming zijn
tewerkgesteld.

4

De statuten voorzien in ieder geval in een regeling omtrent:5
de samenstelling, werkwijze en inrichting van het bestuur van de stichting,a.
de wijze van benoeming, herbenoeming, schorsing en ontslag van de bestuursleden,b.
de termijn waarvoor de bestuursleden worden benoemd,c.
de vaststelling van de begroting en jaarrekening na overleg met de gemeenteraad van de gemeente
waarin de school waar openbaar onderwijs wordt gegeven, gevestigd is,

d.

de wijze waarop de gemeenteraad van de gemeente waarin de school waar openbaar onderwijs
wordt gegeven, gevestigd is, toezicht op het bestuur van die school uitoefent,

e.

de gronden waarop het bestuur kan besluiten de vergaderingen besloten te houden,f.
de periode waarvoor de stichting in het leven wordt geroepen, met dien verstande dat deze periode
ten minste 5 jaren bedraagt, en

g.

de bevoegdheid de stichting te ontbinden, met dien verstande dat in de regeling een overheersende
invloed van de overheid in het bestuur is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft.

h.

De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na instemming van de gemeenteraad van de
gemeente waarin de school waar openbaar onderwijs wordt gegeven, gevestigd is. Instemming kan slechts
worden onthouden indien overheersende invloed van de overheid in het bestuur niet is verzekerd voor
zover het openbaar onderwijs betreft.

6

Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad van de gemeente waarin de school waar openbaar
onderwijs wordt gegeven, gevestigd is, verslag uit over de werkzaamheden, waarbij in ieder geval
aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt
bekendgemaakt.

7

De vergaderingen van het bestuur van de stichting zijn openbaar, tenzij het bestuur anders beslist, op
gronden, vermeld in de statuten.

8

In geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet, voor zover
het openbaar onderwijs betreft, neemt de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare school is
gelegen, de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen voor
zover het openbaar onderwijs betreft.

9

Wet op het primair onderwijs
Geldend van 01-08-2017 t/m 31-12-2017
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1 Raadsvoorstel 2018/35: Jaarstukken Amstelland-Meerlandenoverleg 2018 

RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2018/35
 

 

datum raadsvergadering : 14 juni 2018 

onderwerp : Jaarstukken Amstelland-Meerlandenoverleg 2018 

portefeuillehouder : J. Langenacker 

datum raadsvoorstel : 8 mei 2018 

 

Samenvatting 
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2017, de bijgestelde begroting 2018 

en concept-begroting 2019 van het Amstelland-Meerlanden Overleg. 

 

Wat is de juridische grondslag? 
Op grond van art. 17 en 18 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks 

bestuur (DB) van AM de jaarstukken en de begroting voor zienswijze aan de raden van 

de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen 

twee maanden na toezending hun zienswijze op de jaarrekening kenbaar maken en vóór 

1 juli hun zienswijze op de begroting.  

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Sinds 1984 wordt vanuit een Gemeenschappelijke Regeling samengewerkt binnen het 

AM. Ouder-Amstel is hierbij een van de deelnemers. Partners zijn de gemeenten Diemen, 

Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer, de Ronde Venen en Uithoorn. 

 

Wat is er aan de hand? 
Onlangs zijn door het bestuur van het AM de jaarrekening 2017, de bijgestelde begroting 

2018 en de concept begroting 2019 aangeboden voor een zienswijze. 

Deze stukken sluiten goed aan op recente besluitvorming over de AM-ondersteuning 

vanaf 2017, conform uw collegebesluit van 7 maart 2017. Die gaat uit van nieuw te 

vormen, maar nog immer compact ‘AM-team’ bestaande uit:  

1. Ambtelijk secretaris/adviseur AM en aanhaking MRA 

2. Regiosecretaris/adviseur EZ/Ruimte/Duurzaamheid 

3. Regiosecretaris/adviseur Wonen 

4. Bestaande secretaris voor het overleg Verkeer & Vervoer (voorlopig handhaven) 

5. Bestaande secretaris voor het overleg Toezicht & Handhaving (voorlopig 

handhaven) 

 

Een sterkere positionering in de metropoolregio (MRA) vraagt om een intensieve 

samenwerking tussen de algemene regiosecretaris en regiosecretarissen 

EZ/Ruimte/Duurzaamheid en Wonen om zorg te dragen voor een goede aanhaking bij 

het MRA-netwerk en het uitwerken van een AM-agenda/werkplan.  

Ook wordt een bijdrage geleverd aan de aanhaking van de raden (samen met de 

griffiers), zoals verwoord in de ‘Roadmap 2017 AM-regio’ van het raadsledenplatform AM. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Met het indelingsbesluit van 21 december 2017 heeft u de verbonden partijen ingedeeld 

in een belangenmatrix waarbij voor elke verbonden partij (elk belang) een 

sturingsregime is vastgesteld.  

Het AM is ingedeeld in de categorie “laag risico” met een reguliere sturing. Dit betekent 

dat de instemming op de ontwerp-begroting als hamerstuk wordt geagendeerd in de 

gemeenteraad en dat de ontwerp jaarstukken te kennisneming worden aangeboden aan 



 

Pagina 2 van 3 

 

de gemeenteraad.  Voorgesteld wordt hier uitvoering aan te geven door middel van dit 

voorstel. 

 

Wat gaan we doen? 
Hieronder een korte toelichting op de aangeboden financiële documenten. 

 

Jaarrekening 2017 

Het jaar 2017 laat een resultaat zien van €185.900. Het grootste deel van dit resultaat (€ 

130.600) bestaat uit een verschil in de geraamde en de werkelijke ‘secretariaatskosten’. 

De reden voor dit verschil is dat de personeelskosten voor de regiosecretarissen over 

2017 niet allemaal geboekt zijn. Niet alle gemeenten hebben hun salariskosten tijdig in 

rekening gebracht en er is geen voorboeking opgenomen. Daarnaast zijn in 2017 nog 

niet alle regiosecretarissen een volledig jaar ingezet. Door het ‘opstartjaar’ 2017 zijn ook 

andere kostenposten zoals organisatiekosten, communicatiekosten, etc. niet uitgeput 

(Advisering/Representatiekosten). Dit resultaat wordt gestort in de egalisatiereserve, die 

daarmee stijgt van € 31.000 naar € 217.975. De nog niet geboekte loonkosten over 2017 

zullen in het begrotingsjaar 2018 door onttrekking uit de egalisatiereserve alsnog 

geboekt worden.  

 

Begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 

De begroting 2018 is licht gewijzigd door de toevoeging van secretariële formatie met als 

doel de ondersteuning door het AM-team verder te professionaliseren en de 

informatievoorziening en zichtbaarheid te vergroten door structureel aandacht te hebben 

voor het actueel houden van de informatie over de AM en MRA samenwerking ten 

behoeve van raden, colleges en beleidsmakers in de regio. Eind 2018 zal gekeken 

worden of dit gecontinueerd wordt in het begrotingsjaar 2019 en verder.  

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Niet van toepassing 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Er is geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De genoemde bijdrage van Ouder-Amstel aan AM in 2017 is  € 9.700  en is conform  in 

onze financiële administratie verwerkt. De bijdragen voor 2018 en 2019  ad  € 9.800 (in 

2018 en 2019) zijn in onze begroting voorzien.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

College, gemeenteraad, dagelijks bestuur van het AM.  

 

Wat is het vervolg? 

Het dagelijks bestuur van het AM wordt in kennis gesteld van uw besluitvorming. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
De raad is vertegenwoordigd in het raadsledenplatform en het college in de regiegroep 

en de diverse portefeuillehouders overleggen.  

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,  

 

 

 

de secretaris,  de burgemeester,  

 

 

 

L.J. Heijlman  J. Langenacker  
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1 Raadsbesluit 2018/35: Jaarstukken Amstelland-Meerlandenoverleg 2018 

RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018 nummer 

2018/35, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de  Amstelland-Meerlanden overleg en 

geen zienswijze in te dienen ten aanzien van deze stukken. 

 

 

Ouder-Amstel, 14 juni 2018

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
A.A. Swets J. Langenacker 

 



1 Bijlage 1: Brief inzake Amstelland-Meerlanden jaarrekening 2017 en begroting 2018 en 2019 

 

 
 

AMSTELLAND-MEERLANDEN             OVERLEG 
Aalsmeer ● Amstelveen ● De Ronde Venen ● Diemen ● Haarlemmermeer ● Ouder-Amstel ● Uithoorn

 

 
Secretariaat:       Aan de colleges van B&W van de gemeenten 
Raadhuis Haarlemmermeer      Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, 
Postbus 250       Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en 
2130 AG Hoofddorp      Uithoorn. 
 
Uw brief dd.: -- 
Onderwerp: jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 
Kenmerk: AM 2018/1 
  
        Hoofddorp, 16 april 2018 

 

 

 
Geacht college,  
 
Hierbij bieden wij u de concept jaarrekening 2017, de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 van 
de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg aan met verzoek deze, op grond van art. 
17 en 18 van de GR Amstelland-Meerlanden Overleg, voor zienswijze aan uw raad aan te bieden.  
 
Jaarrekening 2017 
Het jaar 2017 laat een resultaat zien van €185.900. Het grootste deel van dit resultaat (€ 130.600) bestaat 
uit een verschil in de geraamde en de werkelijke ‘secretariaatskosten’. De reden voor dit verschil is dat de 
personeelskosten voor de regiosecretarissen over 2017 niet allemaal geboekt zijn. Niet alle gemeenten 
hebben hun salariskosten tijdig in rekening gebracht en er is geen voorboeking opgenomen. Daarnaast zijn 
in 2017 nog niet alle regiosecretarissen een volledig jaar ingezet. Door het ‘opstartjaar’ 2017 zijn ook 
andere kostenposten zoals organisatiekosten, communicatiekosten, etc. niet uitgeput 
(Advisering/Representatiekosten). Dit resultaat wordt gestort in de egalisatiereserve, die daarmee stijgt van 
€31.000 naar € 217.975. De nog niet geboekte loonkosten over 2017 zullen in het begrotingsjaar 2018 
door onttrekking uit de egalisatiereserve alsnog geboekt worden.  
 
Begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 
De begroting 2018 is licht gewijzigd door de toevoeging van secretariële formatie met als doel de 
ondersteuning door het AM-team verder te professionaliseren en de informatievoorziening en zichtbaarheid 
te vergroten door structureel aandacht te hebben voor het actueel houden van de informatie over de AM en 
MRA samenwerking ten behoeve van raden, colleges en beleidsmakers in de regio. Eind 2018 zal gekeken 
worden of dit gecontinueerd wordt in het begrotingsjaar 2019 en verder.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het dagelijks bestuur van het Amstelland-Meerlanden Overleg, 
 
 
 
De voorzitter,       
 
 
 
Drs. H.B. Eenhoorn       
Burgemeester Amstelveen     



1 Bijlage 2: Jaarrekening Amstelland-Meerlanden 2017 

AMSTELLAND-MEERLANDEN           OVERLEG
 Aalsmeer ● Amstelveen ● Diemen ● Haarlemmermeer ● Ouder-Amstel ● Uithoorn ● De Ronde Venen

Concept-Jaarverslag 2017 (alle bedragen in euro’s) 

Uitgaven Werkelijk Geraamd Inkomsten Werkelijk Geraamd

Bijdragen deelnemende

gemeenten op basis 

inwoneraantal 01/01/16

Secretariaatskosten (incl. 30.400,00     161.000,00   

loon, huisvesting, telefoon) 

Aalsmeer 22.700,00     22.700,00     

Amstelveen 63.700,00     63.700,00     

Overbruggingsperiode EZ-kwm. 25.920,00     25.800,00     Diemen 19.500,00     19.500,00     

Haarlemmermeer 105.200,00   105.200,00   

Advisering/Representatie -               46.200,00     Ouder-Amstel 9.700,00       9.700,00       

Uithoorn 21.000,00     21.000,00     

Overige kosten / onvoorzien 3.979,67       -               De Ronde Venen 4.400,00       4.400,00       

Storting in egalisatiereserve 185.900,33   13.200,00     

Totaal 246.200,00   246.200,00   Totaal 246.200,00   246.200,00   

Percentage

 Saldo egalisatiereserve per 01/01/2017: 32.074,72     

 Saldo egalisatiereserve per 31/12/2017: 217.975,05   

 Toelichting: 

 Secretariaatskosten

 - op basis van begroting 30.400,00    

 EZ kwartiermaker

 - Bureau voor Buiten 25.920,00     

 Overige kosten:

 - Onderz. woning behoefte en plancapaciteit 1.439,67       

 - Bijdrage organisatie AM raadsleden congres 2.000,00       

 - Creagraphy (website) 540,00          

   Totaal 3.979,67       

 Aantallen inwoners van de AM-gemeenten per 01/01/16

 Aalsmeer 8,31% 31299 22.700,00    

 Amstelveen 23,54% 88602 63.700,00    

 De Ronde Venen 11,31% 42576 4.400,00      

 Diemen 7,13% 26840 19.500,00    

 Haarlemmermeer 38,39% 144518 105.200,00  

 Ouder-Amstel 3,56% 13411 9.700,00      

 Uithoorn 7,75% 29181 21.000,00    

 Totaal 100,00% 376.427 246.200,00  



1 Bijlage 3: Concept begroting Amstelland-Meerlanden 2018 en 2019 

AMSTELLAND-MEERLANDEN           OVERLEG
 Aalsmeer ● Amstelveen ● Diemen ● Haarlemmermeer ● Ouder-Amstel ● Uithoorn ● De Ronde Venen

CONCEPT Begrotingen 2018 èn 2019 (alle bedragen in euro’s)

Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd

Uitgaven 2018 2019 Inkomsten 2018 2019

Bijdragen deelnemende

Regiosecr. Alg. + secr. * 108.900     109.200     gemeenten op basis 

inwoneraantal 01/01/16 01/01/17

Regiosecr.EZ/Duurzaamhd/RO 65.100       66.000       

Regiosecr. Verkeer & Vervoer 9.300         10.000       

Regiosecretaris Wonen 55.800       56.000       Aalsmeer 22.800       22.900       

Amstelveen 64.700       65.200       

Diemen 19.600       19.900       

De Ronde Venen 4.300         4.300         

Bureaukosten/overige kosten 8.900         8.800         Haarlemmermeer 105.500     106.600     

Ouder-Amstel 9.800         9.800         

Uithoorn 21.300       21.300       

Onttrekken uit egalisatiereserve -                 -                 

Totaal 248.000     250.000     Totaal 248.000     250.000     

 Percentage indexering 2019 0%, inkomsten vastzetten op € 0,73 / inwoner (excl. De Ronde Venen; € 0,10/inw.).

 Saldo egalisatiereserve per 01/01/18: 157.975€   (verwacht, na verwerking nagekomen rekeningen)

 Saldo egalisatiereserve per 01/01/19: 157.975€   (verwacht)

 Saldo egalisatiereserve per 01/01/20: 157.975€    (verwacht)

 Toelichting

 Aantallen inwoners AM-gemeenten per 01/01/16    Aantallen inwoners AM per 01/01/17

 Aalsmeer 8,31% 31299 8,27% 31373

 Amstelveen 23,54% 88602 23,54% 89294

 Diemen 7,13% 26840 7,19% 27272

 De Ronde Venen 11,31% 42576 11,27% 42763

 Haarlemmermeer 38,39% 144518 38,49% 146003

 Ouder-Amstel 3,56% 13411 3,54% 13419

 Uithoorn 7,75% 29181 7,70% 29201

 Totaal 100,00% 376427 100,00% 379325

*) Incl. Extra secretariële ondersteuning 0,4 fte 25.200,00                   

Nagekomen rekeningen m.b.t. inzet 2017:

 - Regiosecretaris EZ/Duurzaamheid/RO [ nog niet ontvangen / schatting 8md] 29.800,00   

 - Regiosecretaris Verkeer & Vervoer (8 mnd x 0,1 fte - schaal 12) 6.200,00     

 - Regiosecretaris Wonen (6 mnd x 0,6 fte - schaal 11) 24.000,00   

Totaal: 60.000,00   
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1 Raadsvoorstel en -besluit 2018/41: Ontwerpprogrammabegroting 2019, actualisatie 2018 en Jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

Nummer 2018/41  
 

 

datum raadsvergadering : 14 juni 2018 

onderwerp : Ontwerpprogrammabegroting 2019, actualisatie 

2018 en Jaarrekening 2017 Veiligheidsregio 

Amsterdam-Amstelland. 

portefeuillehouder : Mw. J. Langenacker  

datum raadsvoorstel : 8 mei 2018 

 

Samenvatting 
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

2015 en het Burgerlijk Wetboek wordt de Ontwerpprogrammabegroting 2019, actualisatie 

2018 en het Jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio Amsterdam-

Amstelland voor eventuele zienswijze voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.  

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015 en het 

Burgerlijk Wetboek.   

 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
Het Veiligheidsbestuur heeft in haar vergadering van 19 maart 2018 de Jaarrekening 

2017, de actualisatie van de begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van de 

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voorlopig vastgesteld. 

 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen haar zienswijzen kenbaar 

maken op de documenten die door het Veiligheidsbestuur voorlopig zijn vastgesteld. Het 

Veiligheidsbestuur zal deze reacties betrekken in haar besluit tot definitieve vaststelling 

van de programmabegroting.  

 

 

Wat gaan we doen? 
1) Kennisnemen van bijgaande Ontwerpprogrammabegroting 2019 en actualisatie 

2018 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en een eventuele zienswijze 

kenbaar maken aan het Veiligheidsbestuur.  

2) Kennisnemen van het Jaarverslag en jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio 

Amsterdam-Amstelland.  

 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Geen.  
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
 

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen een zienswijze kenbaar 

maken op de Ontwerpprogrammabegroting 2019 en actualisatie 2018. Het Jaarverslag en 

de jaarrekening 2017 worden ter informatie aangeboden.   

 

 

Jaarverslag en jaarrekening 2017 

De rekeningen van de drie afzonderlijke werkmaatschappijen c.q. -onderdelen van de 

Veiligheidsregio laten op hoofdlijnen het volgende beeld zien: 

 

Brandweer  GHOR  Veiligheidsbureau  Totaal 

€ 1.601.000,-  € 199.000,-  -/- € 48.000,-  € 1.752.000,- 

 

 

Ontwerpprogrammabegroting 2019 en actualisatie 2018 

De drie kernthema’s van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Crisisbeheersing, 

Brandweerzorg en Alarmering) zijn vertaald naar beleidsprogramma’s in deze 

programmabegroting. De programmabegroting bevat daarnaast het programma 

Algemene dekkingsmiddelen waarin de algemene opbrengsten en de kosten van de 

bestuurlijke ondersteuning zijn ondergebracht en het programma Overhead, met de 

kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het 

primaire proces. 

 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de totale omvang van de programma’s en de 

sluitende begroting:  

 

 
 

Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2019 (begroting)  
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In §1.4 staan een aantal regionale ontwikkelingen beschreven welke van invloed zijn op 

de begroting. Onder andere de nominale ontwikkelingen, de financiële gevolgen van de 

ontvlechting van GHOR VrZW en een verruiming van het innovatiebudget. 

    

Maatwerkbijdrage Ouder-Amstel 

In 2018 zijn belangrijke stappen gezet in de regionalisering. In afwachting van de 

overname (Duivendrecht) en de bouw en inrichting (Ouderkerk) van de kazernes in de 

gemeente Ouder-Amstel is de maatwerkbijdrage voor Ouder-Amstel tijdelijk 

teruggebracht naar €0. Deze worden direct weer opgevoerd zodra de kazernes 

daadwerkelijk zijn overgedragen aan de brandweer. 

 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Een eventueel door de gemeenteraad ingediende zienswijze richting de Veiligheidsregio. 

Het advies van het college is om geen zienswijze in te dienen. 

 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

De gemeenteraad van Ouder-Amstel, als deelnemer van de Gemeenschappelijke 

Regeling van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en uiteraard de Veiligheidsregio 

zelf.   

 

 

Wat is het vervolg? 

Na ontvangst van eventuele zienswijzen van de afzonderlijke gemeenten kan het 

Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in haar vergadering 

van 21 juni 2018 de programmabegroting 2019 en actualisatie 2018 definitief vaststellen 

en ter kennisname aan de gemeenteraden zenden. 

 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
De gemeenteraad van Ouder-Amstel ontvangt de definitieve documenten na vaststelling 

door het Veiligheidsbestuur.  

 

 

BIJLAGEN 

1) Jaarverslag en jaarrekening 2017 VrAA. 

2) Programmabegroting 2019 VrAA incl. actualisatie 2018.  



RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018, nummer 

2018/41, 

 

 

BESLUIT : 
 

1) Kennis te nemen van bijgaande Ontwerpprogrammabegroting 2019 en actualisatie 

2018 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en geen gebruik maken van 

de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het Veiligheidsbestuur.  

2) Kennis te nemen van het Jaarverslag en jaarrekening 2017 van de 

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.  

 

 

 

Ouder-Amstel, 14 juni 2018 

 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
A.A. Swets J. Langenacker 
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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA).  

 

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, 

Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Binnen de veiligheidsregio werken brandweer, 

geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-)partners 

samen aan het beheersen van risico’s, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.  

 

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweerzorg en 

GHOR met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico’s, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, 

het beperken van (im-)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie. 

1.1 Bijzonderheden in 2017 

 

Crisisbeheersing 

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland richt zich in de periode 2014-2018 op vier thema’s: toprisico’s, 
informatiegestuurd werken, continuïteit van crisisbeheersing en gebiedsgerichte hotspot aanpak. In 2017 zijn 
de gestelde doelen voor het lopende jaar behaald. De toprisico’s ‘terrorisme’ en ‘overstromingen’ zijn 
beoefend en plannen en procedures zijn herbevestigd. Het ontwikkelplan informatiemanagement is afgerond. 
Er is een aantal maatregelen getroffen gericht op continuïteit van de crisisbeheersingsorganisatie. Tot slot zijn 
er afspraken gemaakt over gebiedsgerichte en publiek-private samenwerking (onder andere in de haven en op 
het gebied van terrorisme dreiging).  
 
In 2017 heeft de visitatie van de Veiligheidsregio plaats gevonden. De visitatiecommissie komt tot het oordeel 

dat er sprake is van een sterk risicobewustzijn en een permanent gevoel van urgentie binnen de 

Veiligheidsregio. De voorbereiding op dagelijkse incidenten is goed en de Veiligheidsregio beschikt over een 

groot vermogen tot interregionale, multidisciplinaire samenwerking. Een punt van ontwikkeling is het opereren 

vanuit een heldere en gedragen toekomstvisie. Dit oordeel van de visitatiecommissie wordt onderschreven en 

wordt betrokken in de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan voor de Veiligheidsregio. Hier wordt in 2018 

mee gestart. 

 

 

Brandweerzorg 

In 2017 is in totaal 12.753 keer een beroep gedaan op Brandweer Amsterdam-Amstelland. Dat is zo’n 

vierhonderd keer minder dan in 2016. Het aantal incidenten waarbij met de hoogste prioriteit werd uitgerukt 

lag in 2017 op 9.232. In 708 van deze prio-1-gevallen ging het om binnenbrand, 1.074 keer werd uitgerukt voor 

een reanimatie.  

Het Manifest is in 2017 intensief opgepakt en leidraad geweest voor verschillende activiteiten binnen de 

brandweerorganisatie. In 2017 is ingezet op meer diversiteit in het korps. Het werving & selectiebeleid is 

geactualiseerd en door aanpassingen in de sporttest, waarbij de zwaarte van de eisen volledig overeind blijft,  

is het voor vrouwen reëler geworden door de selectie te komen. Eind 2017 is het Dekkingsplan 2018 – 2021 

vastgesteld. Het Dekkingsplan bevat maatregelen om de paraatheid en dekking van de brandweer te 

verbeteren, binnen het huidige financiële kader. De maatregelen zijn gericht op flexibilisering van de 

brandweerorganisatie. 

BAA heeft het afgelopen jaar een forse inhaalslag gemaakt in het aantal woninginspecties. In 2017 heeft de 

brandweer 15.591 woninginspecties gerealiseerd. In 2016 waren dat er nog 5.125. Daarnaast hebben de 
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woningbouwcorporaties in 2017 in 19.976 woningen rookmelders opgehangen en advies gegeven. Hiermee 

loopt de regio op koers om in 2025 in totaal 400.000 woninginspecties te hebben uitgevoerd. 

 

 

Alarmering 

De GMK verzorgt een doelmatige en gecoördineerde alarmering. De meldkamer is in 2017 24/7 operationeel 

geweest voor gelijktijdige meldingen. De intake van meldingen is gecombineerd met het intakeproces van de 

politie. Door deze samenvoeging zijn pieken in het werkaanbod beter op te vangen. Dat heeft zijn waarde 

bewezen bij de stroomstoring van 17 januari 2017. 

 

Het huidige C2000 netwerk is technisch verouderd. Daarom wordt het netwerk door het ministerie van Justitie 

en Veiligheid geheel vervangen. De invoering van het nieuwe netwerk is vertraagd tot 2018. Het departement 

van Justitie en Veiligheid garandeert de werking van C2000 in 2018. Deze vertraging heeft tot aanpassingen 

geleid in de aansluiting op de meldkamer ICT die door de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) wordt 

gerealiseerd. De aansluiting op deze landelijke voorziening is verschoven tot na 2019.  

 

Bij de stroomstoring op 17 januari 2017 is de hoofdstructuur gealarmeerd. Bij die gelegenheid bleek het 

alarmeringssysteem niet te werken, omdat de noodstroomvoorziening bij de provider defect bleek. Inmiddels 

zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. 

 

1.2 Samenvatting financiën  

De rekeningen van de drie afzonderlijke werkmaatschappijen laten op hoofdlijnen het volgende beeld zien: 

 
Brandweer GHOR Vbu Totaal 

1.601.000 199.000 -/- 48.000 1.752.000 

 

 

Brandweer Amsterdam-Amstelland 

De Brandweer Amsterdam-Amstelland sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat (batig saldo) van € 
1.601.000 ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het resultaat is opgebouwd uit de onderstaande drie 
componenten. 

 
1. Aan de batenkant is sprake van een voordeel ten opzichte van de begroting van € 680.000, dat is opgebouwd 
uit de volgende posten: 

 verhuur gebouwen en personeel (€ 184.000 voordeel) als gevolg van het verlengen van de 
onderverhuur van de voormalige kazerne Lodewijk en tijdelijke externe detacheringen van 
medewerkers; 

 overige goederen en diensten (€ 425.000 voordeel) vooral door de hogere externe omzet van BOCAS 
en hogere opbrengsten vanuit de stadsdelen voor adviesopdrachten voor veiligheid en vergunning;  

 rijksbijdragen (€ 70.000 voordeel) door een verhoging van de BDuR-bijdrage in verband met de 
indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen.   

 
2. Aan de kant van de lasten kent BAA een voordeel ten opzichte van de begroting van € 4.669.000, dat op 
hoofdlijnen is opgebouwd uit de volgende posten: 

 salarissen en sociale lasten (€ 4.050.000 voordeel) door de lagere kosten van € 2.752.000 op het 
onderdeel FLO-uitkeringen (tijdens het opstellen van de begroting was er nog onvoldoende basis om 
de meerjarige doorrekening van de FLO-kosten op te baseren aangezien de onderhandelingen in de 
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brandweerkamer toen nog liepen) en overige lagere salariskosten (€ 1.298.000) die vooral zijn 
ontstaan door vacatureruimte;  

 personeel van derden (€ 147.000 nadeel) per saldo op hoofdlijnen het gevolg van hogere lasten voor 
ziektevervaging en diverse onderzoeken en adviezen en lagere lasten voornamelijk doordat een aantal 
subsidieprojecten dit jaar niet zijn gerealiseerd en daardoor ook minder extern personeel nodig was; 

 energie (€ 120.000 voordeel) omdat de energiekosten van vrijwel alle panden zijn lager uitgevallen, 
met als uitschieter kazerne Nico gedurende de renovatieperiode; 

 duurzame goederen (€ 15.000 voordeel); 

 overige goederen en diensten (€ 631.000 voordeel) met name veroorzaakt door een onderschrijding 
van € 629.000 op het budget voor extern opleiden en oefenen bij vooral de sectoren Operationele 
Dienst en Risicobeheersing & Preparatie. Daarnaast is sprake van €2.000 lagere lasten die per saldo 
veroorzaakt zijn door kleinere over- en onderschrijdingen op diverse andere posten. 

 
3. De mutaties in de reserves kennen een nadeel ten opzichte van de begroting van €3.750.000, dat als volgt 
verklaard kan worden: 

 de per saldo lagere onttrekking aan de reserves (€ 967.000 nadeel). Dit komt doordat in 2017 de 
begrote onttrekkingen aan de reserve Frictiekosten transitieovereenkomst (€ 350.000) en de 
algemene reserve (€ 735.000) niet hebben plaatsgevonden (de lasten konden in de exploitatie worden 
opgevangen) en de begrote onttrekking aan de reserve WW hoger is uitgevallen (€ 118.000); 

 de hogere dotatie aan de reserves (€ 2.783.000 nadeel), die de niet begrote dotatie aan de 
bestemmingsreserve FLO Amsterdam betreft.  

 
GHOR 

De GHOR heeft in 2017 een batig saldo van € 199.000 behaald. Dit wordt als volgt verklaard. 

 Op de baten heeft de GHOR een batig saldo van € 28.000 met name als gevolg van de verhoging van 

de BDuR bijdrage in verband met de indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen 2017. 

 Op de lasten heeft de GHOR een batig saldo van € 170.000 behaald. Dit resultaat wordt voornamelijk 

veroorzaakt door een latere realisatie van de capaciteitsuitbreiding van 4 fte, een besparing en andere 

invulling van de meldkamertafel en piketfunctie bij de Ambulance Amsterdam, en een kleinere post 

overige. 

 

 

Veiligheidsbureau 

Het Veiligheidsbureau heeft een nadelig saldo van € 150.000 op de bedrijfsvoering en een batig saldo van € 

102.000 op de multidisciplinaire projecten behaald. Per saldo resulteert dit in een nadelig resultaat van € 

48.000. Dit wordt als volgt verklaard. 

Op de baten heeft het veiligheidsbureau een batig saldo van € 10.000 behaald als gevolg van de verhoging van 

de BDuR bijdrage in verband met de indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen 2017. 

Bij de lasten heeft het veiligheidsbureau een nadelig saldo van € 28.000 behaald. Dit is opgebouwd uit de 

volgende posten: 

 Naar aanleiding van een melding over een afwijking in de toepassing van de arbeidsvoorwaarden is 

een onderzoek gestart naar de emolumenten –werk gerelateerde beloningen die buiten het normale 

loon vallen- bij de veiligheidsregio. Hierin was niet voorzien in de begroting. De kosten voor het 

uitvoeren van dit onderzoek bedragen € 150.000, waardoor het budget van de bedrijfsvoering met € 

150.000 is overschreden. 
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 Voor het opstellen van een beleidsplan is in de lasten € 30.000 begroot. Dit plan is niet in 2017 

gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2018. Dit resulteert in een onderuitputting van € 30.000 op 

het budget van multidisciplinaire projecten.  

 Voor de activiteit relaties en netwerken onder crisisbeheersing  is een onderuitputting van € 71.000 

gerealiseerd. In 2017 zijn er vanuit dit budget geen netwerkactiviteiten en evenementen 

georganiseerd.  

 Diverse kleinere overige posten op de activiteiten crisis en risicocommunicatie, planvorming en 

informatiemanagement leiden per saldo tot een batig resultaat van € 21.000. 

Bij de mutaties de reserves is een nadelig saldo van € 30.000 behaald. De dekking voor het opstellen van een 

beleidsplan bestaat uit een onttrekking uit de algemene reserve. Dit plan is niet in 2017 gerealiseerd en wordt 

doorgeschoven naar 2018. Het bedrag is niet onttrokken uit de algemene reserve. 
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2. Programma Crisisbeheersing 

2.1 Inleiding programma crisisbeheersing 

Het programma Crisisbeheersing omvat drie thema’s: 1. Preventie en preparatie, 2. Crisis- en 

incidentbestrijding en 3. Kwaliteitszorg. Het programma Crisisbeheersing is op hoofdlijnen conform planning 

uitgevoerd. In 2017 is veel aandacht gericht op de voorbereiding op de huidige terrorismedreiging en 

overstromingsrisico’s.  

 

In 2017 heeft de visitatie van de Veiligheidsregio plaats gevonden. De visitatiecommissie komt tot het oordeel 

dat er sprake is van een sterk risicobewustzijn en een permanent gevoel van urgentie binnen de 

Veiligheidsregio.  De voorbereiding op dagelijkse incidenten is goed en de Veiligheidsregio beschikt over een 

groot vermogen tot interregionale, multidisciplinaire samenwerking. Een punt van ontwikkeling is het opereren 

vanuit een heldere en gedragen toekomstvisie. Dit oordeel van de visitatiecommissie wordt onderschreven en 

wordt betrokken in de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan voor de Veiligheidsregio. Hier wordt in 2018 

mee gestart.  

 

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft vier hoofddoelstellingen van beleid geformuleerd. Hieronder 
worden de doelstellingen en de status aan het eind van 2017 gepresenteerd. 
 

Doelstelling 1: Toprisico’s 

Met de aanpak van een zogenoemd ‘toprisico’ (benoemd in het Risicoprofiel uit 2016) beogen we een versnellend effect te 
bewerkstelligen in de kennisopbouw, eventuele maatregelen te nemen en concrete voorbereiding op een voorstelbare 
crisissituaties te realiseren. Het risico op een terroristische aanslag is onverminderd aanwezig. De VrAA blijft zich dan ook 
prepareren op een concrete terrorismedreiging en aanslag. 

Status  

De aanpak van toprisico’s loopt. Op het gebied van terrorisme is een grote oefening uitgevoerd in november 2017. Deze 
oefening vormde het richtpunt voor de inspanningen die worden geleverd om (operationele) afspraken en procedures te 
(her-)bevestigen en het kennisniveau te vergroten. In 2018 worden de lessen uit de oefening geïmplementeerd. Ook op 
andere toprisico’s wordt dit type inspanningen geleverd. Zo is ook op het gebied van overstromingen een oefening 
georganiseerd en zijn procedures hiervoor vastgesteld.  

 

Doelstelling 2: Informatiegestuurd werken 

We gaan door op de weg van versterking van het informatiemanagement in crisissituaties. 

Status 

Eind 2017 is de balans opgemaakt van het ontwikkelplan 2014-2017. In die periode is de netcentrische werkwijze 
geïmplementeerd en zijn opleidingen, certificering en coaching van Informatiemanagement-functionarissen gerealiseerd.  
Een aantal zaken zijn deels gerealiseerd, zoals het betrekken van Informatiemanagement in het voorbereiden van 
evenementen en informatiemanagement in het Beleidsteam.  
Vanaf mei zijn de ketenpartners van de GHOR (ziekenhuizen, Ambulancevoorziening en GGD'en) aangesloten op LCMS- 
Geneeskundige zorg, waardoor het informatiemanagement binnen de keten en met de multidisciplinaire partners 
verbetert. 
Nog niet gerealiseerd zijn het aansluiten van (vitale) ketenpartners, het ontsluiten van geografische- en 
planvormingsinformatie en het aansluiten van Leiding en Coördinatie op multidisciplinair informatiemanagement. In 2018 
wordt bekeken vanuit welke visie vervolgstappen worden gezet. 

 

Doelstelling 3: Continuïteit van de crisisbeheersing 

De VrAA en de samenleving zijn in toenemende mate afhankelijk van digitale systemen. Deze systemen dragen bij aan de 
veiligheid van de stad, maar zijn bij (moedwillige) uitval tevens een risico. Ongeacht de uitval van systemen is het van 
belang dat de crisisorganisatie blijft functioneren. 

Status 

Continuïteit van crisisbeheersing is een belangrijk thema. In 2017 zijn maatregelen getroffen naar aanleiding van de lessen 
uit de stroomstoring van januari 2017. Deze lessen hebben vooral betrekking op het functioneren van de meldkamer. 
Daarnaast is een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de kwetsbaarheid van digitale systemen. Dit is de opmaat 
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voor activiteiten in 2018, waarin we een strategie voor de aanpak van cyberincidenten ontwikkelen.   

 

Doelstelling 4: Gebiedsgerichte hotspot aanpak 

We gaan door op de weg om in gebieden waarin sprake is van ‘risicostapeling’ (de zogenoemde risico hotspots) de risico’s 
onder de loep te nemen en de voorbereiding op calamiteiten te beoordelen en waar nodig te versterken. 

Status 

De gebiedsgerichte hotspot aanpak richt zich op gebieden waarin er sprake is van risicostapeling. De komende periode 
combineren we deze aanpak met initiatieven op het gebied van publiek-private samenwerking, bijvoorbeeld ten aanzien 
van de risico’s in de Haven (gebiedsgericht) als Terrorisme (themagericht). Concrete resultaten in 2017 zijn de 
besluitvorming over publiek-private samenwerking in de Haven (Veiligheidscentrum/Brandweerzorg) en de start van een 
publiek-privaat samenwerking op het gebied van terrorismedreiging.   

 

 
 

In de volgende paragrafen volgt per product een toelichting op de behaalde resultaten en de financiën. 

2.2 Preventie en preparatie 

Op het gebied van preventie en preparatie zijn de prestaties grotendeels conform planning uitgevoerd.  

 

In 2016 is de regionale crisisorganisatie herzien en het nieuwe Crisisplan vastgesteld. In 2017 is uitvoering 

gegeven aan de implementatie van dit Crisisplan. Zo zijn er workshops en oefeningen georganiseerd, onder 

andere gericht op het beoefenen van de mogelijkheid van een GRIP 3 ‘op locatie’ (opschaling naar Beleidsteam 

binnen de Amstelland-gemeenten).  

De rampbestrijdingsplannen voor Rutgers Resins, Albemarle en Eurotank Terminal Amsterdam, zijn in 2017 

geactualiseerd. Er is een rampbestrijdingsplan opgesteld voor NUON Centrale Amsterdam. omdat dit in de 

categorie was gekomen waarvoor deze verplichting geldt. Dit geldt ook voor twee andere bedrijven (VCK en 

AEB). Het opstellen van de benodigde plannen hiervoor is in 2017 gestart. In maart 2017 heeft het 

veiligheidsbestuur het ‘Interregionaal coördinatieplan overstromingen, wateroverlast en evacuatie boven het 

Noordzeekanaal’ vastgesteld. Het – generieke – calamiteitenplan wegtunnels is recent aangepast. De meeste – 

niet wettelijk verplichte – calamiteitenplannen zijn niet van recente datum, maar uit een quick scan is gebleken 

dat nu geen urgentie is om deze te actualiseren. 

 

Voor de Realisatie multidisciplinair opleidingsplan zijn een aantal activiteiten, die in het najaar van 2017 

gepland stonden, zijn geannuleerd (training hoofden actiecentra en GMK-activiteiten). Oorzaak was minder 

behoefte en capaciteit bij de deelnemende partijen. Daarnaast is een Beleidsteam Masterclass vanuit de 

burgemeesters geannuleerd omdat slechts een beperkt aantal bestuurders aan deze activiteit konden 

deelnemen. Daar staat tegenover dat in het najaar, naast de reguliere activiteiten in het kader van 

multidisciplinair opleiden trainen oefenen , een omvangrijke oefening op het gebied van 

terreurgevolgenbestrijding heeft plaatsgevonden.. De oefening is door de deelnemende partijen (politie, 

brandweer, gemeente Amsterdam, GHOR en defensie) als zeer nuttig ervaren.  

 

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Crisisbeheersing  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Preventie en preparatie 4.321               4.476               3.757               3.585               172                  

Crisis- en incidentbestrijding 501                  485                  495                  407                  88                    

Kwaliteitszorg -                        -                        -                        -                        -                        

Resultaat 4.822               4.961               4.252               3.992               260                  
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In 2017 is gestart met een onderzoek naar de risicoperceptie en informatiebehoefte van onze inwoners. De 

opbrengsten van dit onderzoek worden verwerkt in het plan van aanpak Risicocommunicatie Veiligheidsregio 

Amsterdam-Amstelland 2018 – 2021.  

 

De GHOR heeft met alle ziekenhuizen en andere relevante zorginstellingen in de Veiligheidsregio’s Amsterdam-

Amstelland en Zaanstreek-Waterland afspraken gemaakt over de hulpverlening tijdens rampen en de 

voorbereiding daarop. Voor het VUMC en het AMC hebben deze afspraken echter geen betrekking op hun rol 

als traumacentrum. Over deze rol wil de GHOR nu nog aanvullende schriftelijke afspraken met deze 

ziekenhuizen maken. Dit is een langdurig proces, omdat deze op interregionaal niveau gemaakt moeten 

worden - omdat de traumacentra op een grotere schaal werkzaam zijn. Het kan zijn dat deze afspraken met de 

trauma centra aanleiding geven om de reeds bestaande convenanten met partners in de acute zorg te herzien. 

Dit jaar is geïnvesteerd op terrorismegevolgbestrijding en de implementatie van netcentrisch werken. Deze 

samenwerkingen leiden tot inzicht in de verantwoordelijkheden van de traumacentra, die in 2018 worden 

vastgelegd in een convenant.  

 

Op het gebied van evenementenadvisering worden adviesaanvragen afgehandeld. Daarnaast is expertise 

ontwikkeld op het gebied van specifieke geneeskundige aspecten bij evenementen, zoals evenementen met 

kans op drugsgebruik, sportevenementen en slecht weer scenario’s. 

 

 

 

 

Prestatie- en volume-indicatoren  Realisatie 2016 Norm Actualisatie 

2017 

Realisatie  

2017 

Calamiteiten- en crisisplannen gebruiksklaar  100% 90% 87% 

Realisatie multidisciplinair opleidingsplan  83%  90% 74% 

Geoefendheid piketfunctionarissen  90% 90% 90% 

Percentage ketenpartners waarmee actuele schriftelijke 

afspraken zijn gemaakt 

 95% 95% 88% 

Percentage evenementen waarop hulpdiensten tijdig en 

adequaat hebben geadviseerd (op verzoek gemeente) 

 100% 100% 100% 
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2.2.1 Wat heeft het gekost?  

 
 

Multidisciplinaire crisisbeheersing 

Bij de besluitvorming over de Begroting 2018/Actualisatie 2017 is besloten dat de GHOR haar formatie mag 
uitbreiden met 4 FTE. Dit voor de voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding, het oplossen van knelpunten 
ten aanzien van de positionering van de GHOR in de witte kolom en de inzet en professionele ontwikkeling van 
de evenementenadvisering. De begroting 2018 is hiervoor structureel verhoogd met € 382.000. In 2017 is de 
begroting incidenteel met € 286.500 verhoogd, voor de invulling van de vacatures vanaf 1 april 2017. De 
werkelijke invulling van de capaciteitsuitbreiding is pas later in het jaar gerealiseerd. Hierdoor heeft de GHOR 
een batig saldo op personeel van derden behaald. Het verschil van € 101.000 op de activiteit multidisciplinaire 
crisisbeheersing wordt met name hierdoor veroorzaakt. 

 

GGD integraal crisisplan, beheer en OTO 

De middelen voor het crisisplan GGD zijn conform begroting.  Het gaat hier om 2 FTE. Deze taken zijn nauw 

verwant met de werkzaamheden van de GHOR. Zij voert deze voor de GGD uit op basis van een overeenkomst 

tussen VrAA en GGD (2012).  

 

Planvorming 

Voor het opstellen van een beleidsplan is in de lasten € 30.000 begroot. Dit plan is niet in 2017 gerealiseerd en 

wordt doorgeschoven naar 2018. Dit resulteert in een onderuitputting van € 30.000 op het budget van 

multidisciplinaire projecten, activiteit planvorming.  

 

Relaties en netwerken 

Voor de activiteit relaties en netwerken onder crisisbeheersing  is een onderuitputting van € 71.000 

gerealiseerd. In 2017 zijn er vanuit dit budget geen netwerkactiviteiten en evenementen georganiseerd. 

Vanwege de extra inspanningen gericht op het realiseren van de oefening terrorismegevolgbestrijding is 

bedragen x € 1.000

Preventie en preparatie
 Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Baten

OTO voor derden/ GGD GROP 48                    80                    104                  15                    89-                    

Externe opbrengsten multidisciplinair opleiden en oefenen 49                    50                    50                    53                    3                       

Subtotaal baten 97                    130                 154                 68                    86-                    

Lasten

Multidisciplinaire crisisbeheersing 3.982               4.153               1.927               1.826               101                  

GGD Integraal Crisisplan, beheer en OTO -                        -                        191                  191                  -                        

Integrale Advisering Crisisbeheersing (IAC) -                        -                        1.005               906                  99                    

Crisis en risicocommunicatie 138                  109                  125                  142                  17-                    

Netcentrisch werken 12                    -                        -                        15                    15-                    

Planvorming 63                    99                    81                    44                    37                    

Informatiemanagement 202                  246                  240                  229                  11                    

Relatie en netwerken 22                    62                    72                    1                       71                    

Subtotaal lasten 4.418              4.669              3.641              3.354              287                 

Saldo van baten en lasten 4.321              4.539              3.487              3.286              201                 

Reserves

Onttrekkingen -                        63                    332                  302                  30-                    

Dotaties -                        -                        602                  602                  0                       

Mutaties in reserves -                       63-                    270                 300                 30                    

Resultaat 4.321               4.476               3.757               3.585               172                  
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besloten geen netwerkdag te organiseren in 2017. In 2018 wordt een interregionale netwerkdag 

georganiseerd.  

2.3 Crises en incidentenbestrijding 

In 2017 hebben 13 GRIP-opschalingen plaatsgevonden: 

Incident GRIP Datum 

Lekkage Sonneborn Amsterdam 1 5 januari 2017 

Stroomstoring Amsterdam en Zaandam 2 17 januari 2017 

Brand Schaafstraat Amsterdam 1 7 maart 2017 

Brand Westhavenweg Amsterdam 1 22 april 2017 

Brand Icova Amsterdam 1 27 mei 2017 

Brand Fons Vitae Lyceum Amsterdam 1 21 juni 2017 

Brand Seafood Bar Amsterdam 1 28 juli 2017 

Incident gasleiding Oranjebaan 1 10 oktober 2017 

Plofkraak Kudelstaart 1 12 oktober 2017 

Brand AEB Australiëweg 1 16 oktober 2017 

Brand Elektriciteitszuil Orteliuskade 1 24 oktober 2017 

Gaslekkage Jan Pieter Heijestraat 1 12 december 2017 

Brand Lanxess 1 18 december 2017 

Totaal  13  

 

Vergelijking GRIP-opschalingen in voorgaande jaren:  

2013 2014 2015 2016 

11 9 5 9 

 

Het beleidscentrum is 24/7 beschikbaar geweest. Het beleidscentrum was in deze periode één keer 

operationeel.  

Om onze kwaliteit te verbeteren evalueren we de inzet tijdens (GRIP-)incidenten. In de loop van 2017 is een 

analyse gepresenteerd van de evaluaties van GRIP-incidenten uit 2016. Hieruit komt naar voren dat er 

verbeteringen noodzakelijk zijn op het gebied van Informatiemanagement (tijdig delen van informatie via 

LCMS), de aansluiting van externe partijen in de crisisstructuur en de overdracht van acute fase naar nafase. 

Deze punten worden opgepakt in de nieuwe cyclus voor Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen. Alle 

GRIP-incidenten zijn geëvalueerd. De (tijdige) afronding van rapportages is een punt van aandacht. Een aantal 

rapporten is nog niet afgerond. 

In 2017 zijn de opkomsttijden binnen de norm gebleven. Bij de GHOR zijn er incidenteel momenten dat de 

OvDG-roosters niet volledig zijn gedekt. Echter betekent dit nog niet dat er geen OvDG komt, maar wel dat dit 

langer zou kunnen duren, omdat op basis van vrije instroom een OvDG zal moeten worden benaderd –en dat 

kost meer tijd. Hierover wordt in overleg getreden met Ambulance Amsterdam. Dit hangt samen met de 

Arbeidstijdenwet. Het aantal OvDG-en is om deze reden uitgebreid. 

Op het gebied van gemeentelijke processen (Publieke zorg, Crisiscommunicatie, Omgevingszorg, nazorg) is het 

gelukt om planvorming te actualiseren en vernieuwde alarmering in te richten. Daarnaast is het proces van 

overdracht van acute fase naar nafase uitgewerkt en beoefend. Een punt van aandacht blijft het proces 

slachtofferregistratie. De beoogde verbeteringen in dat proces zijn in 2017 nog niet gerealiseerd.  
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Prestatie- en volume-indicatoren  Realisatie 

2016 

Norm 

Actualisatie 

2017 

Realisatie  

2017 

Aantal GRIP-incidenten  9 n.v.t. 13 

Realisatie opkomsttijden  100% 95% 95% 

Beleidscentrum is 24/7 paraat  100% 100% 100% 

Functioneren hoofdstructuur
1
  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

GRIP incidenten worden geëvalueerd  100% 100% 92% 

 

 

2.3.1 Wat heeft het gekost? 

 
 

Piketkosten GHOR 

De piketkosten GHOR betreft personele piketkosten van GHOR-functionarissen van de GGD Amsterdam (€ 

101.000), GGD Zaanstreek-Waterland (103.000) en Ambulance Amsterdam ( € 115.000). De piketkosten zijn 

lager ten opzichte van de begroting doordat de functie van de GHOR-centralist met ingang van 1 mei 2017 is 

komen te vervallen, een voordelig transitorisch resultaat van 2016 en als gevolg van scherpere afspraken met 

relaties. 

 

De Ambulance Amsterdam levert nu uit eigen middelen een functionaris die de rol van GHOR-centralist ten 

behoeve van de informatie uitwisseling vervult. Deze wijziging hangt samen met de implementatie van het 

netcentrisch werken in de witte kolom, waarbij alle zorginstellingen een informatiecoördinator aanstellen.  

                                                                 
1 Het functioneren van de hoofdstructuur is als kwalitatieve prestatie-indicator opgenomen. Dat biedt een basis om in de jaarrekening niet 

alleen kwantitatieve prestaties toe te lichten maar ook de kwalitatieve prestaties.  

bedragen x € 1.000

Crisis- en incidentbestrijding
 Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Lasten

Piketkosten Informatie Coördinator CoPI 26                    27                    20                    20                    -                        

Piketkosten Brandweer 25                    41                    58                    51                    7                       

Piketkosten Veiligheidsbureau 17                    17                    17                    17                    0-                       

Piketkosten GHOR 433                  400                  400                  319                  81                    

Subtotaal lasten 501                 485                 495                 407                 88                    

Saldo van baten en lasten 501                  485                  495                  407                  88                    
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3. Programma Brandweerzorg 

3.1 Inleiding programma brandweerzorg 

In 2017 is in totaal 12.753 keer een beroep gedaan op Brandweer Amsterdam-Amstelland. Dat is zo’n 

vierhonderd keer minder dan in 2016. Het aantal incidenten waarbij met de hoogste prioriteit werd uitgerukt 

lag in 2017 op 9.232. In 708 van deze prio-1-gevallen ging het om binnenbrand, 1.074 keer werd uitgerukt voor 

een reanimatie.  

 

Het Manifest is in 2017 intensief opgepakt en leidraad geweest voor verschillende activiteiten binnen de 

brandweerorganisatie. Op het gebied van cultuur, gedrag en leiderschap zijn stappen gezet. Kazernes zijn 

ontdaan van privéspullen, leidinggeven spreken hun medewerkers beter aan en medewerkers nemen meer 

eigen verantwoordelijkheid. Een nieuwe gedragscode is opgesteld en een groep medewerkers heeft zich onder 

de noemer ‘Respect’ gevormd, waardoor onderwerpen als pesten en discriminatie bespreekbaar zijn 

geworden. Ook is gewerkt aan een plan voor het openstellen van de Proeftuinkazerne. Al deze activiteiten 

zorgen ervoor dat de organisatie in beweging is. In sommige gevallen roepen de ontwikkelingen weerstand op.  

In 2017 is ingezet op meer diversiteit in het korps. Het werving & selectiebeleid is geactualiseerd en door 

aanpassingen in de sporttest, waarbij de zwaarte van de eisen volledig overeind blijft, is het voor vrouwen 

reëler geworden door de selectie te komen. 

Eind 2017 is het Dekkingsplan 2018 – 2021 vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio. Het 

dekkingsplan maakt inzichtelijk hoe brandweerkazernes, mensen en materieel binnen de gehele 

veiligheidsregio worden verdeeld. Het Dekkingsplan bevat maatregelen om de paraatheid en dekking van de 

brandweer te verbeteren. De komende tijd worden deze maatregelen, gericht op flexibilisering van de 

brandweerorganisatie, verder uitgewerkt. 

 

 
 

In de volgende paragrafen volgt per product een toelichting op de behaalde resultaten en de financiën. 

 

 

 

 

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Brandweerzorg  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Advies en toezicht brandveiligheid 1.949               2.272               1.554               967                  587                  

Brandveilig wonen 1.578               1.436               1.062               1.142               80-                    

Repressie basisbrandweerzorg 57.697            58.730            44.786            43.082            1.704               

Coördinatie en bijzonder optreden 2.093               2.050               1.449               1.314               135                  

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen 305                  309                  250                  234                  16                    

Bestrijding waterongevallen 1.914               2.016               1.393               1.137               256                  

Zware hulpverlening 1.495               1.529               1.264               1.195               69                    

Maatwerk basisbrandweerzorg 13.738            14.140            13.807            13.999            192-                  

BOCAS 234                  -                        -                        72                    72-                    

Projecten en incidentele posten 993                  92-                    1.231               2.066               835-                  

-                        

Resultaat 81.998            82.390            66.796            65.207            1.589               
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3.2 Advies en toezicht brandveiligheid 

3.2.1 Wat wilden we bereiken? 

Het verhogen van het brandveiligheidbewustzijn bij bedrijven in de regio en een bijdrage leveren aan de 

brandveiligheid van risicovolle objecten. Het product brandveiligheid geeft invulling aan de volgende wettelijke 

taken van de brandweer: 

• Het voorkomen en beperken van brand; 

• Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie, brandbestrijding 

en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

 

3.2.2 Wat hebben we gerealiseerd? 

Prestatie- en volume-indicatoren   Norm 

Actualisatie 

2017 

Realisatie t/m 

december  

2017 

Advies en toezicht brandveiligheid     

Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur bij 

structuurvisies en bestemmingsplannen  

  6 6 

Aantal operationele analyseteams   10 10 

Tijdige afhandeling adviesaanvragen externe veiligheid en milieu   90% 98% 

Realisatie aantal geplande Brzo inspecties   90% 100% 

Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date   90% 87% 

Bedrijfsbrandweer aangewezen indien noodzakelijk   90% 86% 

Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid   90% 84% 

Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur bij structuurvisies en bestemmingsplannen (Proactie) 

In alle gemeenten is de brandweer in 2017 betrokken geweest als adviseur in verschillende fases van 

planvorming. Ingezet is op het vergroten van de fysieke veiligheid in de gemeenten door fysieke veiligheid op 

een integrale wijze te borgen in het ruimtelijke ordeningsproces. In Amsterdam wordt het planologisch kader 

herzien en is de brandweer vaste deelnemer in het Stedelijk Adviesteam Plaberum. Op infrastructurele 

projecten, zoals de Noord-Zuidlijn, de Zuidas en het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn is BAA 

als adviseur betrokken geweest.  

Tijdige afhandeling adviesaanvragen brandveiligheid 

Bij complexe aanvragen heeft de advisering soms een langere doorlooptijd. Hierover vindt altijd overleg plaats 

met de indiener en het bevoegd gezag. Er zijn in 2017 meer adviesaanvragen brandveiligheid ingediend, terwijl 

werd uitgegaan van een afname. Dit past niet goed in de toekomstige ontwikkelingen van regelgericht naar 

risicogericht werken. Samen met de stadsdelen wordt het komende jaar bekeken in welke gevallen advies of 

expertise van de brandweer nodig is, bijvoorbeeld bij risicovolle gebouwen. De verandering van werkwijze is 

onderwerp van gesprek en gezamenlijk wordt naar oplossingen voor de toekomst gezocht. 

Industriële veiligheid 

In onze regio zijn 22 bedrijven die kunnen worden verplicht tot het hebben van een bedrijfsbrandweer. Voor 19 

van deze bedrijven is vastgesteld of dit noodzakelijk is. Voor twee bedrijven (Noord Europees Wijnopslagbedrijf 

en Main) loopt het traject nog in afwachting van het afgeven van een actuele milieuvergunning. Voor het Afval 

Energie Bedrijf is het traject begin 2017 gestart, omdat dit bedrijf toen binnen de regelgeving voor 

bedrijfsbrandweer is gekomen. Het bedrijf Quaker in Uithoorn is in de loop van 2017 buiten Brzo-regelgeving 

komen te vallen, waardoor geen bedrijfsbrandweer meer noodzakelijk is. 

In 2017 zijn in totaal 58 inspecties uitgevoerd.  Twee bedrijven hebben vanwege tegenvallende prestaties een 

extra bezoek gehad en voor één bedrijf is de plicht om te inspecteren gedurende het jaar komen te vervallen. 
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Brandveilig ondernemen 

Samen met het Havenbedrijf, het bedrijfsleven en BAA is een project gestart waarin op basis van de uitkomsten 

van de HOT100 gekeken is naar een invulling van crisiscommunicatie tussen bedrijven onderling om zo de 

zelfredzaamheid in het Westelijk Havengebied te vergroten. Volgens de methodiek van de HOT100 is voor het 

Westelijk Havengebied de zogenaamde FOCUS50 opgesteld, een instrument om risicogericht regie te kunnen 

voeren op verhoging van het (brand)veiligheidsniveau in het hele Noordzeekanaalgebied.   

 

Transitie Risicogericht werken 

De transitie naar ‘risicogericht werken’ is al een paar jaar gaande. Om de ontwikkeling naar risicogericht 
werken te ondersteunen is in 2017 een ontwikkelplan opgesteld, die de opmaat vormt voor de samenvoeging 
van de teams Proactie, Brandveiligheid, Industriële & Externe Veiligheid, Expertiseteam Toezicht & Controle en 
Brandveilig Leven tot één afdeling Risicobeheersing in 2018. 
 
 

3.2.3 Wat heeft het gekost? 

 
 

Advisering en vergunningen 

Een deel van de verwachte baten van ‘Advisering vergunningen’ was abusievelijk begroot onder ‘Subsidie 

externe veiligheid’. Het eigenlijk voordelige saldo van € 110.000 tussen actualisatie 2017 (€ 700.000)  en 

realisatie (€ 810.000)  betreft extra inkomsten door een toename van het aantal adviesopdrachten vanuit de 

stadsdelen van de gemeente Amsterdam. 

 

Controle en toezicht vergunningen 

Het voordelig saldo van € 75.000 bij ' Controle en toezicht vergunningen' is ook het gevolg van een toename 

van adviesopdrachten afkomstig van stadsdelen van de gemeente Amsterdam. 

 

Subsidie externe veiligheid 

Het eigenlijk voordelige saldo bij 'Subsidie externe veiligheid' van € 14.000 tussen actualisatie 2017 (€ 542.000)  

en realisatie (€ 556.000)  is per saldo ontstaan door lagere baten omdat niet alle geplande projecten binnen de 

subsidie Impuls Omgevingsveiligheid zijn uitgevoerd en hogere baten door een wat laat uitgekeerde subsidie 

uit 2016. 

 

 

bedragen x € 1.000

Advies en toezicht brandveiligheid  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Baten

Advisering vergunningen 770                  300                  300                  810                  510                  

Controle en toezicht vergunningen 277                  270                  270                  345                  75                    

BRZO advisering 105                  77                    80                    72                    8-                       

Subsidie externe veiligheid 959                  320                  831                  556                  275-                  

Subtotaal baten 2.110              967                 1.481              1.782              301                 

Lasten

Salarislasten 2.342               2.637               2.097               1.996               101                  

Kapitaallasten 21                    35                    4                       4                       -                        

Materiële kosten 1.696               567                  934                  749                  185                  

Subtotaal lasten 4.059              3.239              3.035              2.749              286                 

Resultaat 1.949              2.272              1.554              967                 587                 
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Salarislasten 
De salarislasten zijn € 101.000 lager dan begoot  vanwege vacatureruimte. 

 

Materiële kosten 

De € 185.000 lager dan begrote materiële lasten zijn vooral het gevolg van het niet doorgaan van een aantal 

gepande projecten bij ' Subsidie externe veiligheid' waardoor minder extern personeel hoefde te worden 

ingehuurd. 

 

3.3 Brandveilig wonen 

3.3.1 Wat wilden we bereiken? 

BAA wil het brandveiligheidbewustzijn van inwoners in de regio verhogen en de eigen verantwoordelijkheid 

van burgers als het gaat om brandveiligheid vergroten. Winst is te behalen in het voorkomen van brand en het 

verkorten van de ontdekkingstijd. Onder de noemer Brandveilig Wonen worden activiteiten ontplooid in nauwe 

samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke organisaties. Ook hier 

wordt het risicogericht werken toegepast. 

 

3.3.2 Wat hebben we gerealiseerd? 

Prestatie- en volume-indicatoren   Norm 

Actualisatie 

2017 

Realisatie t/m 

december 

 2017 

Brandveilig wonen     

Aantal door BAA uitgevoerde woninginspecties   10.000 15.591 

Aantal door externe partners opgehangen rookmelders   15.000 19.976 

Rookmelderdichtheid   76% 2 jaarlijks 

Brandveiligheidbewustzijn bewoners   7 2 jaarlijks 

 

Woninginspecties  

Woninginspecties in Amsterdam worden uitgevoerd door de beroepskazernes, dagdienstmedewerkers, FLO-ers 

en externe partners (zoals woningcorporaties).  BAA heeft afgelopen jaar een forse inhaalslag gemaakt in het 

aantal woninginspecties.  In 2017 heeft de brandweer 15.591 woninginspecties gerealiseerd. In 2016 waren dat 

er nog 5.125. Daarnaast hebben de woningbouwcorporaties in 2017 in 19.976 woningen rookmelders 

opgehangen en advies gegeven. Hiermee loopt de regio op koers om in 2025 in totaal 400.000 woning-

inspecties te hebben uitgevoerd.   In 2017 heeft BAA een ‘app woninginspecties’ ontwikkeld , die halverwege 

2017 is geïmplementeerd. De ‘app’ heeft, door de gebruiksvriendelijke manier waarmee  gewerkt kan worden, 

een positieve invloed op de behaalde aantallen woninginspecties en geeft de mogelijkheid  op elke locatie 

direct een woninginspectie te kunnen verrichten en de uitkomsten te registreren.  

 

Rookmelderdichtheid  

De norm voor rookmelderdichtheid van 76% is gebaseerd op het landelijk gemiddelde. In onze regio ligt de 

dichtheid lager. Exacte gegevens zijn (nog) niet bekend. In het laatste rapport van de Dienst OIS (oktober 2015) 

komt een geschatte rookmelderdichtheid van 66% naar voren. Aanname is dat de dichtheid in werkelijkheid 

lager ligt. Enerzijds, omdat de meting is gebaseerd op (mogelijk sociaal wenselijke) antwoorden in plaats van op 

harde feiten. Anderzijds, omdat uit cijfers blijkt dat bij 65% van de woningen geen werkende rookmelder wordt 

aangetroffen bij woningbezoeken van de brandweer of bij onderzoeken van het Team Brandonderzoek. BAA 

heeft in 2017 gewerkt aan het verhogen van de rookmelderdichtheid en verbetering van de registratie. Hoewel 

de brandweer voor registratie ook afhankelijk is van externe partijen, zoals woningcorporaties, wordt gewerkt 

aan het beter in kaart brengen van de reële rookmelderdichtheid.  
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Regionaal 

In Amstelveen is in samenwerking met de gemeente, de corporatie, de politie, de VU en de 

bewonersvereniging een veiligheidscampagne op de studentencampus Uilenstede uitgevoerd. 

Woningbezoeken en voorlichting is gegeven in de Ronde Hoep (Ouder-Amstel), Elsrijk en Groenelaan 

(Aalsmeer) en in Kudelstaart (Uithoorn). Voorlichting door kazernes en FLO’ers is gegeven tijdens 

evenementen, bij seniorencomplexen, op scholen, bij het Kwaku festival, op de Zeedijk in Amsterdam,  de 

buurtcamping, de Loswal en jachthavens. Daarnaast is voorlichting gegeven in moskeeën en de brandweer was 

aanwezigheid bij Iftar met als thema brandveiligheid (400 personen).  Een film hierover is via de Marokkaanse 

tv uitgezonden en de informatie is tijdens een internationaal congres gedeeld. In 2017 zijn bij diverse 

seniorencomplexen, met zelfstandig wonende ouderen, rookmelders opgehangen en is advies gegeven. 

 

Samenwerkingsverbanden met externe partners 

Intentieovereenkomsten met de corporaties lopen tot april 2018 en in 2017 is al ingezet op voortzetting van de 

samenwerking. Met de Amsterdamse stadsdelen Centrum en Zuid is samengewerkt met als doel brandveilig 

leven te integreren in de gebiedsplannen van deze stadsdelen vanaf 2018. Aansluiting is gevonden bij de drie 

‘wijktafels’ in Amsterdam Zuidoost, waar meerdere maatschappelijke organisaties bij elkaar komen. Daarnaast 

heeft BAA geparticipeerd in de KVO trajecten bij winkelgebieden en bedrijfsterreinen en zijn in samenwerking 

met ASR woningbezoeken aangeboden aan cliënten uit onze regio.  

 

Campagne 

Om afspraken te genereren voor woninginspecties is de campagne  ‘Maak een afspraak voor een 

woninginspectie’, die in 2016 is ontwikkeld, begin 2017 gestart. Bekende Amsterdammers en wijlen 

burgemeester Eberhard van der Laan hebben hieraan meegewerkt. 

 

3.3.3 Wat heeft het gekost? 

 
 

Salarislasten en reserves 

De salarislasten zijn € 268.000 lager dan begroot vanwege vacatureruimte en lagere lasten bij de FLO’ers die 

woninginspecties verrichten voor Brandveilig Leven. De salarislasten voor de FLO'ers waren begroot op                  

€ 350.000 en ter dekking daarvan was een onttrekking aan de reserve frictiekosten transitieovereenkomst 

begroot voor eenzelfde bedrag. Omdat de FLO'ers minder uren voor Brandveilig Leven hebben gelopen, is in 

2017 een bedrag van € 196.000 gerealiseerd. Dit bedrag kon geheel opgevangen worden binnen de 

onderschrijding op de salarislasten. De begrote onttrekking van € 350.000 aan de reserves heeft daarom niet 

plaatsgevonden.  

 

bedragen x € 1.000

Brandveilig wonen  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Lasten

Salarislasten 1.255               1.167               1.100               832                  268                  

Kapitaallasten 8                       12                    1                       2                       1-                       

Materiële kosten 315                  257                  311                  308                  3                       

Subtotaal lasten 1.578              1.436              1.412              1.142              270                 

Reserves

Onttrekkingen -                        -                        350                  -                        350-                  

Dotaties -                        -                        -                        -                        -                        

Mutaties in reserves -                       -                       350-                 -                       350                 

Resultaat 1.578              1.436              1.062              1.142              80-                    
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3.4 Repressie basisbrandweerzorg 

3.4.1 Wat wilden we bereiken? 

Een effectieve bestrijding van brand en van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand. De 

tankautospuit, het redvoertuig en het vakbekwame personeel vormen het product repressieve 

basisbrandweerzorg. De tankautospuit wordt ingezet op alle typen incidenten waar de brandweer op uitrukt: 

brand 40%; hulpverlening 45%; gevaarlijke stoffen 12% en waterongevallen 3%.  

Voor de repressie basisbrandweerzorg wordt de komende jaren op twee thema’s geïnvesteerd. In de eerste 

plaats wordt gekeken naar de optimale inrichting van de basisbrandweerzorg, bijvoorbeeld door de flexibiliteit 

van de bezettingen van de kazernes te onderzoeken en de pilot Uitruk op maat voort te zetten. Het 

dekkingsplan, dat in 2017 wordt geactualiseerd en ter vaststelling aan het bestuur wordt aangeboden, zal 

oplossingen en een kader bieden voor de innovaties.  

Een tweede belangrijk thema is veiligheid en inzetbaarheid van medewerkers in de repressie. Er wordt ingezet 

op verbetering van arbeidshygiëne en er is aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, maar 

ook de inzetprocedures worden onder de loep genomen. Het beter en sneller beschikbaar stellen van 

informatie bij incidenten draagt daarnaast bij aan een veiliger optreden van de repressie. 

 

3.4.2 Wat hebben we gerealiseerd? 

Prestatie- en volume-indicatoren   Norm 

Actualisatie 

2017 

Realisatie t/m 

 december 

2017 

Repressie basisbrandweerzorg     

Aantal incidenten per type   n.v.t. PRIO 1: 9.232 

OMS en PAC: 2.529 

Paraatheid tankautospuiten (1e tankautospuit)   95% 94% 

Realisatie opkomsttijden tankautospuiten   76% 59% 

Paraatheid redvoertuigen   95% 94% 

Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)   50% 46% 

 

Dekkingsplan 2018 - 2021 

Wettelijk is bepaald dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste één maal in de vier jaar een 

dekkingsplan en brandrisicoprofiel vaststelt. In het voorjaar van 2017 heeft een bestuurlijke consultatie voor 

het opstellen van een nieuw dekkingsplan plaatsgevonden. De leden van het Veiligheidsbestuur zijn 

geïnformeerd over de actuele stand van zaken en hen is gevraagd welke richting zij wensten te kiezen. De 

bestuurders hebben de brandweer in september opdracht gegeven in het Dekkingsplan 2018-2021 met 

maatregelen te komen om de paraatheid en dekking in de regio te verbeteren door het nemen van 

flexibiliseringsmaatregelen. Hierbij heeft het bestuur ook aangegeven dat het gewenst is dit binnen de huidige 

financiële kaders te doen. Het Dekkingsplan 2018 – 2021 is vervolgens door het Veiligheidsbestuur in december 

2017 vastgesteld. De voorgestelde maatregelen tot verbetering en flexibilisering worden uitgewerkt in een 

uitvoeringsplan, die in het eerste kwartaal van 2018 aan het bestuur wordt aangeboden.  
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Incidenten 

In totaal is de brandweer voor 9.232 PRIO 1  incidenten gealarmeerd.  De trend tot daling van het aantal 

binnenbranden zet zich ook afgelopen jaar voort. In onderstaande grafiek en diagram is de onderverdeling naar 

incidenten opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verdeling PRIO 1,2 of 3 

 

Het aantal PRIO 1 incidenten neemt, na een periode van toegenomen uitrukken voor automatische meldingen, 

weer af. Het is gelukt het aantal uitrukken bij automatische meldingen de afgelopen jaren te verminderen en te 

stabiliseren. In nagenoeg alle gevallen gaat bij dit soort meldingen om loos alarm. Ook de toename van 

uitrukken PRIO 1 assistentie ambulance is, na een piek van 1.460 in 2016, weer gedaald naar 684. 

 

Jaar 

Totaal 

incidenten 

Waarvan  

PRIO 1 

Waarvan  

Aut. Melding 

Waarvan 

Binnenbrand 

Waarvan bij 

woonfunctie 

Normtijd 

behaald?
2
  

2012 11494 7760 1951 837 577 75% 

2013 11843 7842 1784 814 578 71% 

2014 12500 8840 2528 771 548 68% 

2015 13772 9661 2981 752 541 66% 

2016 13155 9635 2546 759 522 65% 

2017 12753 9232 2529 725 500 59% 

 

 

Realisatie opkomsttijden tankautospuiten 

Het theoretische dekkingspercentage is in het dekkingsplan van 2013 vastgesteld op 76%. Bij meldingen van 

binnenbrand en automatische brandmeldingen (OMS) wordt in 59% aan de opkomstnorm voldaan. In 2016 was 

dit 65%. Deze daling is o.a. te wijten aan de relatieve stijging van het aantal automatische brandmeldingen ten 

opzichte van bevestigde binnenbranden. Bij automatische brandmeldingen moet de GMK een verplichte 

wachttijd hanteren. Maar ook bij binnenbranden is de verwerkingstijd van de meldkamer hoog. Daarnaast 

                                                                 
2
 Voor binnenbranden en automatische meldingen stelt het Besluit veiligheidsregio’s (afhankelijk van de objectfunctie) 

opkomstnormen voor de eerste tankautospuit.  
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neemt de beschikbaarheid van de vrijwillige posten, waarvan een aantal regelmatig doordeweeks overdag 

buiten dienst staat, af. Op andere vrijwillige posten zijn uitruktijden door de verminderde beschikbaarheid 

langer geworden. Overigens stijgen op alle kazernes de uitruktijden door de toename van de omkleedtijd door 

de invoering van arbeidshygiënische onderkleding. Als laatste speelde ook de tijdelijke verhuizing van de 

kazerne aan de IJtunnel in Amsterdam een rol. Vanuit de tijdelijke locatie op het Marineterrein werd in 50% 

van de genormeerde incidenten de opkomstnorm gehaald. Voor de tijdelijke verhuizing was dit 78%. Inmiddels 

is de bezetting weer terug op de locatie bij de IJ-tunnel.  

 

De percentages zijn overigens relatief ten opzichte van het optreden van de brandweer in de praktijk. De 

gemiddelde opkomsttijd van de brandweer na een melding van binnenbrand was in 2014 gemiddeld 07:20, in 

2015 was dit 07:36 minuten, in 2016 was dit gemiddeld 07:44 minuten en in 2017 was dit gemiddeld 7:23 

minuten. Het dekkingspercentage bij binnenbranden is overigens wel nog steeds 65%. Dit loopt precies gelijk 

met het berekende theoretische dekkingspercentage in het eind 2017 vastgestelde Dekkingsplan 2018-2022.   

De onderstaande afbeeldingen laat de uitrukken in 2017 van de 1
e
 tankautospuit zien naar genormeerde 

incidenten, waarbij wordt aangegeven of de normtijd wel (groen) of niet (rood) werd gerealiseerd. 

 

 
Binnenbrand 
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Binnenbrand/OMS en Automatische Melding  

 

Paraatheid vrijwilligers 

Landelijk en ook in onze regio spelen ontwikkelingen in de maatschappij, waardoor het steeds moeilijker wordt 

vrijwilligers te werven en te behouden, tegenover de kwalitatieve en kwantitatieve eisen van vakbekwaam 

worden en blijven. Door de afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers staat de paraatheid gedurende de dag 

op doordeweekse dagen onder druk.  In het Dekkingsplan 2018-2022 zijn maatregelen opgenomen om de 

dalende trend in de paraatheid te keren.  Met de OC en vrijwilligers is het afgelopen jaar intensief gesproken 

over de paraatheid en is overeenstemming bereikt over de verdere aanpak. De aanpak aan de hand van de 

loopbaancyclus Boeien, Binden, Behouden en Beëindigen zijn geprioriteerd. De drie hoogste prioriteiten, PPMO 

– Oefencoördinator – Visie vrijwilligers worden opgepakt.  

Paraatheid redvoertuigen 

De paraatheid van de autoladders is in 2017 beïnvloed door een lagere beschikbaarheid van het 

beroepspersoneel door hoog ziekteverzuim. Met name de autoladder bij kazerne IJsbrand (Amsterdam-Noord) 

werd vaak afgeschaald. Waarbij overigens middels de afschaaltabel rekening werd gehouden met de 

toevoeging die deze ladder levert aan de dekking. Tegen het einde van 2017 verminderde het personeelstekort 

en liep de paraatheid weer op.  

 

Westelijk Havengebied 

De intentieverklaring PPS Veilige Haven is ondertekend en de uitgangspunten voor verdere samenwerking zijn 

in het Veiligheidsbestuur bekrachtigd. Daarnaast heeft bestuur ingestemd met het financieringsvoorstel voor 

de overheidsbijdrage in de PPS en is het inrichtingsplan goedgekeurd. Met de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied is overeenstemming bereikt over het uitbesteden van bedrijfsbrandweeractiviteiten 

naar een Publiek-private samenwerking. Er is een onderzoek afgerond naar het financiële potentieel dat de 

bedrijven hebben dat uitbesteed zou kunnen worden naar de PPS, conclusie hiervan is dat deelname van 

bedrijven schaalvoordelen oplevert. De uitgangspunten van het inrichtingsplan worden vertaald in een concept 

Plan van aanpak, dat de kaders schetst van de realisatie van de PPS in de periode 2018-2019. Het plan zal in de 

loop van 2018 aan het bestuur worden aangeboden.  
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Variabele voertuigbezetting - Uitruk op maat 

In de regio draait bij de kazernes Uithoorn en Aalsmeer een proef met variabele  voertuigbezetting. De proef is 

in gezamenlijkheid met de ploegen ontwikkeld. Voor aanvang lag de nadruk op vakbekwaam worden. Die focus 

is nu, na start van de proef, verlegd naar vakbekwaam blijven en de vaardigheden die zijn ontwikkeld te 

onderhouden.  De proefperiode duurt twee jaar en zal eind 2018 worden geëvalueerd. 

 

Vakbekwaamheid 

In het kader van het landelijke convenant ‘Versterking Brandweeronderwijs in Nederland’ zijn in NW4 verband 

uitgangspunten opgesteld die moeten leiden tot één gezamenlijke brandweerschool. De ontwikkelingen zijn nu 

zo ver dat beoogd wordt per 1 januari 2019 van start te gaan met de brandweerschool. Dit zal een 

opleidingsinstituut worden voor alle opleidingen binnen de brandweer (tot niveau officier) voor de regio’s 

Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek Waterland en Amsterdam-Amstelland. Alle opleidingen van 

de vier regio’s zullen centraal worden georganiseerd, maar blijven plaatsvinden vanuit diverse locaties in de 

vier regio’s. Voorstellen over het verdere traject zullen in 2018 aan het bestuur worden voorgelegd.  

 

Programma ‘stop en denk na’ 

Doel van dit programma is repressieve medewerkers beter voor te bereiden op risicovolle ontwikkelingen bij 

een inzet bij brand en zelfredzaamheid en nodige vaardigheden vergroten. Met aanpassingen in materieel, 

realistisch oefenen en aandacht voor teamwerk wordt beoogd de situatie te verbeteren. De opleidingen van 

het nieuwe blikje en de bevelvoerders zijn afgelopen jaar hierop aangepast. 

 

Interregionale samenwerking  

Omdat ook langs de grenzen van de regio de burger recht heeft op de snelste hulp, heeft de brandweer de 

afgelopen jaren gewerkt aan de invoering van interregionale grenzen voor de voertuigen. BAA heeft nu met 

alle omliggende regio’s zijn convenanten, waarin deze samenwerking is vastgelegd. Daarnaast wordt 

interregionaal afgestemd over procedures en protocollen, paraatheidsvormen en uitruk op maat.  

 

Duurzame inzetbaarheid 2016- 2020 

In het kader van arbeidshygiëne zijn verbeteringen gerealiseerd bij het reinigen van materieel en materiaal, 
persoonlijke beschermingsmiddelen en de fysieke scheiding van schoon/vuil werkgebied op de kazernes. 
 
 

3.4.3 Wat heeft het gekost? 

 
 

De afwijkingen worden toegelicht in hoofdstuk 10 Resultatenrekening Brandweer. 

 

bedragen x € 1.000

Repressie basisbrandweerzorg  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Baten

Dienstverlening 53                    40                    39                    50                    11                    

Overige opbrengsten incidenteel -                        -                        6                       -                        6-                       

Subtotaal baten 53                    40                    45                    50                    5                      

Lasten

Salarislasten 40.674            42.213            34.051            33.440            611                  

Kapitaallasten 3.842               4.001               2.596               2.351               245                  

Materiële kosten 13.234            12.556            8.184               7.341               843                  

Subtotaal lasten 57.750            58.770            44.831            43.132            1.699              

Saldo van baten en lasten 57.697            58.730            44.786            43.082            1.704              
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3.5 Overige basisbrandweerzorgtaken 

3.5.1 Wat wilden we bereiken? 

Een adequate coördinatie van de bestrijding van complexe en grote(re) incidenten. Bij grote, complexe of 

incidenten met een grote impact zet de brandweer meerdere voertuigen tegelijkertijd in. Dit kunnen meerdere 

tankautospuiten en redvoertuigen zijn, maar ook specialistische voertuigen die bij dergelijke incidenten worden 

ingezet. BAA heeft voldoende voertuigen om realistische scenario’s aan te kunnen en een organisatie om deze 

complexiteit te coördineren. 

Een adequate bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen. De brandweer heeft de taak bij ongevallen 

met gevaarlijke stoffen te verkennen, de gevaarlijke stoffen te stabiliseren en mens en dier te ontsmetten. 

Een adequate bestrijding van waterongevallen. Het redden van mens en dier bij waterongevallen is een 

afgeleide van de hulpverlening, die de brandweer biedt anders dan bij brand. 

Het bieden van effectieve ‘zware hulpverlening’. De brandweer wordt ook gealarmeerd bij ongevallen anders 

dan bij brand. Ook dan is de inzet gericht op het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren. 

Indien er sprake is van extra benodigd materieel en/of voertuigen spreekt BAA van ‘zware hulpverlening’. 

 

3.5.2 Wat hebben we gerealiseerd? 

Prestatie- en volume-indicatoren   Norm 

Actualisatie 

2016 

Realisatie t/m 

december 

 2016 

Coördinatie en bijzonder optreden     

Aantal uitrukken OvD’s   n.v.t. 1.299 

Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD’s   80% 91% 

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen     

Aantal uitrukken AGS   n.v.t. 92 

Paraatheid AGS   100% 100% 

Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS   80% 50% 

Paraatheid OGS-voertuig   95% 97% 

Realisatie opkomsttijd OGS-voertuig   80% 80% 

Bestrijding waterongevallen      

Aantal uitrukken waterongevallen   n.v.t. 299 

Paraatheid WO-voertuigen   95% 96% 

Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen   80% 86% 

Zware hulpverlening     

Aantal incidenten zware hulpverlening   n.v.t. 239 

Paraatheid HV voertuigen   90% 85% 

Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen   80% 88% 

 

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen 

Het aantal uitrukken is licht gestegen ten opzichte van 2016. Dit komt door een toename van interregionale 

inzetten in het kader van IBGS.  Door de samenwerking in NW4-verband heeft de OGS SIE meer uitrukken dan 

voorheen. Aan het begin van de zomer zijn kort achter elkaar 3 inzetten geweest. Waaronder twee in 

interregionaal verband (Texel en Medemblik). In 2017 is de Adviseur Gevaarlijke Stoffen 77 keer met PRIO 1 

gealarmeerd. Niet elke oproep van de AGS wordt gevolgd door een uitruk naar het plaats incident. Vaak wordt 

de AGS geraadpleegd en wordt telefonisch advies gegeven. Daardoor geeft de realisatie voor het 

opkomstpercentage  een vertekend beeld 

 

Zware hulpverlening  

De verminderde paraatheid van de HV Diemen zorgt ervoor dat het totale paraatheidcijfer van de HV 

voertuigen iets lager is geworden. 
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3.5.3 Wat heeft het gekost? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

bedragen x € 1.000

Coördinatie en bijzonder optreden  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Lasten

Salarislasten 1.109               1.084               646                  629                  17                    

Kapitaallasten 333                  366                  309                  287                  22                    

Materiële kosten 651                  600                  494                  398                  96                    

Subtotaal lasten 2.093               2.050               1.449               1.314               135                  

Saldo van baten en lasten 2.093              2.050              1.449              1.314              135                 

bedragen x € 1.000

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Lasten

Salarislasten 169                  167                  143                  138                  5                       

Kapitaallasten 94                    102                  74                    69                    5                       

Materiële kosten 42                    40                    34                    27                    7                       

Subtotaal lasten 305                 309                 250                 234                 17                    

Saldo van baten en lasten 305                  309                  250                  234                  17                    

bedragen x € 1.000

Bestrijding waterongevallen  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Lasten

Salarislasten inclusief maatwerk 1.958               2.047               1.647               1.539               108                  

Verrekening meerkosten dedicated duikteam (maatwerk) 894-                  900-                  900-                  904-                  4                       

Salarislasten exclusief maatwerk 1.064               1.147               747                  635                  112                  

Kapitaallasten 128                  148                  75                    72                    3                       

Materiële kosten 722                  720                  571                  430                  141                  

Saldo van baten en lasten 1.914               2.016               1.393               1.137               256                  

bedragen x € 1.000

Zware hulpverlening  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Lasten

Salarislasten 1.008               1.021               885                  860                  25                    

Kapitaallasten 189                  208                  159                  149                  10                    

Materiële kosten 298                  300                  220                  186                  34                    

Saldo van baten en lasten 1.495              1.529              1.264              1.195              69                    
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3.6 Maatwerk brandweerzorg 

3.6.1 Wat hebben we gerealiseerd? 

 

Uitvoering beleid 2
e
 loopbaan (FLO convenant) 

De onderhandelingen om de aangepaste Brandweer CAO, met daarin ook effecten op het FLO, zijn onlangs 

afgerond. Tijdens het opstellen van de begroting waren deze echter nog in volle gang en boden daarom toen 

onvoldoende basis om de meerjarige doorrekening van de kosten FLO op te baseren. De bijdrage FLO van de 

gemeente Amsterdam was om die reden in 2017 gelijk gehouden aan 2016 en er was ook geen dotatie of 

onttrekking begroot. Inmiddels is meer bekend en is de doorrekening van de financiële effecten opgesteld. Dit 

maakt dat met ingang van de realisatie in 2017 weer jaarlijks de werkelijke kosten voor FLO in de administratie 

kunnen worden verwerkt, evenals de daaruit voortvloeiende mutatie van de reserve FLO.  

 

Eigenaarslasten kazernes 

Kazerne Diemen is in vol eigendom van de Veiligheidsregio, en wordt momenteel in overleg met de gemeente 

Diemen gerenoveerd. Kazerne Aalsmeer wordt nog steeds gehuurd van de gemeente Aalsmeer. Zodra meer 

duidelijkheid is over de toekomst van de brandweerzorg aan de zuidflank (in relatie tot het nieuwe  

dekkingsplan) behoren zowel verwerving tot vol eigendom als afstoten tot de mogelijkheden. De voorbereiding 

voor de overdracht van de kazernes Duivendrecht en Ouderkerk is eveneens in gang gezet. Tot de 

daadwerkelijke realisatie is in overleg met de gemeente Ouder-Amstel de maatwerkbijdrage op € 0 gezet. 

 

Dedicated duikteam Amsterdam 

Vanwege het hoge risico op waterongevallen in de Amsterdamse grachtengordel wordt in Amsterdam gewerkt  

met een ‘dedicated’ duikteam: een duikteam dat elke dag, 24 uur, operationeel is voor  

uitsluitend de duiktaak. Het duikteam van Amsterdam bestaat uit vier opstelplaatsen. De bezetting bestaat uit  

een duiker, een reserveduiker, een duikploegleider en een assistent duikploeg (op kazerne Willem tevens  

chauffeur waterongevallenwagen). In 2012 heeft het Veiligheidsbestuur herbevestigd de duiktaak te willen  

behouden, en deze taak te willen blijven invullen met twee duikteams (Amsterdam en Amstelveen). Deze  

meerkosten (ten opzichte van springbemanning) worden aangemerkt als maatwerk voor de gemeente  

Amsterdam. 

 

Kapitaallasten blusboot 
Amsterdam beschikt over een blusboot die onder andere in de grachtengordel kan worden ingezet voor  

bluswerkzaamheden en waterwinning (pomp). De nieuwe blusboot is in 2016 opgeleverd en in 2017 in  

gebruik genomen. De bijbehorende kapitaallasten en materiële kosten betaalt de gemeente Amsterdam via de  

maatwerkbijdrage. 

 

Jeugdbrandweer Amstelveen 

De kosten van de Amstelveense jeugdbrandweer heeft de gemeente Amstelveen voldaan via een  

maatwerkbijdrage. 
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3.6.2 Wat heeft het gekost? 

 
 
Salarislasten en dotatie aan reserves 

Zoals hiervoor al is uitgelegd, was er tijdens het opstellen van de begroting nog onvoldoende basis om  

de meerjarige doorrekening van de FLO-kosten op te baseren aangezien de onderhandelingen voor  

de aangepaste brandweer CAO toen nog liepen. De bijdrage FLO van de gemeente Amsterdam was om die 

reden in 2017 gelijk gehouden aan 2016 en er was ook geen dotatie of onttrekking aan de reserve FLO begroot. 

Inmiddels zijn de onderhandelingen over de aangepaste CAO voor de brandweer afgerond en is er een 

meerjarige doorrekening van de FLO-kosten opgesteld. De enerzijds gepresenteerde onderschrijding op de 

salarislasten van € 2.783.000  en anderzijds de aan het Veiligheidsbestuur voorgestelde dotatie aan de reserve 

FLO van € 2.783.000  is een per saldo resultaat neutrale exercitie. 

 

Materiële kosten 

In 2017 is bij 'Maatwerk brandweerzorg' sprake van hogere lasten dan begroot. Het gaat hierbij om een bedrag 

€ 191.000. Zoals in de onderstaande tabel is te zien, doet deze overschrijding zich bijna geheel voor op de post 

'eigenaarslasten kazernes'. 

 

 
 
Uit onderstaande tabel kan worden opgemaakt dat de overschrijding op de post 'eigenaarslasten kazernes' zich 
vooral voordoet bij de gemeente Amsterdam. Het gaat hierbij om hogere lasten voor opstalverzekeringen en 
belastingen (OZB-eigenaren). 
 

bedragen x € 1.000

Maatwerk brandweerzorg  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Lasten

Salarislasten 8.799               10.712            10.575            7.792               2.783               

Kapitaallasten 2.083               2.329               1.669               1.669               -                        

Materiële kosten 1.173               1.099               1.563               1.755               191-                  

Subtotaal lasten 12.056            14.140            13.807            11.216            2.592               

Reserves

Onttrekkingen -                        -                        -                        -                        -                        

Dotaties 1.682               -                        -                        2.783               2.783-               

Mutaties in reserves 1.682              -                       -                       2.783              2.783              

Resultaat 13.738            14.140            13.807            13.999            191-                 

bedragen x € 1.000

Maatwerk brandweerzorg Rekening 

2016

Begroting 

2017

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Lasten

FLO 9.345              9.376              9.376              9.376              -                       

Eigenaarslasten kazernes 3.326              3.354              3.378              3.565              187-                 

Lasten dedicated duikteam 894                 900                 900                 904                 4-                      

Kapitaallasten en onderhoud blusboot 101                 100                 82                    82                    -                       

Lasten uitvoering gemeentelijke preventietaken 57                    56                    57                    57                    -                       

Lasten jeugdbrandweer 15                    15                    15                    15                    -                       

Resultaat 13.738            13.801            13.808            13.999            191-                 
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3.7 Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam- Schiphol (BOCAS) 

 

3.7.1 Wat heeft het gekost? 

 
 

  

bedragen x € 1.000

Eigenaarslasten kazernes Rekening 

2016

Begroting 

2017

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Aalsmeer 60                    61                    60                    60                    0                      

Amstelveen 548                 549                 555                 565                 10-                    

Amsterdam 2.540              2.544              2.562              2.741              179-                 

Diemen 107                 108                 128                 126                 2                      

Ouder-Amstel 0                      21                    -                       -                       -                       

Uithoorn 71                    71                    73                    72                    1                      

Resultaat 3.326              3.354              3.378              3.565              187-                 

bedragen x € 1.000

BOCAS  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Baten

Externe opbrengsten brandweeropleidingen 234                  250                  150                  179                  29                    

Externe opbrengsten brandweeroefeningen 187                  150                  200                  120                  80-                    

Externe opbrengsten BHV opleidingen 412                  500                  370                  460                  90                    

Externe opbrengsten verhuur terrein en overig 365                  171                  310                  449                  139                  

Subtotaal baten 1.198              1.071              1.030              1.209              179                 

Lasten

Salarislasten 1.685               1.592               1.706               1.632               74                    

Kapitaallasten 530                  530                  450                  450                  -                        

Inhuur derden 324                  300                  450                  429                  21                    

Materiële kosten 1.682               1.474               1.805               1.689               116                  

Doorbelasting kosten opleiden en oefenen intern 2.788-               2.825-               3.381-               2.919-               462-                  

Subtotaal lasten 1.433              1.071              1.030              1.281              251-                 

Saldo van baten en lasten 234                 -                       -                       72                    72-                    
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3.8 Projecten en incidenten posten 

 

3.8.1 Wat heeft het gekost? 

 
 

WW-uitkeringen 

De reserve WW is bedoeld om over de jaren heen de kosten voor werkloosheid te kunnen reguleren. In 2017 is 

€ 143.000 onttrokken aan deze reserve ter dekking van betaalde werkloosheidsuitkeringen, wat € 118.000 

meer was dan begroot. 

 

Reserves 

Er was een onttrekking aan de algemene reserve begroot van € 735.000 ter dekking van de gestegen 

loonkosten door de gestegen ABP-premie voor het ouderdom en nabestaandenpensioen, die op basis van de 

Voorjaarsnota 2017 van de gemeente Amsterdam niet werden gecompenseerd.  Deze begrote onttrekking is 

niet gerealiseerd omdat de gestegen loonkosten konden worden opgevangen in de exploitatie doordat er in de 

realisatie sprake is van een onderschrijding op de salarislasten.

bedragen x € 1.000

Projecten en incidentele posten  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Verhuur gebouwen en personeel 351                  92                    48                    -                        48-                    

Organisatiebrede opbrengsten 248                  -                        15                    -                        15-                    

Subtotaal baten 599                 92                    62                    -                       63-                    

Lasten

Projectkosten transitieovereenkomst -                        100                  -                        -                        -                        

Buitengewone lasten 84                    -                        -                        38                    38-                    

WW-uitkeringen 124                  25                    25                    143                  118-                  

Subtotaal lasten 2.207              125                 25                    181                 156-                 

Saldo van baten en lasten 1.608              33                    37-                    181                 219-                 

Reserves

Onttrekking bestemmingsreserve projectkosten transitieovereenkomst -                        100                  -                        -                        -                        

 Onttrekking Algemene reserve 490                  -                        735                  -                        735-                  

Onttrekking bestemmingsreserve WW 124                  25                    25                    143                  118                  

Dotatie Algemene reserve -                        -                        2.028               2.028               -                        

Mutaties in reserves 614-                 125-                 1.268              1.885              617                 

Resultaat 993                  92-                    1.231               2.066               836-                  
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4. Programma Alarmering 

4.1 Inleiding alarmering  

De meldkamer verzorgt een doelmatige en gecoördineerde alarmering. De meldkamer zet een spoedeisende 

melding om in een gestructureerde professionele alarmering. Deze alarmering bevat de geobjectiveerde 

informatie van de melder, eventueel verrijkt met informatie die de effectiviteit van de inzet en de veiligheid 

van de hulpverleners verhoogt. 

 

 
 

4.2 Inhoudelijke rapportage alarmering  

 
4.2.1  

Prestatie-indicatoren   Norm 

Actualisatie 

2017 

Realisatie 

2017 

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer     

24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen   100% 100% 

Verwerkingstijd brandweermeldingen (90 seconden.)   90 sec 88 sec 

Aantal evaluaties brandweerincidenten   24 9 

Meldkamerfunctie multidisciplinair     

24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator   100% 100% 

Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI   5 min 5 min 

Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur   100 % 100 %* 

 

 

4.2.2 Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer 

24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen  

De meldkamer is in 2017 24/7 operationeel geweest voor gelijktijdige meldingen. De intake van meldingen is 

gecombineerd met het intakeproces van de politie. Door deze samenvoeging zijn pieken in het werkaanbod 

beter op te vangen. Dat heeft zijn waarde bewezen bij de stroomstoring van 17 januari 2017. De stroomstoring 

in Amsterdam veroorzaakte een buitensporig aanbod in 1-1-2 oproepen waardoor landelijk congestie ontstond 

in het doorverbinden naar de regionale meldkamers. Alle in Amsterdam aangeboden 1-1-2 oproepen voor de 

brandweer zijn bij dit incident verwerkt. 

Verwerkingstijd brandweermeldingen (2 min.) 

De meldkamer beschikte dit voorjaar tijdelijk niet over tijdgegevens. Dit kwam door een sanering in de 
beschikbare rapportagetools binnen de politie. Inmiddels rapporteert de GMK weer gemiddelden, deels 

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Alarmering Rekening 2016  Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer 1.425               1.424               1.425               1.404               21                    

Meldkamerfunctie multidisciplinair 108                  107                  108                  75                    33                    

Resultaat 1.533               1.531               1.533               1.479               54                    



 

 

 

33 

Jaarrekening 

VrAA 2017 

 

volgens de nieuwe overeengekomen norm. De verwerkingstijd bij objectbranden mag gemiddeld niet hoger zijn 
dan 90 seconden. Brandweer en GMK hebben een rekenmodel ontwikkeld om het gemiddelde juist te kunnen 
berekenen. Tot op heden heeft de GMK dit echter nog niet geïmplementeerd. De ICT ondersteuning vraagt 
meer tijd dan in het verleden waardoor deze slag niet afgerond is. Het gerapporteerde cijfer betreft 
woningbranden en niet het ruimere begrip objectbranden. 

Aantal evaluatie brandweerincidenten 

De behoefte aan evaluatie van incidenten wordt in het overleg tussen de drie operationele diensten bepaald. 

Het aantal incidenten dat aanleiding gaf tot evaluatie, in mono- of multi-verband, is in 2017 beperkt gebleven 

tot 9. Dit komt overeen met de ervaringen in eerdere jaren.  

 

 

4.2.3 Meldkamerfunctie multidisciplinair 

Het huidige C2000 netwerk is technisch verouderd, daarom wordt het netwerk door het ministerie van Justitie 

en Veiligheid geheel vervangen. Tot in de zomer was de planning dat de vervanging in het laatste kwartaal van 

2017 zou worden gerealiseerd. Daarop zijn de opleidingstrajecten voor centralisten binnen de meldkamer 

gepland. Technische complicaties hebben tot vertraging in de realisatie van het nieuwe netwerk geleid. De 

invoering van het nieuwe netwerk en de opleidingen zijn daardoor verschoven naar 2018. Het departement 

van Justitie en Veiligheid garandeert de werking van C2000 in 2018. 

 

Deze vertraging heeft tot aanpassingen geleid in de aansluiting op de meldkamer ICT die door de Landelijke 

Meldkamer Organisatie (LMO) wordt gerealiseerd. De aansluiting op deze landelijke voorziening is verschoven 

tot na 2019. Met de aansluiting op de landelijke ICT wordt een volledige back-up voorziening voor de 

Amsterdamse meldkamer gerealiseerd doordat meldkamers elkaars functie onmiddellijk kunnen overnemen. 

Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur * 

Bij de stroomstoring op 17 januari 2017 is de hoofdstructuur gealarmeerd. Bij die gelegenheid bleek het 

alarmeringssysteem niet te werken. Dit alarmeringssysteem was bij een particuliere provider ingehuurd. De 

handelingen op de meldkamer hebben daardoor niet geleid tot een reguliere alarmering. Via alternatieve 

kanalen zijn de piketfunctionarissen alsnog gealarmeerd. Later bleek de noodstroomvoorziening bij de provider 

defect. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. 

 

 

4.2.4 Wat heeft het gekost? 

 
 

bedragen x € 1.000

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer Rekening 2016  Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Lasten

Bijdrage GMK 1.383               1.399               1.393               1.371               22                    

Piket officier GMK 42                    25                    32                    33                    1-                       

Subtotaal lasten 1.425               1.424               1.425               1.404               21                    

Saldo van baten en lasten 1.425               1.424               1.425               1.404               21                    
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GHOR centralist 
Dit onderdeel betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Meldkamer van de Ambulance Amsterdam voor de werkplek 

van de GHOR centralist. Nu deze functie per 1 mei 2017 is vervallen, komen deze kosten ook te vervallen. In 

2017 is sprake van een afbouwregeling. Hierdoor realiseert de GHOR op dit onderdeel een voordeel van circa € 

33.000. Vanaf 2018 vervallen deze kosten volledig.  

bedragen x € 1.000

Meldkamerfunctie multidisciplinair Rekening 2016  Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Lasten

GHOR-centralist 108                  107                  108                  75                    33                    

Frictiekosten GMK -                        -                        -                        -                        -                        

Subtotaal lasten 108                 107                 108                 75                    33                    

Saldo van baten en lasten 108                  107                  108                  75                    33                    
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5. Programma overhead 

5.1 Inhoudelijke rapportage overhead 

5.1.1 Apart programma overhead 

Met ingang van de actualisatie 2017 / begroting 2018  VrAA is er sprake van een apart programma overhead.
3
 

Het doel van dit overzicht overhead is om het bestuur op eenvoudige en eenduidige wijze meer inzicht te 

geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die 

kosten te geven. In de overige programma’s zijn de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire 

proces. 

 

5.1.2 Wat verstaan we onder overhead? 

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire  

proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is door de commissie BBV een definitie van  

overhead geïntroduceerd: “Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in  

het primaire proces”. Volgens de verdere uitwerking over de toepassing van de definitie in de praktijk bestaat 

overhead, naast de ondersteunende PIOFACH-functies
4
 ook uit alle leidinggevende in het primaire proces, 

bestuursadviseurs en management ondersteuning. 

  

                                                                 
3
 Dit is voorgeschreven in het  Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten) van 5 maart 2016. 
4
 PIOFACH staat voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en 

Huisvesting. 
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5.2 Financiële rapportage overhead 

In het onderstaand overzicht zijn de lasten voor de overhead per functie weergegeven. De baten bestaan uit 

opbrengsten die worden gegenereerd door de ondersteunende afdelingen, zoals de verhuur van algemene 

ruimten en de detachering van een aantal medewerkers. 

 

 
 
Verhuur gebouwen en personeel 
Door de tijdelijke externe detacheringen van medewerkers is voor een bedrag van € 295.000 aan meer baten 
gerealiseerd.  
 
Overige goederen en diensten 
De hogere baten bij 'Overige goederen en diensten' komen vooral door vrijval van een algemene voorziening 
van € 20.000. De onderliggende afspraken (in verband met de regeling kilometervergoeding ongunstig rooster) 
zijn op grond van de verjaringstermijn verjaard. 
 
Personeel en organisatie 
De hogere lasten bij 'Personeel en organisatie' van € 423.000 zijn vooral het gevolg van hogere lasten bij de 
componenten externe inhuur, opleiden en oefenen, personeelsgerelateerde kosten en overige materiële 
lasten. 
 
Facilitaire zaken en beheer 
Bij het onderdeel 'Facilitaire zaken en beheer' is sprake van hogere lasten van € 420.000, die per saldo bestaan 
uit € 276.000 hogere salarislasten, € 304.000 hogere kapitaallasten (een hogere dotatie aan de voorziening 
egalisatie kapitaallasten regionaal) en € 160.000 lagere materiële lasten  (lagere gebouwgerelateerde kosten). 
 

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Overhead  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Baten

Verhuur gebouwen en personeel -                        -                        158                  453                  295                  

Overige goederen en diensten -                        -                        202                  171                  31-                    

Subtotaal baten -                       -                       360                 625                 265                 

Lasten

Algemene leiding en ondersteuning -                        -                        4.438               4.241               197                  

Beleidsadvisering -                        -                        1.504               1.536               32-                    

Financiën en audit -                        -                        1.639               1.561               78                    
Personeel en organisatie -                        -                        2.705               3.128               423-                  

Communicatie -                        -                        519                  506                  13                    

Informatisering en automatisering -                        -                        3.081               2.856               225                  

Juridische zaken -                        -                        71                    71                    -                        

Facilitaire zaken en beheer -                        -                        2.134               2.554               420-                  

Organisatiebrede kosten en huisvesting -                        -                        2.792               3.006               214-                  

Subtotaal lasten -                       -                       18.884            19.459            576-                 

Saldo van baten en lasten -                        -                        18.525            18.835            312-                  
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6. Algemene dekkingsmiddelen 

6.1 Inhoudelijke algemene dekkingsmiddelen en staf veiligheidsbureau 

 
 

6.2 Rijksbijdragen 

 
 

In de beschikking van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 17 juli 2017 is aangekondigd dat de BDuR 

bijdrage van het Rijk vanaf 2017 wordt verhoogd met € 105.000 in verband met de indexatie voor de loon- en 

prijsbijstellingen 2017. Dit is een voordeel ten opzichte van de begroting op de Rijksbijdragen. 

 

  

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen en staf Vbu  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Baten

Rijksbijdragen 9.495              11.119            11.324            11.429            105                 

OMS opbrengsten 1.331              700                 1.242              1.269              27                    

Gemeentelijke bijdragen 78.253            79.048            78.522            78.524            2                      

Overige baten 46                    48                    46                    49                    3                      

Subtotaal baten 89.125           90.915           91.134           91.271           137                 

Lasten

Staf Veiligheidsbureau 316                 317                 -                       -                       -                       

Kosten beheer OMS 80                    25                    25                    6                      19                    

Subtotaal lasten 396                 342                 25                   6                     19                   

Saldo van baten en lasten 88.729-           90.573-           91.109-           91.265-           156                 

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Baten

BDUR 3.450              4.933              4.091              4.341              250                 

Compensatie BTW 3.955              4.112              5.130              4.984              146-                 

Bijzondere bijdrage CBRN-risico's 175                 175                 175                 175                 -                       

Bijzondere bijdrage interregionale samenwerking 1.250              1.250              1.250              1.250              -                       

Jaarlijkse bijdrage VRZW 665                 649                 678                 678                 0                      

Totaal baten 9.495              11.119            11.324            11.429            105                 
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6.3 Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS) 

 
 

6.4 Gemeentelijke bijdragen 

 

6.5 Overige baten 

 
 

  

bedragen x € 1.000

OMS  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Baten

OMS opbrengsten structureel 700                 700                 700                 700                 -                       

OMS opbrengsten incidenteel 631                 -                       542                 569                 27                    

Subtotaal baten 1.331             700                 1.242             1.269             27                   

Lasten

Kosten beheer OMS 80                    25                   25                    6                      19                   

Subtotaal lasten 80                   25                   25                   6                     19                   

Saldo van baten en lasten 1.251-              675-                 1.217-              1.263-              46                    

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Baten

Bijdrage crisisbeheersing                1.668 1.671              1.521              1.521              0                      

Bijdrage brandweerzorg             74.906 75.692            75.312            75.313            1                      

Bijdrage alarmering                1.418 1.424              1.425              1.425              0                      

Bijdrage staf Veiligheidsbureau                   260 261                 265                 265                 0-                      

Totaal baten 78.253            79.048            78.522            78.524            1                      

bedragen x € 1.000

Overige baten  Rekening 

2016 

 Begroting 

2017 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Baten 

Rentebaten 1                      3                      -                       2                      2                      

Overige baten 45                    45                    46                    46                    0                      

Totaal baten 46                    48                    46                    49                    3                      
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7. Verplichte paragrafen 

7.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

7.1.1 Weerstandsvermogen en risico’s 

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de ongedekte risico’s 

(niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). De weerstandscapaciteit geeft de 

mogelijkheden van de Veiligheidsregio aan om deze ongedekte risico’s op te vangen. 

Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende risico’s en wat mag 

worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het weerstandsvermogen is daarom 

iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf bepaald moet worden. In de notitie 

weerstandsvermogen van de VrAA die op 25 september 2017 door het Veiligheidsbestuur is vastgesteld, is dit 

beleid uitgewerkt.  

De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de 

benodigde weerstandscapaciteit. In de notitie weerstandsvermogen wordt voorgesteld een ratio na te streven 

met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4.  Ultimo 2017 ligt de ratio weerstandsvermogen op 1,56, iets boven 

de streefwaarde. 

 

 
Ten aanzien van de risico’s heeft Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aangekondigd de samenwerking met 

betrekking tot de GHOR-taken te willen beëindigen. Reden is dat deze samenwerking steeds meer is gaan 

wringen met eerst de herindeling van de politie regio's en momenteel de ontwikkeling van de landelijke 

meldkamer organisatie. Hierdoor is VrZW steeds intensiever aangewezen op de regio's Kennemerland en 

Noord Holland Noord. Dit risico zal zich dus daadwerkelijk voordoen, waarschijnlijk per 1 januari 2019. 

Binnenkort is overleg tussen de DPG'en over het proces van ontvlechting.   

 
 
7.1.2 Financiële kengetallen 

In het BBV Wijzigingsbesluit van 15 mei 2015 is in artikel 11 een nieuw onderdeel over (financiële) kengetallen 
toegevoegd. Het opnemen van kengetallen in de begroting en rekening past in het streven naar meer 
transparantie en omdat daarmee wordt beoogd provinciale staten, de raad en besturen van openbare 
lichamen in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en over de baten en de 
lasten. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende de aspecten die het bestuur en de 
gemeenteraden in hun beoordeling van de financiële positie moeten betrekken om daar een verantwoord 
oordeel over te kunnen geven. 
 

Voor veiligheidsregio’s zijn de volgende kengetallen relevant: 

 Netto schuldquote 

 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

Werkmaatschappij Omvang 

actualisatie 

(lasten 2017)

Benodigde 

weerstands-

capaciteit 

actualisatie 

2017

Beschikbare 

weerstands-

capaciteit na 

resultaat-

bestemming 

2016

Mutaties 

algemene 

reserve 2017

Beschikbare 

weerstands-

capaciteit 

31/12/2017

Ratio 

Weerstands-

vermogen  

31/12/2017

Totaal 93.086                  5.818                    6.796                    2.271                    9.067                    1,56                       
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 Solvabiliteitsratio 

 Structurele exploitatieruimte 

 

In de onderstaande tabellen zijn de kengetallen van de VrAA weergegeven. 
 
 

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

 
 

De twee kengetallen 'netto schuldquote' en de 'netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen' 

zijn voor VrAA identiek aangezien zij geen leningen aan derden verstrekt. De netto schuldquote weerspiegelt 

het niveau van de schuldenlast van de veiligheidsregio ten opzichte van de eigen middelen en geeft een 

indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie  (Staatsblad van het Koninkrijk der 

Nederlanden, jaargang 2015, 206). 

De netto schuldquote (en ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de 

veiligheidsregio voor de rekening 2016, actualisatie 2017 en rekening 2017 zijn respectievelijk 28,04%, 35,17% 

en 23,63%. In de VNG-uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ (2013) is aangegeven dat wanneer een schuld 

lager is dan het begrotingstotaal (de quote is <100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 

130% als onvoldoende. De percentages van de veiligheidsregio liggen ruim binnen de normen van de VNG. 

 

  

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal
 Rekening 

2016 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

Ratio netto schuldquote (A+B+C-D1-E-F-G)/H*100% 28,04% 35,17% 23,63%

 Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen (A+B+C-D2-E-F-G)/H*100% 28,04% 35,17% 23,63%

 A. Het totaal van de vaste schulden. 23.000 25.971 21.967

 B. Het totaal van de netto vlottende schulden. 7.023 6.386 10.439

 C. Het totaal van de overlopende passiva. 2.997 2.026 1.521

 D1. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in 

artikel 36, onderdelen d,e en f, van het BBV provincies en 

gemeenten. 0 0 0

 D2. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd 36, 

onderdelen b,c,d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten. 0 0 0

 E. Het totaal van de uitzettingen met een rentetypische looptijd 

korter dan 1 jaar. 2.400 848 10.262

 F. Het totaal van alle l iquide middelen. 2.497 362 -449

 G. Het totaal van de overlopende activa. 1.999 14 1.666

 H. Het totaal saldo van de baten, exclusief de mutaties reserves. 93.182 94.274 95.005
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Solvabiliteitsratio 

 

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen en geeft 

daarmee inzicht in de mate waarin de veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen  

(Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe 

groter de weerbaarheid van veiligheidsregio. 

De solvabiliteitsratio’s van veiligheidsregio voor de rekening 2016, actualisatie 2017 en rekening 2017 zijn 

respectievelijk 25,42%, 26,69% en 32,33 %. In de VNG-uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ (2013) is 

aangegeven dat wanneer een solvabiliteitsratio hoger is dan 30% dit als voldoende kan worden bestempeld en 

lager dan 20% als onvoldoende. In de rekening 2017 ligt het ratio van de veiligheidsregio boven de 30%.  

 

Structurele exploitatieruimte 

 

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door de optelsom van het saldo van de structurele baten en 

lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale 

baten, uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn 

om de structurele lasten te dekken (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206). 

De ratio’s structurele exploitatieruimte van de veiligheidsregio voor de rekening 2016, actualisatie 2017 en 

rekening 2017 zijn respectievelijk 3,28%, 1,27% en 6,98%. Dit betekent dat de structurele baten toereikend zijn 

om de structurele lasten te dekken. 

  

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal
 Rekening 

2016 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

Solvabiliteitsratio A/B*100% 25,42% 26,69% 32,33%

 A. Het totale eigen vermogen. 15.036 16.224 21.646

 B. Het totaal van de passiva. 59.150 60.789 66.954

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal
 Rekening 

2016 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

Ratio structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E*100% 3,28% 1,27% 6,98%

 A. Structurele lasten (= het totaal van de lasten minus het 

geraamde totaal van de incidentele lasten per programma). 89.529 93.015 88.089

 B. Structurele baten (= het totaal van de baten minus het 

geraamde totaal van de incidentele baten per programma). 92.583 94.212 94.719

 C. Het totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves. 0 0 0

 D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves. 0 0 0

 E. Het totaal van de baten, exclusief de mutaties reserves. 93.182 94.274 95.005
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7.2 Bedrijfsvoering 

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen 

realiseren evenals de sturing en beheersing daarvan (Artikel 14 BBV). In de onderstaande tabellen wordt de 

formatie, bezetting en het verschil per werkmaatschappij weergegeven. In de paragrafen 6.2.1 tot en met 6.2.3 

wordt de bedrijfsvoering per werkmaatschappij toegelicht. De bezettingsgegevens in de onderstaande tabel 

betreffen de bezettingscijfers van december 2017. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

7.2.1 Veiligheidsbureau 

Het Veiligheidsbureau is gepositioneerd bij de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente 

Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 

Het Veiligheidsbureau wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten en bijdragen van de 

GHOR, de regionale politie AA en Brandweer AA. Bij het Veiligheidsbureau werken 7,5 fte voor de 

Veiligheidsregio. Deze personele lasten worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten en de 

operationele diensten. 

 

 
7.2.2 Brandweer 

Het personeel van de brandweer is in dienst van de Veiligheidsregio. De formatie 2017 van de brandweer 

bedraagt 1.054,3 fte en de werkelijke bezetting van 2017 bedraagt 1.025,7 fte. 

De formatie van 1054,3 fte bestaat uit 284,3 fte dagdienst, 480 fte 24-uursdienst en 290 fte vrijwilligers. 

De bezetting van 1025,7 fte bestaat uit 272,2 fte dagdienst, 478,5 fte 24-uursdienst en 275 vrijwilligers. 

Formatie per 31-12-2017  Dagdienst  24-uursdienst  Vrijwilligers  Totaal 

Brandweer 284,3              480,0              290,0              1.054,3           

GHOR (voor 2017 verhoogt met 4 fte vanaf april  2017) 18,7                -                       -                       18,7                

Veiligheidsbureau 7,5                   -                       -                       7,5                   

Totaal 310,5              480,0              290,0              1.080,5           

Bezetting per 31-12-2017  Dagdienst  24-uursdienst  Vrijwilligers  Totaal 

Brandweer 272,2              478,5              275,0              1.025,7           

GHOR 19,0                -                       -                       19,0                

Veiligheidsbureau 7,5                   -                       -                       7,5                   

Totaal 298,7              478,5              275,0              1.052,2           

Verschil formatie en bezetting per 31-12-2017  Dagdienst  24-uursdienst  Vrijwilligers  Totaal 

Brandweer 12,1                1,5                   15,0                28,6                

GHOR 0,3-                   -                       -                       0,3-                   

Veiligheidsbureau -                       -                       -                       -                       

Totaal 11,8                1,5                   15,0                28,3                
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7.2.3 GHOR 

Het personeel van de GHOR is in een aparte afdeling gepositioneerd bij de GGD Amsterdam van de gemeente 

Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam 

Amstelland en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 

De GHOR heeft haar formatie uitgebreid met 4 fte, conform de besluitvorming bij de begroting 

2018/actualisatie 2017. De formatie van de GHOR bedraagt 19,7 fte en de werkelijke gemiddelde bezetting 

over 2017 bedraagt 15,9 fte. 
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7.3 Financiering 

7.3.1 Treasuryfunctie 

Leidend voor de treasuryfunctie is het Treasurystatuut van de Veiligheidsregio, met daarin de volgende 

uitgangspunten: 

‒ het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet toestaan van 

het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;  

‒ tijdelijke overschotten worden via Schatkistbankieren ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en 

voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken. 

Op 19 december 2016 heeft het Veiligheidsbestuur ingestemd met het opzeggen van de leningovereenkomst 

tussen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de gemeente Amsterdam. Hiermee treedt een 

verzwaring op van de Treasuryfunctie bij de afdeling CIF van de brandweer.  

In 2017 is op grond van het Treasurystatuut gewerkt aan een nadere uitwerking (inrichting en borging) van 

deze functie, waaronder  het bijbehorend beleid, de AO/IC, monitoring en sturing en de operationalisering 

hiervan.  

 

7.3.2 Renterisiconorm 

De Wet Fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een gegeven jaar 
een renterisico mag hebben.  De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen 
een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% 
van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de portefeuille van langlopende 
leningen zodanig over de jaren verdeeld is, dat het renterisico dat voortkomt uit herfinanciering en 
renteherzieningen gelijkmatig wordt gespreid. De renterisiconorm van de veiligheidsregio bedraagt in 2016 € 
18.617.000. De veiligheidsregio heeft ruim binnen de renterisiconorm geopereerd. 
 

  
 

 

7.3.3 Kasgeldlimiet 

De Wet Fido begrenst middels de kasgeldlimiet de maximale kortlopende schuld. Dit limiet bepaalt dat de 

kortlopende schuld maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag zijn. De gemiddelde liquiditeitspositie van de 

drie kwartaalmaanden wordt getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet van de 

veiligheidsregio bedroeg in 2017 € 7.633.000. De gemiddelde liquiditeitspositie van kwartaal 1 tot en met vier 

in de onderstaande tabel betreft het gemiddelde van de begin- en eindsaldi van het kwartaal. De 

veiligheidsregio heeft in 2017 ruim binnen de kasgeldlimiet geopereerd. 

bedragen x € 1.000

Renterisiconorm 2017

Begrotingstotaal 93.086     

Renterisiconorm (20% omvang begroting) 18.617     

Renterisico (renteherzieningen + aflossingen) 1.033       

Ruimte (+)/ overschrijding (-) 17.584     
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7.3.4 Financiering vaste activa 

De materiële vaste activa werd tot eind 2016 deels gefinancierd met een langlopende lening bij gemeente 
Amsterdam en deels met eigen vermogen.  De lening bij de gemeente Amsterdam is inmiddels omgezet in een 
leningenpakket van verschillende omvang en formaat. Hierbij is tevens de directe koppeling tussen het Vreemd 
Vermogen en de Vaste Activa losgelaten, omdat dit leidde tot overfinanciering.  

In onderstaande tabel is de huidige leningenportefeuille en kredietfaciliteit weergegeven: 

 
 

bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet 2017 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Begrotingstotaal 93.086     93.086     93.086     93.086     

Kasgeldlimiet (8,2%) van omvang begroting 7.633       7.633       7.633       7.633       

Kortlopende schuld/ liquiditeitspositie 1.380       1.148       214           223-           

Ruimte (+) / overschrijding (-) 6.253       6.485       7.419       7.856       

Bank Nummer Bedrag 

(€)

Looptijd 

(jaar)

Type Rente Stand per 

1-1-2017 

(€)

Aflossing in 

2017 

(€)

Stand per 

31-12-2017 

(€)

BNG 40.110.960 5.000.000 10 Lineair 0,56% 5.000.000 500.000 4.500.000

BNG 40.110.961 8.000.000 15 Lineair 0,98% 8.000.000 533.333 7.466.667

BNG 40.110.962 10.000.000 10 Fixe 0,99% 10.000.000 0 10.000.000

BNG MO/18.78006 13.500.000 N.v.t. Kredietarrangement Euribor + 38 bp 13.500.000 n.v.t. 13.500.000
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7.3.5 EMU-saldo 

Het EMU-saldo
5
 geeft inzicht in hoe de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten in een jaar (en hoe 

investeringen in een jaar zich verhouden tot de afschrijvingen). Bij een negatief EMU-saldo besteedt de 

veiligheidsregio meer geld dan dat zij ontvangt (en overstijgen de investeringen de afschrijvingen), bij een 

positief EMU-saldo is dit andersom. In het onderstaande overzicht worden de EMU-saldi van de jaarrekening 

2016, actualisatie 2017 en rekening 2017 weergegeven. 

 

 
De EMU-saldi voor de rekening 2016, actualisatie 2017 en rekening 2017 zijn respectievelijk minus € 1,3 
miljoen, minus € 8 miljoen en € 10 miljoen. 
  

                                                                 
5
 Het EMU-saldo is het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van Openbaar 

Lichaam, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en 

regionale rekeningen in de Europese Unie (BBV artikel 1. lid 1, sub j). 

Bedragen x € 1.000

EMU-Saldo
 Rekening 

2016 

 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

EMU-Saldo (A+B+C-D+E+F-G+H-I-J-K) -1.258 -8.043 10.068

 A. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 

reserves. 1.446 1.188 6.718

 B. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie. 4.501 4.561 4.561

 C. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 

exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van 

de exploitatie. 3.917 1.565 2.342

 D. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans 

worden geactiveerd. 10.263 12.880 1.086

 E. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie 

en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet 

al in mindering zijn gebracht bij post D. 0 0 0

 F. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit 

desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord. 0 0 0

 G. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp 

maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de 

exploitatie staan) 0 0 0

 H. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties 

niet op exploitatie verantwoord. 0 0 0

 I. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze 

transacties met derden betreffen. 859 2.476 2.467

 J. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 

A genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van 

de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en 

die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten. 0 0 0

 K. Boekwinst op exploitatie van verkoop van effecten. 0 0 0
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7.4 Onderhoud kapitaalgoederen 

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. De kosten worden 

geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening. Om het jaar vindt bijstelling van de meerjarenplanning 

plaats door een nieuwe opname en inventarisatie van de stand van zaken.  

 

Ook het onderhoud van de voertuigen en overig materieel vindt plaats op basis van een planning die is 

vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. 
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7.5 WNT verantwoording 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking3 en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

 
 

bedragen x € 1 L.J.Schaap 
N. Jansen 

Schoonhoven 
J. Woldman 

Functiegegevens Commandant Hoofd 

Veiligheidsbureau 

DPG 

Aanvang5 en einde functievervulling in 

2017 

1/6– 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/05 

Deeltijdfactor in fte6  1,0 fte Doorberekend 0,5 

fte 

Doorberekend 0,21 

fte 

Gewezen topfunctionaris?7 nee nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking?8 nee Ja, bij OOV Ja, bij GGD 

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen9 
99.780 49.368 28.065 

Beloningen betaalbaar op termijn9 - - - 

Subtotaal 99.780 49.368 28.065 

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10 
105.583 90.500 38.010 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag11 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 99.780 49.368 28.065 

    

Reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

    

Gegevens 201612  L. Scheerder  

Aanvang en einde functievervulling in 

2016 

- 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

Deeltijdfactor 2016 in fte - Doorberekend 0,5 

fte 

Doorberekend 0,5 

fte 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
- 48.472 74.576 

Beloningen betaalbaar op termijn - N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 2016 - 48.472 74.576 
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bedragen x € 1 J.D. van de Ven   

Functiegegevens Hoofd GHOR-bureau   

Aanvang5 en einde functievervulling in 2017 1/4 – 31/12   

Deeltijdfactor in fte6  Doorberekend 0,75 

fte 

  

Gewezen topfunctionaris?7 nee   

(Fictieve) dienstbetrekking?8 Ja, bij GGD   

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen9 
83.416,72   

Beloningen betaalbaar op termijn9 -   

Subtotaal 83.416,72   

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10 
135.750   

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag11 N.v.t.   

Totale bezoldiging 83.416,72   

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t.   

    

Gegevens 201612    

Aanvang en einde functievervulling in 2016 n.v.t.   

Deeltijdfactor 2016 in fte n.v.t.   

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
n.v.t.   

Beloningen betaalbaar op termijn n.v.t.   

Totale bezoldiging 2016 N.v.t.   
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking1 in de periode kalendermaand 1 t/m 12. 
 

 
Topfunctionarissen die zonder bezoldiging wel verantwoordelijkheid hebben voor de werkmaatschappijen 
Veiligheidsbureau en GHOR-bureau zijn Ruud IJzelendoorn (hoofd OOV gemeente 
Amsterdam/Veiligheidsbureau) en Paul van der Velpen/José Manshanden  (directeur publieke 
gezondheidszorg/ GHOR). 
 
Bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is er geen sprake van uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking en bezoldiging en/of ontslaguitkering 
niet topfunctionarissen.  
 
 
  

bedragen x € 1 E. Botman L.J. Schaap 

Functiegegevens Teamleider GHOR-bureau Commandant 

Kalenderjaar3 2017 2016 2017 2016 

Periode functievervulling in het 

kalenderjaar (aanvang – einde) 

1/1 – 31/3 6/11 – 31/12 1/1 – 31/5 1/6– 31/12 

Aantal kalendermaanden 

functievervulling in het 

kalenderjaar4 

3 2 5 7 

     

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 

    

Maximum uurtarief in het 

kalenderjaar5  
€ 176 € 175 € 176 € 175 

Maxima op basis van de 

normbedragen per maand6 
24.500 24.000 18.500 23.143 

Individueel toepasselijke maximum 

gehele periode kalendermaand 1 

t/m 127 

73.500 + 48.000 

 

162.000 + 92.500 

 

     

Bezoldiging     

Werkelijk uurtarief lager dan het 

(gemiddeld) maximum uurtarief?8 
Ja Ja 

Bezoldiging in de betreffende 

periode 
 51.794,40 35.500 68.925 93.974 

Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 129 
87.294,40 162.899 

   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag10 N.v.t. N.v.t.  

Totale bezoldiging, exclusief 

BTW 
87.294,40 162.899 

     

Reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan11 
n.v.t. N.v.t. 
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1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder  
 

 
 

  

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Mr. E.E. van der Laan Voorzitter 

Veiligheidsbestuur 

J.J. van Aartsen Plaatsvervangend 

voorzitter 

Drs. M.M. van ’t Veld Plaatsvervangend 

voorzitter 

Drs. H.B. Eenhoorn Plaatsvervangend 

voorzitter 

J.J. Nobel Lid Veiligheidsbestuur 

Drs. D.H.  Oudshoorn Lid Veiligheidsbestuur 

E. Boog Lid Veiligheidsbestuur 

M.T.J. Blankers-Kasbergen Lid Veiligheidsbestuur 

Drs. J. Langacker Lid Veiligheidsbestuur 
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8. Geconsolideerde Balans VrAA 

8.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

8.1.1 Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten” en de financiële verordeningen.  

 

8.1.2 Vaste activa 

De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. 

Deze afschrijvingen vinden lineair plaats en zijn afhankelijk van de verwachte economische levensduur, waarbij 

geen rekening wordt gehouden met restwaarden. Op grond wordt niet afgeschreven. 

 

8.1.3 Voorraden 

De voorraden zijn gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs (v.v.p.).  

De investeringen die nog niet opgeleverd zijn in het lopende jaar, worden per ultimo boekjaar als onderhanden 

werk (activa in uitvoering) in de jaarrekening verantwoord. 

 

8.1.4 Vorderingen 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van 

oninbaarheid. 

 

8.1.5 Liquide middelen 

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  

 

8.1.6 Eigen vermogen 

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het saldo van 

de rekening van baten en lasten.  

 

8.1.7 Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de voorzienbare verplichting, het verlies 

en/of risico’s, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voor arbeidskosten gerelateerde 

verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een 

verplichting opgenomen.  

 

8.1.8 Vlottende passiva 

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
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8.2 Geconsolideerde balans VrAA 

 
 

   

Bedragen x € 1.000

ACTIVA Ultimo 2017 Ultimo 2016

Vaste activa

Materiële vaste activa 47.111             50.586             

Vlottende activa

Voorraden 8.363               1.669               
Gereed product en handelsgoederen 8.363               1.669               

Vorderingen korter dan één jaar 10.262             2.400               

Vorderingen op openbare lichamen 3.426               727                   

Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen -                        724                   

Overige vorderingen 6.836               950                   

Overige uitzettingen -                        -                   

Liquide middelen 449-                   2.497               

Bank- en girosaldi 449-                   2.497               

Overlopende activa                 1.666 1.998               

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit 

betaalde bedragen

                1.666                 1.998 

Totaal 66.954             59.150             

Bedragen x € 1.000

PASSIVA Ultimo 2017           Ultimo 2016

Vaste passiva

Eigen vermogen               21.646               15.036 

Algemene reserve 9.067                6.417                

Bestemmingsreserve 10.881              8.241                

Resultaat voor bestemming 1.698                378                    

Voorzieningen               11.382 11.094              

Voorzieningen 11.382              11.094              

Langlopende schulden langer dan één jaar               21.967 23.000              

Overige binnenlandse sectoren 21.967              23.000              

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden korter dan één jaar               10.439 7.023                

Overige schulden 10.439              7.023                

Overlopende passiva                 1.521 2.997                

Nog te betalen bedragen 1.521                2.997                

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen -                         -                         

Overige vooruitontvangen bedragen -                         -                         

Totaal 66.954              59.150              
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8.3 Toelichting op de balans VrAA 

8.3.1 Materiële vaste activa 

 
 
De post materiële vaste activa is verhoogd met de activa in uitvoering waarvan de investeringen in 2017 
volledig zijn geboekt (€ 1.086.000). Dit bedrag aan geactiveerde investeringen bestaat uit de volgende posten: 

‒ Gebouwen:  flexunit BOCAS (€ 28.000); 
‒ Voer- en vaartuigen: repressief ondersteuningsvoertuig Aalsmeer (€ 17.000); UHDBS-C Pieter (€ 

53.000), UHDBSC Nico (€ 53.000), UHDBS-C Dirk (€ 53.000), UHDBS-C Victor (€ 53.000); 
‒ Diversen: destructief gereedschap (€ 30.000), LD blusslangen (€ 131.000), HV en module BOCAS (€ 

16.000), duiksets (€ 33.000), kantoorautomatisering (€ 392.000), rollgliss (€ 16.000), HD en LD 
staalpijpen (€ 191.000) en ledmonitoren/projectors (€ 22.000). 

Deze post is alleen verlaagd met het bedrag van € 4.561.000 aan afschrijvingen in 2017 (er hebben geen 
desinvesteringen plaatsgevonden). Per saldo is de post materiële vaste activa eind 2017 met € 3.475.000 
afgenomen ten opzichte van eind 2016.  
 
 
8.3.2 Voorraden 

 
 

De post activa in uitvoering betreft de uitgaven met betrekking tot investeringen die nog niet zijn afgerond en 

daarom niet zijn geactiveerd in 2017. Eind 2017 staat er voor een bedrag van € 7.749.000 aan activa in 

uitvoering op de balans. Met name de investeringen voor de renovatie van kazerne Nico (€ 5.158.000) zorgen 

voor een hoog bedrag aan activa in uitvoering. 

De voorraad goederen van € 614.000 bestaat uit kleding (€ 194.000), auto-onderdelen (€ 342.000), 

blusbenodigdheden (€ 4.000) en kantoorbenodigdheden en overige goederen (€ 74.000).  

 

8.3.3 Vorderingen korter dan één jaar 

 
 

 

 

bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa 31-12-2016  Investering  Desinvestering  Afschrijving 31-12-2017

Grond in Erfpacht 3.445                        -                                 -                                 84                              3.361                        

Gronden -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Gebouwen in Erfpacht 10.557                      -                                 -                                 257                            10.299                      

Gebouwen 16.404                      28                              -                                 765                            15.666                      

Voer- en vaartuigen 13.979                      228                            -                                 2.060                        12.148                      

Diversen 6.201                        829                            -                                 1.394                        5.636                        

Totaal 50.586                      1.086                        -                                 4.561                        47.111                      

bedragen x € 1.000

Voorraden 31-12-2017 31-12-2016

Activa in uitvoering 7.749                        1.008                        

Voorraad goederen 614                            660                           

Totaal 8.363                        1.669                        

bedragen x € 1.000

Vorderingen korter dan één jaar 31-12-2017 31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen 3.426                        727                           

Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen -                                 724                           

Overige vorderingen 6.836                        950                           

Totaal 10.262                      2.400                        
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8.3.4 Liquide middelen 

 
 

Het bedrag van € -449.000 op de post bank is het eindsaldo van de BAA-betaalrekening.  

 

 

8.3.5 Overlopende activa 

 
 
Deze post bestaat uit nog te ontvangen baten die betrekking hebben op de nog niet in 2017 aan derden 
gefactureerde posten die betrekking hebben op het boekjaar 2017, vooruitbetaalde kosten van facturen die 
betrekking hebben op toekomstige boekjaren en diverse verrekeningen. 
 
  

bedragen x € 1.000

Liquide middelen 31-12-2017 31-12-2016

Bank- en girosaldi 449-                            2.497                        

Totaal 449-                            2.497                        

bedragen x € 1.000

Overlopende activa 31-12-2017 31-12-2016

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit betaalde bedragen 1.666                        1.998                        

Totaal 1.666                        1.998                        
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8.3.6 Eigen vermogen 

 

 
 

Bestemmingsreserve WW 

Door de herstructurering van het wachtgeldfonds komen vanaf 1 januari 2006 de kosten voor werkloosheid 

volledig ten laste van de begroting van BAA. Deze reserve is bedoeld om over de jaren heen de kosten voor 

werkloosheid te kunnen reguleren. In 2017 is € 143.000 onttrokken aan deze bestemmingsreserve ter dekking 

van betaalde werkloosheidsuitkeringen.  

 

Bestemmingsreserve Frictiekosten transitieovereenkomst 

Voor de project- en frictiekosten die voortvloeien uit de maatregelen van de Transitieovereenkomst (oktober  

2011) is een bestemmingsreserve gevormd. Er zijn in het jaar 2017 geen mutaties geweest in deze 

bestemmingsreserve. Het Veiligheidsbestuur heeft op 27 november 2017 besloten de reserve Frictiekosten 

transitieovereenkomst op te heffen en een reserve Manifest in te stellen. 

 

Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam 

In 2017 heeft geen mutatie plaatsgevonden in de bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam. In 2014 was de 

verkoop van twee voormalige kazernes en de grond van een voormalige kazerne voorzien. De verwachte 

verkoop heeft nog niet plaatsgevonden.  

 

Bestemmingsreserve FLO Amsterdam 

In 2017 is sprake van een onderschrijding van het budget voor FLO-uitkeringen van € 2.783.000. Dit bedrag is 

gedoteerd aan de bestemmingsreserve FLO Amsterdam. Zie voor een toelichting hierop paragraaf 10.4 

Toelichtingen mutaties reserves. 

 

 

bedragen x € 1.000

Algemene reserve en resultaat lopend boekjaar
31-12-2017 Vermeerderingen 

2017

Verminderingen

2017

Resultaat 

boekjaar 2016

31-12-2016

Algemene reserve

BAA 5.082                        2.028                        56                              197                            2.912                        

GHOR 2.531                        436                            287                           148                            2.234                        

Vbu 1.454                        166                            16                              33                              1.271                        

Resultaat lopend boekjaar 2017

BAA 1.547                        

GHOR 199                            

Vbu 48-                              

Totaal 10.765                      2.630                        359                           378                            6.417                        

bedragen x € 1.000

Bestemmingsreserves
31-12-2017 Vermeerderingen 

2017

Verminderingen

2017

31-12-2016

Bestemmingsreserve WW 2.024                        -                                 143                           2.167                        

Bestemmingsreserve frictiekosten 608                            -                                 -                                 608                            

Bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam 3.363                        -                                 -                                 3.363                        

Bestemmingsreserve FLO Amsterdam 4.886                        2.783                        -                                 2.103                        

Totaal 10.881                      2.783                        143                           8.240                        
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8.3.7 Voorzieningen 

 
 
Voorziening Projectkosten GMK 

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is sinds 2013 volledig in gebruik. De brandweer heeft tot en met 

2016 extra ondersteuning geleverd aan de GMK. Er zijn in 2017 geen kosten meer geweest en deze worden ook 

niet meer verwacht. Het saldo € 12.000 van de voorziening is daarom eind 2017 vrijgevallen.  

 

Voorziening egalisatie kapitaallasten 

De gemeenten betalen jaarlijks een vaste bijdrage voor rente en afschrijving. De kapitaallasten fluctueren 

daarentegen doordat investeringen niet gelijkmatig over de jaren plaatsvinden. Op basis van de meerjarige 

investeringsbegroting wordt per gemeente gestuurd op meerjarig evenwicht tussen de bijdragen en de 

kapitaallasten. Via deze voorziening worden de kapitaallasten geëgaliseerd over de jaren. In 2017 is per saldo € 

1.828.000 aan de voorziening toegevoegd en € 21.000 onttrokken.  

 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de saldi en mutaties van de voorziening per gemeente/onderdeel. 

 
 

Voorziening egalisatie kosten groot onderhoud 

De gemeenten die het onroerend goed hebben overgedragen aan BAA betalen jaarlijks een vast bedrag voor 

groot onderhoud. Via deze voorziening worden de kosten voor groot onderhoud geëgaliseerd. In 2014 is de 

basis gelegd voor deze voorziening. Als de werkelijke kosten gedurende het boekjaar afwijken van hetgeen is 

begroot, wordt het verschil verrekend met deze voorziening.  

 

De onderstaande tabel geeft een nadere specificatie van de mutaties en saldi per gemeente. 

 
 

  

bedragen x € 1.000

Voorzieningen
31-12-2017 Vermeerderingen 

2017

Verminderingen

2017

31-12-2016

Voorziening GMK 0-                                -                                 12                              12                              

Voorziening egalisatie kapitaallasten 8.683                        1.828                        21                              6.876                        

Voorziening egalisatie groot onderhoud 1.089                        749                            -                                 340                            

Voorziening verlof > 9 maande 311                            -                                 23                              334                            

Voorziening overig 1.299                        178                            2.410                        3.531                        

Totaal 11.381                      2.754                        2.467                        11.094                      

Bedragen x € 1.000

Voorziening egalisatie kapitaallasten 31-12-2017 Vermeerderingen 

2017

Verminderingen 

2017

31-12-16

Aalsmeer -                                 -                                 

Amstelveen 104                            66                              37                              

Amsterdam 1.940                        539                            1.402                        

Diemen 202                            83                              120                            

Ouder-Amstel 66                              66                              

Uithoorn 2                                6                                3-                                

Bocas 204                            98                              106                            

Boot 762                            4                                21-                              779                            

Regio 5.404                        1.032                        4.371                        

Totaal 8.683                        1.828                        21-                              6.878                        

Bedragen x € 1.000

Voorziening egalisatie kosten groot onderhoud 31-12-2017 Vermeerderingen 

2017

Verminderingen 

2017

31-12-16

Amstelveen Vrz. 237                            68                              -                                 169                            

Amsterdam Vrz. 508                            612                            -                                 104-                            

Uithoorn Vrz. 41                              21                              -                                 20                              

Diemen Vrz. 149                            34                              -                                 115                            

Bocas Vrz. 154                            14                              -                                 140                            

Totaal 1.089                        749                            -                                 340                            
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Voorziening verlof > dan 9 maanden 

In 2017 is € 23.000 van het opeisbare saldo compensatieverlof ouder dan negen maanden uitgekeerd.  

 

Overige voorzieningen 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties van de overige voorzieningen.  

 

 
 

Overige voorzieningen - Personeelsgerelateerd 

De onttrekking van € 2.330.000 bestaat uit: 

- € 380.000 vrijval voorziening Uitvoeringskosten Manifest. Deze voorziening valt vrij omdat de verwachte 

kosten zich (nog) niet hebben voorgedaan; 

- € 1.520.000 voor de uitbetaling van de extra zeven maanden vakantiegeld die in 2017 zijn uitgekeerd als 

gevolg van de invoering van het individueel keuzebudget (IKB). Binnen het IKB wordt het jaarlijks 

opgebouwde bedrag ook in het betreffende jaar uitgekeerd. Het jaar 2017 was een overgangsjaar wat 

betekent dat er in totaal 19 maanden vakantiegeld is uitbetaald; 

- € 430.000 voor de betaling van diverse overige kosten van personele regelingen. 

 

De dotatie van € 178.000 aan deze voorziening betreft de kosten van diverse personele regelingen. 

 

Overige voorzieningen - Egalisatie huurkosten 

In 2013 is een voorziening gevormd voor de egalisatie van huurkosten van het hoofdkantoor van BAA. In 2013 

is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten waarin een huurvrije periode is bedongen aan het begin van de 

nieuwe huurovereenkomst. Middels deze voorziening wordt het voordeel aan het begin van de 

contractperiode evenredig verdeeld  over de gehele looptijd van het huurcontract. In 2017 is € 60.000 

onttrokken aan deze voorziening. 

 

Overige voorzieningen - Nabetalingen reiskosten 

In 2017 is het bedrag van € 20.000 dat nog in de voorziening Nabetaling reiskosten stond vrijgevallen omdat de 

onderliggende aanspraken (in verband met de regeling kilometervergoeding ongunstig rooster) op grond van 

de verjaringstermijn zijn verjaard.  

 
 

8.3.8 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 

 
 

BAA heeft in 2016 langlopende leningen afgesloten met de BNG met een looptijd van 10 en 15 jaar, welke eind 

2016 een bedrag van € 23.000.000 vertegenwoordigden. In 2017 is € 1.033.000 afgelost. 

 

 

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen overig 31-12-2017 Vermeerderingen 

2017

Verminderingen 

2017

31-12-16

Personeelsgerelateerd 191                            178                            2.330-                        2.344                        

Egalisatie huurkosten Karspeldreef 1.108                        60-                              1.167                        

Nabetalingen reiskosten -                                 20-                              20                              

Totaal 1.299                        178                            2.410-                        3.531                        

bedragen x € 1.000

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 31-12-2017 31-12-2016

Lening BNG 21.967                      23.000                     

Totaal 21.967                      23.000                     
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8.3.9 Netto vlottende schulden korter dan één jaar 

 
 

Dit betreft een post van nog te betalen crediteuren. 

 

 

8.3.10 Overlopende passiva 

 
 

Deze post bestaat uit kosten die betrekking hebben op het boekjaar 2017 en die nog niet in rekening zijn 

gebracht. 

 

 

8.3.11 Schatkistbankieren 

Het wetsvoorstel Schatkistbankieren, waarin alle gemeenschappelijke regelingen en gemeenten verplicht zijn 

om hun overtollige middelen in de schatkist te storten, is op 15 december 2013 van kracht gegaan. De 

veiligheidsregio dient overtollige liquide middelen boven het drempelbedrag uit te lenen aan de Staat der 

Nederlanden. Incidentele overschrijdingen van het drempelbedrag zijn toegestaan. Toetsing gebeurt achteraf 

op basis van het gemiddelde saldo van overtollige middelen per kwartaal. Voor de veiligheidsregio bedroeg het 

drempelbedrag in 2017 € 0,7 mln. De kwartaalgemiddelden eindstanden betaalrekening van 2017 zijn 0,6 mln 

voor kwartaal één, 0,8 mln voor kwartaal twee, 0,6 mln voor kwartaal drie en 0,5 mln voor kwartaal vier. De 

veiligheidsregio heeft het drempelbedrag in kwartaal twee 2017 met € 0,1 mln overschreden.  

 
  

bedragen x € 1.000

Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar 31-12-2017 31-12-2016

Crediteuren 10.439                      7.023                        

Totaal 10.439                      7.023                        

bedragen x € 1.000

Overlopende passiva 31-12-2017 31-12-2016

Nog te betalen bedragen 1.521                        2.997                        

Totaal 1.521                        2.997                        
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9. Geconsolideerde resultatenrekening  
 

Voor de toelichting op de geconsolideerde begroting wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken 10 t/m 
12 waarin de exploitatieoverzichten van de werkmaatschappijen zijn opgenomen en toegelicht. 
 

  

bedragen x € 1.000

VrAA Rekening 

2016

Begroting 

2017

Actualisatie 

2017

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Baten

2.0  Rentebaten 1                      3                      -                       2                      2                      

3.2  Verhuur gebouwen en personeel 351                 92                   269                 453                 184                 

3.4  Overige goederen en diensten 5.002              2.915              4.106              4.551              445                 

4.1  Rijksbijdragen 9.495              9.429              11.324            11.429            105                 

4.2  Regiobijdragen 64.554           65.247           64.716            64.717            1                      

4.3  Lokale bijdragen 13.699           13.801           13.807            13.807            0                      

4.4  Overige bijdragen 81                   42                   53                    46                    7-                      

Totale baten 93.182           91.529           94.274           95.005           731                 

Lasten

1.0  Salarissen en sociale lasten 61.698           63.836           62.396            58.366            4.030              

2.0  Kapitaallasten 7.250              7.757              6.521              6.521              0                      

3.0  Personeel van derden 5.256              3.566              5.229              5.209              20                    

3.1  Energie 996                 990                 1.015              875                 140                 

3.3  Duurzame goederen 140                 168                 213                 198                 15                    

3.4  Overige goederen en diensten 16.397           15.337           17.711            17.117            594                 

Totale lasten 91.736           91.654           93.086           88.286           4.801             

Saldo van baten en lasten 1.446              125-                 1.188              6.719              5.531              

RESERVES

Onttrekkingen 614                 125                 1.442              446                 997-                 

Dotaties 1.682              -                       2.630              5.413              2.783-              

Mutaties in reserves 1.068              125-                 1.188              4.968              3.780              

Resultaat 378                 0-                      0-                      1.752              1.752              
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10. Resultatenrekening Brandweer 

 
 

10.1 Toelichting resultaat 

Het resultaat van BAA van € 1.601.000 betreft het resultaat vóór belastingen. Na aftrek van de verwachte te 

betalen vennootschapsbelasting (VPB) van € 55.000 over 2017 is dit € 1.546.000. 

 

10.2 Toelichting baten 

 

10.2.1 Verhuur gebouwen en personeel 

 

bedragen x € 1.000

BAA Rekening 

2016

Begroting 

2017

Actualisatie 

2017

 Rekening 

2017 

Saldo 

2017

Baten

2.0  Rentebaten -                       -                       -                       -                       -                       

3.2  Verhuur gebouwen en personeel 351                 92                    269                 453                 184                 

3.4  Overige goederen en diensten 5.028              2.935              4.126              4.551              425                 

4.1  Rijksbijdragen 6.073              6.024              7.258              7.328              70                    

4.2  Regiobijdragen 63.738            64.429            63.886            63.887            1                      

4.3 Lokale bijdragen 13.699            13.801            13.807            13.807            0                      

4.4  Overige bijdragen -                       -                       -                       -                       -                       

Totale baten 88.889           87.280           89.346           90.026           680                 

Lasten

1.0  Salarissen en sociale lasten 61.698            63.856            62.416            58.366            4.050              

2.0  Kapitaallasten 7.250              7.757              6.521              6.521              0                      

3.0  Personeel van derden 2.898              1.353              2.469              2.616              147-                 

3.1  Energie 982                 970                 995                 875                 120                 

3.3  Duurzame goederen 132                 168                 213                 198                 15                    

3.4  Overige goederen en diensten 14.664            13.302            15.812            15.181            631                 

Totale lasten 87.624           87.405           88.427           83.757           4.670             

Saldo van baten en lasten 1.265              125-                 918                 6.269              5.351              

RESERVES

Onttrekkingen 614                 125                 1.110              143                 967-                 

Dotaties 1.682              -                       2.028              4.811              2.783-              

Mutaties in reserves 1.068              125-                 918                 4.668              3.750              

Resultaat 197                 0-                      0-                      1.601              1.601              

bedragen x € 1.000

Verhuur gebouwen en personeel
 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

Verschil

Huuropbrengsten 11                      20                      9                           

Opbrengsten detachering 258                   434                   176                      

Totaal 269                   454                   185                      
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In 2017 zorgt het verlengen van de onderverhuur van voormalig kazerne Lodewijk voor hogere 

huuropbrengsten dan begroot. Daarnaast zijn in 2017 meer opbrengsten gerealiseerd uit tijdelijke externe 

detacheringen van medewerkers.  

 

 

10.2.2 Overige goederen en diensten 

 
 

Opbrengsten Openbaar Meldsysteem (OMS) 

Het aantal actieve OMS-objecten neemt gestaag af. Maar omdat de werkelijke afname van het aantal objecten 

lager is dan was gebudgetteerd, is het eindresultaat een positief saldo van € 27.000.  

 

Opbrengsten Veiligheids- en vergunningsadvies 

In 2017 hebben stadsdelen van de gemeente Amsterdam meer adviesopdrachten aangevraagd voor 

brandveiligheid dan was begroot. Dit heeft geleid tot hogere opbrengsten van € 110.000 uit veiligheids- en 

vergunningsadvies.  

 

Externe omzet BOCAS 

Het opleidingscentrum BOCAS van BAA verzorgt een groot deel van de oefeningen en opleidingen voor het 

eigen personeel. Zoals ook vermeld in paragraaf 2.1 zijn in deze jaarrekening de hierbij behorende interne 

baten (€ 2.919.000) en lasten (€ 2.919.000) niet opgenomen. Wel staan in deze jaarrekening de opleidingen en 

oefeningen  die BOCAS heeft verzorgd voor externe partijen. BOCAS heeft in 2017 een hogere externe omzet 

gerealiseerd van € 179.000. Deze omzet bestaat per saldo uit minder opbrengsten voor opleiden (€ 21.000) en 

oefenen (€29.000) van externen en meer opbrengsten doordat de samenwerkende partij, het 

veiligheidstrainingscentrum FMTC, meer goederen en diensten heeft afgenomen (€ 139.000) en voor BHV-

opleidingen (€ 90.000) .  

 

Buitengewone baten 

Het verschil van € 17.000 in de realisatie ten opzichte van de begroting bij de buitengewone baten betreft 

vooral de vrijval van een algemene voorziening van € 20.000. De onderliggende  aanspraken (in verband met de 

regeling  kilometervergoeding ongunstig rooster) zijn op grond van de verjaringstermijn verjaard.  

 

10.2.3 Rijksbijdragen 

De hogere baten van € 70.000 op de post Rijksbijdragen zijn het gevolg van de verhoging van de BDuR-bijdrage 

van het Rijk per 2017 in verband met de indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen (beschikking van het 

ministerie van Veiligheid en Justitie van 17 juli 2017).   

 

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten
 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

Verschil

Opbrengsten OMS 1.242                1.269                27                        

Opbrengsten Veiligheids- en Vergunningsadvies 700                   810                   110                      

Opbrengsten Expertiseteam Toezicht & Controle 270                   345                   75                        

Externe omzet BOCAS 1.030                1.209                179                      

Opbrengst overige dienstverlening 39                      56                      17                        

Extern gefinancierde activiteiten 693                   681                   12-                        

Overige opbrengsten 147                   159                   12                        

Buitengewone baten 6                        23                      17                        

Totaal 4.127                4.552                425                      



 

 

 

65 

Programmabegroting  

VrAA 2014 | 2015 

 

65 

Jaarrekening  

VrAA 2017  

 

10.2.4 Regiobijdragen en lokale bijdragen 

De regiobijdragen en lokale bijdragen zijn gerealiseerd conform begroting. De onderstaande tabel toont de 
lokale (maatwerk) en regionale bijdragen (regulier) per gemeente. 
 

 
 

De onderstaande grafiek geeft inzicht in de percentuele verdeling van de totale gemeentelijke bijdragen tussen 

de zes gemeenten. 

 

 
 
 

10.3 Toelichting lasten 

10.3.1 Salarissen en sociale lasten 

 
 

Loonkosten beroepspersoneel 

Als het in de actualisatie opgenomen bedrag van € 50.367.000 op de post Loonkosten beroepspersoneel 

gecorrigeerd wordt voor: 

- € 176.100 dat bij de Loonkosten vrijwilligers – kazerne Duivendrecht hoort (zie hieronder);  

- € 350.000 dat bij Project en frictiekosten transitieovereenkomst hoort (zie hieronder); 

dan komt het verschil van realisatie met actualisatie uit op € 1.193.900 (namelijk € 49.840.900 minus                        

€ 48.647.000) welke vooral het gevolg is van een lagere bezetting dan de formatie (vacatureruimte). 

 

  

bedragen x € 1.000

Bijdragen per gemeente
 Lokale 

bijdragen 2017 

 Regio 

bijdragen 2017 
Totaal

Aalsmeer 60                        1.021                  1.082                  

Amstelveen 570                      4.051                  4.621                  

Amsterdam 12.919                56.185                69.104                

Diemen 156                      1.003                  1.159                  

Ouder-Amstel -                           548                      548                      

Uithoorn 101                      1.079                  1.180                  

Totaal 13.807                63.887                77.694                

1,4%5,9%

88,9%

1,5%

0,7%

1,5%

Aalsmeer

Amstelveen

Amsterdam

Diemen

Ouder-Amstel

Uithoorn

bedragen x € 1.000

Salarissen en sociale lasten
 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

Verschil

Loonkosten beroepspersoneel 50.367             48.647             1.720                  

Loonkosten vrijwilligers 1.581                1.833                252-                      

FLO-uitkeringen 9.376                6.624                2.752                  

Bijdrage GMK 1.092                1.067                25                        

Project en friciekosten transitieovereenkomst -                         196                   196-                      

Totaal 62.416             58.366             4.050                  
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Loonkosten vrijwilligers 

De overschrijding van € 252.000 van de realisatie ten opzichte van de actualisatie is ontstaan door: 

- Per abuis zijn in de actualisatie de kosten van kazerne Duivendrecht niet begroot onder deze component 

Loonkosten vrijwilligers (€ 0) maar onder de Loonkosten beroepspersoneel. De gerealiseerde loonkosten 

bij deze kazerne zijn € 108.531, wat dus voor een overschrijding zorgt van eenzelfde bedrag.  

- Per saldo een overschrijding van over- en onderschrijdingen op de verschillende kazernes waar 

vrijwilligers werkzaam zijn van € 143.000. 

 

FLO-uitkeringen 

Op de post FLO-uitkeringen kennen de salarissen en sociale lasten in 2017 een onderschrijding van € 2.752.000. 

Dit heeft echter geen effect op het resultaat vanwege de dotatie aan de reserve FLO voor eenzelfde bedrag. Zie 

paragraaf 2.4.2.  

 

Project- en frictiekosten transitieovereenkomst 

Per abuis zijn deze in de begroting niet apart begroot onder Project- en frictiekosten transitieovereenkomst 

maar onder de Loonkosten beroepspersoneel opgenomen (het gaat hierbij om een bedrag van € 350.000). 

Gerealiseerd is een bedrag van € 196.000, dat de kosten van de inzet van FLO’ers betreft voor het uitvoeren 

van woninginspecties. Deze kosten zijn lager uitgevallen dan de begrote € 350.000 omdat de FLO’ers in 2017 

minder uren hebben gelopen dan verwacht. 

 

10.3.2 Kapitaallasten 

 
 

De in 2017 gerealiseerde kapitaallasten zijn gelijk aan de kapitaallasten die in de begroting zijn opgenomen. Als 

de werkelijke kosten gedurende het boekjaar afwijken van hetgeen is begroot, wordt het verschil namelijk 

verrekend met de voorziening Egalisatie kapitaallasten.  

 

10.3.3 Personeel van derden 

De hogere kosten van personeel van derden van € 147.000 zijn per saldo op hoofdlijnen het gevolg van: 

- hogere lasten bij de sector Bedrijfsvoering (91k) voor vooral ziektevervaging bij de afdeling P&O en op de 

Financieringskostenplaats (191k) voor diverse onderzoeken en adviezen en de doorbelasting van de 

secretaristaken van het Veiligheidsbureau); 

- lagere lasten bij de sector Risicobeheersing en Preparatie (136k) voornamelijk doordat de afdeling 

Industriële Veiligheid een aantal projecten in het kader van het programma Impuls omgevingsveiligheid 

dit jaar niet heeft gerealiseerd en daardoor ook minder extern personeel hoefde in te huren. 

 

 

10.3.4 Energie 

De in 2017 gerealiseerde energiekosten zijn € 120.000 lager dan was begroot. De energiekosten van vrijwel alle 

panden zijn lager uitgevallen, met als uitschieter kazerne Nico gedurende de renovatieperiode. 

 

bedragen x € 1.000

Kapitaallasten
 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

Verschil

Kapitaallasten regulier (excl. BOCAS) 4.403                4.403                -                           

Kapitaallasten BOCAS 450                   450                   -                           

Kapitaallasten maatwerk 1.669                1.669                -                           

Kapitaallasten incidenteel -                         -                           

Totaal 6.521               6.521               -                           
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10.3.5 Duurzame goederen 

Het onderdeel duurzame goederen kent € 15.000 lagere kosten dan begroot. 

 

 

10.3.6 Overige goederen en diensten 

De volgende tabel bevat een nadere specificatie van de overige goederen en diensten. Significante afwijkingen 

ten opzichte van de geactualiseerde begroting worden vervolgens toegelicht. 

  
  

Externe kosten opleiden en oefenen 

De externe kosten voor opleiden en oefenen zijn in 2017 € 629.000 lager dan begroot. Per saldo bestaat deze 

onderschrijding uit lagere lasten van: 

- € 123.000 bij het onderdeel Oefenen extern bij de sector Operationele Dienst. Het gaat hierbij om lagere 

kosten (€ 106.000) voor het oefenen op de kazernes en om lagere kosten (€ 17.000) voor oefenen in het 

buitenland.  

- € 112.000 binnen het onderdeel Opleidingen extern bij de sector Operationele Dienst. Per saldo bestaat 

dit bedrag uit een onderschrijding voor de brandweeropleidingen (vooral bij de opleidingen met de 

Cobracutter, duikopleidingen, en bevelvoerderstrainingen voor vrijwilligers) (€ 142.000) en per saldo 

hogere lasten bij diverse kleinere posten (€ 30.000). 

- € 177.000 bij het onderdeel Oefenkosten bij de sector Risicobeheersing & Preparatie. Zo is een groot deel 

van het budget voor de implementatie van de ultra hoge druk blussysteem Cobra (UHDBS-C) en voor het 

oefenen met de TS4 niet gebruikt. 

- € 175.000 bij het onderdeel Opleidingen bij de sector Risicobeheersing & Preparatie. De grootste afwijking 

betreft het opleidingsbudget voor het specialisme 'Haven industrie' dat grotendeels onbenut gebleven (€ 

100.000) omdat de afdeling Brandweerkunde dit jaar zelf instructie heef gegeven en maar een aantal keer 

heeft getraind op een externe locatie. Daarnaast zijn de kosten voor de implementatie van 

scheepsbrandbestrijding bij deze afdeling lager uitgevallen dan verwacht (€ 54.000).  

- € 42.000 vooral op het onderdeel Opleiden, trainingen en cursussen. 

 

Kleding 

De post kleding kent een onderschrijding van € 162.000. De lagere lasten hebben zich vooral voorgedaan bij de 

sector OD (€ 149.000) waar onder meer het budget voor de uitbreiding van het kledingpakket met korte 

broeken, t-shirts en jassen niet is aangewend en er minder is uitgegeven aan kleding voor de duikafdeling.  

 

Gebouwgerelateerde kosten 

De gebouwgerelateerde kosten zijn € 125.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding bestaat per saldo uit de 

niet begrote lasten voor de tijdelijke huisvesting van ploeg Nico tijdens de renovatie van de kazerne (€ 160.000) 

waar tegenover diverse kleinere lagere lasten staan bij de sector OD en de sector BV (€ 35.000). 

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten
 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

Verschil

Opleiden, oefenen en ontwikkeling 2.302                1.673                629                      

Personeelsgerelateerde kosten 2.836                2.803                33                        

Kleding 514                   352                   162                      

Gebouwgerelateerde kosten 4.468                4.593                125-                      

Voertuig gerelateerde kosten 1.525                1.672                147-                      

Brandweerspecifieke kosten 788                   590                   198                      

Automatisering en telecommunicatie 1.968                1.810                158                      

Overige materiële kosten 1.411                1.669                258-                      

Buitengewone lasten -                         19                      19-                        

Totaal 15.812             15.181             631                      
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Voertuiggerelateerde kosten 

De post voertuiggerelateerde kosten kent een overschrijding van € 147.000. Er is sprake van hogere lasten voor 

onderhoud door het meer uitbesteden van werk als gevolg van onderbezetting in de garage (€ 60.000), 

inventaris  door de niet gebudgetteerde vervanging van waterkanonnen (€ 25.000), schaderijdingen vooral 

vanwege een nog te ontvangen schade-uitkering (€ 51.000), verzekeringen (€ 51.000) en de niet begrote 

aanschaf van vijf hypothermie sets van dekens bij de duikafdeling (€ 3.000) en het niet gebudgetteerde 

inrichten van de Cobra-oefencontainer (€ 7.000). Hier staan lagere lasten tegenover voor de huur van 

voertuigen (€ 4.000) en brandstof (€ 46.000). 

 

Brandweerspecifieke kosten 

Op de post brandweerspecifieke kosten is in 2017 een bedrag van € 198.000 minder kosten gerealiseerd dan 

was begroot. De lagere kosten betreffen vooral de enkele (gedeeltelijk) niet uitgevoerde strategie- en 

innovatieprojecten (€ 111.000), het zelf verrichten van een van de twee keuringen van ademluchtapparatuur (€ 

31.000), uitstel met een jaar van de aanschaf van niet direct noodzakelijke duikapparatuur (€ 28.000), een 

correctie van verkeerde kortingen en tarieven die afgelopen drie jaren in rekening zijn gebracht (€ 27.000) en 

per saldo lagere lasten door diverse overige over- en onderschrijdingen (€ 1.000).  

 

Automatisering en telecommunicatie 

In 2017 zijn € 158.000 lagere lasten voor automatisering en telecommunicatie gerealiseerd dan was begroot. 

Op hoofdlijnen bestaat deze onderschrijding uit lagere lasten voor mobiele telefonie door een gunstige 

aanbesteding (€ 96.000), lagere lasten voor OMS (€ 75.000) en de huur van internet lijnen (€ 33.000). 

Daartegenover staan hogere lasten voor (personeelsregistratie)systemen (€ 38.000) en mobilo- en portofoons 

(€ 9.000). 

 

Overige materiële kosten 

Bij de overige materiële kosten is het budget in 2017 met € 258.000 overschreden.  

Op hoofdlijnen zijn er hogere lasten geweest voor rechtskundige bijstand (€ 44.000) en juridische bijstand in 

het kader van het Manifest (€ 158.000) en doordat abusievelijk de jaarlijkse bijdrage aan het IFV niet in de 

begroting was opgenomen (€ 290.000). Daar staan lagere lasten tegenover die op hoofdlijnen bestaan uit een 

onderschrijding van het budget voor een aantal grote publiekscampagnes (€ 87.000), lagere lasten voor 

contributies (€ 44.000) en voor relatiegeschenken (€ 36.000). Daarnaast is sprake van diverse kleinere over- en 

onderschrijdingen. 

 

Buitengewone lasten 

In 2017 is sprake van € 19.000 hogere lasten dan begroot bij het onderdeel buitengewone lasten voor onder 

meer noodherstelwerkzaamheden en schadevergoedingen.   

 

10.4 Toelichting mutaties reserves 

10.4.1 Onttrekkingen 

 

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen
 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

Verschil

Algemene reserve 735                   735                      

Bestemmingsreserve frictiekosten transitieovereenkomst 350                   350                      

Bestemmingsreserve FLO Amsterdam -                         -                         -                           

Bestemmingsreserve WW 25                      143                   118-                      

         

Totaal 1.110                143                   967                      
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Algemene reserve 

In de actualisatie van de begroting 2017 is een onttrekking aan de algemene reserve opgenomen van € 735.000 

ter dekking van de gestegen loonkosten door de gestegen ABP-premie voor het ouderdom en 

nabestaandenpensioen, die op basis van de Voorjaarsnota 2017 van de gemeente Amsterdam niet werden 

gecompenseerd. Deze begrote onttrekking is in 2017 niet gerealiseerd omdat BAA de gestegen loonkosten 

heeft kunnen opvangen in de exploitatie doordat er in de realisatie sprake is van een onderschrijding op de 

component salarissen en sociale lasten.  

 

Bestemmingsreserve frictiekosten transitieovereenkomst 

Voor de project- en frictiekosten die voortvloeien uit de maatregelen van de transitieovereenkomst (oktober 

2011) is een bestemmingsreserve gevormd. De projectkosten hebben betrekking op de woninginspecties in het 

kader van Brandveilig leven, een onderwerp uit de transitieovereenkomst. De hiervoor voor 2017 begrote 

onttrekking van € 350.000 bleek echter niet nodig. De gerealiseerde inzet van FLO’ers is minder geweest dan 

was begroot en de kosten hiervan konden gedekt worden door een onderschrijding op de component 

salarissen en sociale lasten.  

 

Bestemmingsreserve WW 

De bestemmingsreserve WW is bedoeld om over de jaren heen de kosten voor de werkloosheid te kunnen 

reguleren. Onttrekkingen zijn gebaseerd op de omvang van de betaalde WW-uitkeringen aan voormalige 

medewerkers. In 2017 is de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve WW voor een bedrag van € 

118.000 hoger uitgevallen.  

 

 

10.4.2 Dotaties 

 
 

Algemene reserve 

In de geactualiseerde begroting is in totaal een dotatie van € 2.028.000 opgenomen aan de algemene reserve. 

Dit bedrag bestaat uit de dotatie van zowel de besparing kapitaallasten op het regionale vastgoed, materiaal en 

materieel (€ 814.000) als de gestegen Rijksbijdrage (€ 1.214.000). De begrote dotaties zijn in de jaarrekening 

conform begroting opgenomen. 

 

Bestemmingsreserve FLO 

De in 2015 ingestelde bestemmingsreserve FLO Amsterdam is bedoeld om schommelingen op te vangen tussen 

de werkelijke FLO-kosten en de vastgestelde bijdrage van de gemeente Amsterdam voor FLO-kosten die 

jaarlijks wordt vastgesteld bij de begroting. In 2017 zijn de gerealiseerde kosten voor FLO €2.783.203 lager dan 

was begroot. Dit saldo bestaat uit: 

- een onderschrijding op de lasten € 2.742.000 (per saldo door lagere lasten voor salarissen van € 2.752.000 

en hogere lasten voor opleiden en oefenen van € 10.000); 

- een overschrijding van de baten van € 41.000 (vergoeding verzekeringen personeel). 

De onderhandelingen over de aangepaste CAO voor de Brandweer, met daarin naar verwachting ook effecten 

op het FLO, zijn onlangs afgerond. Tijdens het opstellen van de geactualiseerde begroting 2017 waren deze 

bedragen x € 1.000

Dotaties
 Actualisatie 

2017 

 Rekening 

2017 

Verschil

Algemene reserve 2.028                2.028                -                           

Bestemmingsreserve FLO Amsterdam -                         2.783                2.783-                  

Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam -                         -                         -                           

Totaal 2.028                4.811                2.783-                  
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echter nog in volle gang en boden daardoor onvoldoende basis om de meerjarige doorrekening van de kosten 

FLO op te baseren. De bijdrage FLO van de gemeente Amsterdam was om die reden in 2017 gelijk gehouden 

aan 2016 en er was ook geen dotatie of onttrekking begroot.  

Inmiddels is meer duidelijk en heeft BAA een doorrekening opgesteld van de meerjarige financiële effecten. Dit 

maakt dat BAA met ingang van de realisatie in 2017 weer jaarlijks de werkelijke kosten voor FLO in de 

administratie kan verwerken, evenals de daaruit voortvloeiende mutatie van de reserve FLO. De in deze 

jaarrekening 2017 enerzijds gepresenteerde onderschrijding op de FLO-kosten van € 2.783.203 en anderzijds 

de aan het Veiligheidsbestuur voorgestelde dotatie aan de reserve FLO van € 2.783.203 is hier de resultante 

van. Dit is een per saldo resultaat neutrale exercitie. 
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11. Resultatenrekening GHOR 

 
 

bedragen x € 1.000

GHOR Rekening 

2016

Begroting 

2017

Actualisatie 

2017

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Baten

2.0  Rentebaten 1                      3                      -                       2                      2                      

3.2  Verhuur gebouwen en personeel -                       -                       -                       -                       

3.4  Overige goederen en diensten -                       -                       -                       -                       

4.1  Rijksbijdragen 2.748              2.732              3.219              3.244              26                    

4.2  Regiobijdragen 295                 296                 301                 301                 0                      

4.3  Lokale bijdragen -                       -                       -                       -                       -                       

4.4  Overige bijdragen -                       -                       -                       -                       -                       

Totale baten 3.045             3.032             3.519             3.547             28                   

Lasten

1.0  Salarissen en sociale lasten -                       -                       -                       -                       

2.0  Kapitaallasten -                       -                       -                       -                       

3.0  Personeel van derden 1.707              1.560              2.099              1.925              174                 

3.1  Energie 14                    20                    20                    20                    

3.3  Duurzame goederen 8                      -                       -                       

3.4  Overige goederen en diensten 1.168              1.452              1.251              1.275              23-                    

Totale lasten 2.897             3.032             3.370             3.199             170                 

Saldo van baten en lasten 148                 -                       150                 348                 199                 

RESERVES

Onttrekkingen -                       -                       287                 287                 -                       

Dotaties -                       -                       436                 436                 0                      

Mutaties in reserves -                       -                       150                 150                 0-                      

Resultaat 148                 -                       0-                      199                 199                 
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11.1 Toelichting resultaat 

De GHOR heeft in 2017 een batig saldo van € 199.000 behaald. De paragrafen 11.2Toelichting baten en 11.3 

Toelichting lasten geven een verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en rekening 

2017. 

11.2 Toelichting baten 

Op de baten heeft de GHOR een batig saldo van € 28.000 behaald. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een 

verhoging van de BDuR bijdrage in verband met de indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen 2017. Het 

bedrag dat via de werkmaatschappij GHOR verloopt bedraagt € 26.000. Dit betreft een voordeel op de post 

Rijksbijdrage. Daarnaast is er een klein voordeel op de Rentebaten van € 2.000. 

11.3 Toelichting lasten 

Op de lasten heeft de GHOR een batig saldo van € 170.000 behaald. Dit resultaat wordt voornamelijk 

veroorzaakt door een latere realisatie van de capaciteitsuitbreiding van 4 fte, een besparing en andere invulling 

van de meldkamertafel en piketfunctie bij de Ambulance Amsterdam, en een kleinere post overige. Zie de 

programmabladen voor een uitgebreidere toelichting per activiteit. 

11.4 Toelichting mutaties reserves 

De mutaties reserves zijn conform begroting. De GHOR heeft inmiddels een relatief hoge reserve opgebouwd. 

Deze is ontstaan doordat de afgelopen jaren veelal een fors batig saldo is behaald. Gezien de op handen zijnde 

ontvlechting en het BTW-risico van de GHOR, is deze reserve momenteel ook wenselijk. De risico's worden 

echter jaarlijks herijkt in de begroting/actualisatie en daarmee wordt ook de stand van de reserve jaarlijks 

herijkt. Dit wordt bovendien in multidisciplinair verband gedaan, waarbij de reserve van de GHOR beschouwd 

wordt als een integraal onderdeel van de reserve van de veiligheidsregio, en daarmee ook kan bijdragen om 

risico's bij de andere werkmaatschappijen op te vangen.   
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12. Resultatenrekening Veiligheidsbureau 
 

 

12.1 Toelichting resultaat 

Het veiligheidsbureau heeft een nadelig saldo van € 150.000 op de bedrijfsvoering en een batig saldo van € 

102.000 op de multidisciplinaire projecten behaald. Per saldo resulteert dit in een nadelig resultaat van € 

48.000. 

12.2 Toelichting baten 

Op de baten heeft het veiligheidsbureau een batig saldo van € 10.000 behaald als gevolg van de verhoging van 

de BDuR bijdrage in verband met de indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen 2017. 

 

 

 

 

  

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau Rekening 

2016

Begroting 

2017

Actualisatie 

2017

 Rekening 

2017 

 Saldo 

2017 

Baten

2.0  Rentebaten -                       -                       -                       -                       

3.2  Verhuur gebouwen en personeel -                       -                       -                       -                       

3.4  Overige goederen en diensten -                       -                       -                       -                       

4.1  Rijksbijdragen 673                 673                 847                 857                 10                    

4.2  Regiobijdragen 520                 522                 529                 529                 0                      

4.3  Lokale bijdragen -                       -                       -                       -                       

4.4  Overige bijdragen 170                 135                 139                 139                 0                      

Totale baten 1.365             1.331             1.516             1.525             10                   

Lasten

1.0  Salarissen en sociale lasten -                       -                       -                       -                       -                       

2.0  Kapitaallasten -                       -                       -                       -                       -                       

3.0  Personeel van derden 650                 653                 661                 668                 7-                      

3.1  Energie -                       -                       -                       -                       

3.3  Duurzame goederen -                       -                       -                       -                       

3.4  Overige goederen en diensten 680                 677                 734                 755                 21-                    

Totale lasten 1.332             1.331             1.396             1.423             28-                   

Saldo van baten en lasten 33                    -                       120                 102                 18-                    

RESERVES

Onttrekkingen -                       -                       46                    16                    30-                    

Dotaties -                       -                       166                 166                 -                       

Mutaties in reserves -                       -                       120                 150                 30                    

Resultaat 33                    -                       -                       48-                    48-                    
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12.3 Toelichting lasten 

Bij de lasten heeft het Veiligheidsbureau een nadelig saldo van € 28.000 behaald. Dit is opgebouwd uit de 

volgende posten: 

 Naar aanleiding van een melding over een afwijking in de toepassing van de arbeidsvoorwaarden is een 

onderzoek gestart naar de emolumenten –werk gerelateerde beloningen die buiten het normale loon 

vallen- bij de veiligheidsregio. Hierin was niet voorzien in de begroting. De kosten voor het uitvoeren van 

dit onderzoek bedragen € 150.000, waardoor het budget van de bedrijfsvoering met € 150.000 is 

overschreden. 

 Voor het opstellen van een beleidsplan is in de lasten € 30.000 begroot. Dit plan is niet in 2017 

gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2018. Dit resulteert in een onderuitputting van € 30.000 op 

het budget van multidisciplinaire projecten, activiteit planvorming. 

 Voor de activiteit relaties en netwerken onder crisisbeheersing  is een onderuitputting van € 71.000 

gerealiseerd. In 2017 zijn er vanuit dit budget geen netwerkactiviteiten en evenementen georganiseerd.  

Vanwege de extra inspanningen gericht op het realiseren van de oefening terrorismegevolgbestrijding is 

besloten geen netwerkdag te organiseren in 2017. In 2018 wordt een interregionale netwerkdag 

georganiseerd.  

 Diverse kleinere overige posten op de activiteiten crisis en risicocommunicatie, planvorming en 

informatiemanagement leiden per saldo tot een batig resultaat van € 21.000. 

 

12.4 Toelichting mutaties reserves 

Bij de mutaties de reserves is een nadelig saldo van € 30.000 behaald. De dekking voor het opstellen van een 

beleidsplan bestaat uit een onttrekking uit de algemene reserve. Dit plan is niet in 2017 gerealiseerd en wordt 

doorgeschoven naar 2018. Het bedrag is niet onttrokken uit de algemene reserve. 
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13. Bijlagen 

13.1 Reserves en voorzieningen 

 

 
 
De vermindering van € 56.000 op de algemene reserve van de BAA betreft de vastgestelde 
vennootschapsbelasting (VPB) over 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

bedragen x € 1.000

Reserves & Voorzieningen
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31-12-2016 2017 2017 31-12-2017

Algemene Reserves

Algemene reserve BAA 2.912              197                 2.028              56                    5.081              

Algemene reserve GHOR 2.235              148                 436                 287                 2.532              

Algemene reserve VRAA 1.271              33                    166                 16                    1.454              

totaal algemene reserves 6.418              378                 2.630              359                 9.068              

Bestemmingsreserves

WW BAA 2.167              -                       143                 2.024              

Vastgoed Amsterdam 3.363              -                       -                       3.363              

FLO Amsterdam 2.103              2.783              -                       4.886              

Projectkosten Transitieovereenkomst 608                 -                       -                       608                 

totaal bestemmingsreserves 8.241              -                       2.783              143                 10.881            

Totaal reserves 14.659            378                 5.413              502                 19.949            

Voorzieningen

Personeelsgerelateerd 2.344              178                 2.330              191                 

Nabetaling reiskosten 20                    -                       20                    -                       

Projectkosten GMK 12                    -                       12                    -                       

Egalisatie kapitaallasten 6.876              1.828              21                    8.683              

Egalisatie kosten groot onderhoud 340                 749                 -                       1.089              

Egaliatie huurkosten Karspeldreef 1.167              -                       60                    1.108              

Compensatieverlof ouder dan 9 maanden 334                 -                       23                    311                 

Totaal voorzieningen 11.093            -                       2.755              2.466              11.382            

Saldo van reserves & voorzieningen 25.752            378                 8.168              2.968              31.331            
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13.2 Sisa-bijlage  

 
  

JenV A2 Brede Doeluitkering 

Rampenbestrijding 

(BDUR)

Besluit 

veiligheidsregio's 

artikelen 8.1, 8.2 en 8.3

Veiligheidsregio's

Besteding (jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer: A2 / 01 

€ 9.500.763 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
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13.3 Incidentele baten en lasten 

 
 

bedragen x € 1.000

Overzicht  incidentele baten en lasten per programma Rekening 

2016

Actualisatie 

2017

Rekening 

2017

Baten

Programma Crisisbeheersing 0 0 0

Crisisbeheersing: Preventie en preparatie 0 0 0

Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding 0 0 0

Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg 0 0 0

Programma Brandweerzorg 599 62 0

Brandweerzorg: Advies en toezicht brandveiligheid 0 0 0

Brandweerzorg: Brandveilig wonen 0 0 0

Brandweerzorg: Repressie basisbrandzorg 0 0 0

Brandweerzorg: Coördinatie en bijzonder optreden 0 0 0

Brandweerzorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen 0 0 0

Brandweerzorg: Bestrijding waterongevallen 0 0 0

Brandweerzorg: Zware hulpverlening 0 0 0

Brandweerzorg: Maatwerk basisbrandweerzorg 0 0 0

Brandweerzorg: BOCAS 0 0 0

Brandweerzorg: Projecten en incidentele posten 599 62 0

Programma Alarmering 0 0 0

Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer 0 0 0

Alarmering: GHOR-Meldkamertafel 0 0 0

Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau 0 0 0

Rijksbijdragen 0 0 0

OMS 0 0 0

Gemeentelijke bijdragen 0 0 0

Overige baten 0 0 0

Staf veil igheidsbureau 0 0 0

Programma Overhead 0 0 286

Incidentele onttrekkingen aan reserves 614 1.443 445

Totaal baten incidenteel 1.213 1.505 731

Lasten

Programma Crisisbeheersing 0 46 16

Crisisbeheersing: Preventie en preparatie 0 46 16

Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding 0 0 0

Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg 0 0 0

Programma Brandweerzorg 2.207 25 182

Brandweerzorg: Advies en toezicht brandveiligheid 0 0 0

Brandweerzorg: Brandveilig wonen 0 0 0

Brandweerzorg: Repressie basisbrandzorg 0 0 0

Brandweerzorg: Coördinatie en bijzonder optreden 0 0 0

Brandweerzorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen 0 0 0

Brandweerzorg: Bestrijding waterongevallen 0 0 0

Brandweerzorg: Zware hulpverlening 0 0 0

Brandweerzorg: Maatwerk basisbrandweerzorg 0 0 0

Brandweerzorg: BOCAS 0 0 0

Brandweerzorg: Projecten en incidentele posten 2.207 25 182

Programma Alarmering 0 0 0

Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer 0 0 0

Alarmering: GHOR-Meldkamertafel 0 0 0

Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau 0 0 0

Rijksbijdragen 0 0 0

OMS 0 0 0

Gemeentelijke bijdragen 0 0 0

Overige baten 0 0 0

Staf veil igheidsbureau 0 0 0

Programma Overhead 0 0 0

Incidentele toevoegingen aan reserves 2.060 2.630 5.413

Incidentele toevoegingen aan voorzieningen 1.538 0 2.755

Totaal lasten incidenteel 5.805 2.701 8.366
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13.4 Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3 2017) 
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120 Brandweer en rampenbestrijding 68 3.042 91.271 625 95.005

bedragen x € 1.000

Taakvelden (functies) GR 2017 - baten

Taakvelden Programma's
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120 Brandweer en rampenbestrijding 3.761 61.843 1.479 6 21.198 88.287

942 Vennootschapsbelasting (Vpb) 55

970 Saldo van de rekening van baten en lasten -3.693 -58.802 -1.479 91.265 -20.573 6.719

980

Mutaties reserves die verband houden met de 

hoofdfunctie 0 tot en met 9 300 4.668 0 0 0 4.968

990 Resultaat van de rekening van baten en lasten -3.992 -63.470 -1.479 91.265 -20.573 1.752

bedragen x € 1.000

Taakvelden (functies) GR 2017 - lasten

Taakvelden Programma's
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13.5 Controleverklaring 

… 



 

 

 

80 

Programmabegroting  

VrAA 2014 | 2015 

 

 



1 Bijlage 2: Programmabegroting 2019 VrAA incl. actualisatie 2018 
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1. Inleiding 

 

1.1 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-
Amstel en Uithoorn. Binnen de 
veiligheidsregio werken brandweer, 
geneeskundige diensten, politie, 
Openbaar Ministerie en andere publieke 
en private (veiligheids-)partners samen 
aan het beheersen van risico’s, 
brandweerzorg, hulpverlening en 
voorbereiding op crises. 

1.1.1 Bestuur van de Veiligheidsregio 

Het besluitvormend orgaan van de 
veiligheidsregio is het Veiligheidsbestuur. 
Het Veiligheidsbestuur bestaat uit de 
burgemeesters van de inliggende 
gemeenten. De Hoofdofficier van Justitie, 
de Dijkgraaf van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht en de commissaris van de 
Koning worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan de vergaderingen. De 
commandant van de brandweer, de 
Directeur Publieke Gezondheid, de Politiechef Regionale Eenheid Amsterdam en de secretaris van het 
Veiligheidsbestuur zijn aanwezig bij de vergadering. Het Veiligheidsbestuur wordt geadviseerd door het 
Directeurenoverleg Veiligheid (DOV). 

1.1.2 Ambtelijke organisatie 

De Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland bestaat uit drie 
werkmaatschappijen: Brandweer, 
GHOR en het Veiligheidsbureau.  
Het Veiligheidsbureau heeft zowel een 
ondersteunende taak (staf) als een 
uitvoerende taak ten aanzien van de 
crisisbeheersing. Het Veiligheidsbureau 
is ondergebracht bij de afdeling OOV 
van de gemeente Amsterdam. De GHOR 
is ondergebracht bij de GGD 
Amsterdam. Alleen het personeel van 
de Brandweer Amsterdam-Amstelland 
is feitelijk in dienst van de 

Missie 
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweerzorg en 
GHOR met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico’s, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, 
het beperken van (im-)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie. 
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Veiligheidsregio. 

1.2 Uitgangspunten voor beleid: Beleidsplan 2015-2020 

De programmabegroting valt binnen het kader van het Beleidsplan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
2015-2020. In dit beleidsplan is een aantal strategische uitgangspunten voor beleid gepresenteerd, te weten: 

1. De focus ligt op crisisbeheersing, maar met een actieve rol in risicobeheersing: De kern is het 
aanpakken van concrete rampen en crises. Daarnaast speelt de veiligheidsregio een actieve rol in de 
risicobeheersing door veiligheidsvraagstukken te helpen agenderen en partijen actief te wijzen op 
mogelijke proactieve en preventieve oplossingen. 

2. Vanuit het huis van Thorbecke: Lokaal doen wat lokaal kan en regionaal organiseren wat regionaal 
moet. We zoeken steeds naar de meest optimale vorm van samenwerking: van publiek-private 
samenwerking of samenwerking op metropoolniveau tot buurten en gemeenschappen. 

3. We gaan uit van zelfredzame inwoners en bedrijven: Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat inwoners 
en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben ten tijde van crises en om crisis te voorkomen. 
De veiligheidsregio is er eerst voor verminderd zelfredzamen. Burgers en bedrijven moeten zich enige 
tijd zelf kunnen redden. 

4. Van “flitsramp‘ naar alle soorten crises: We gaan door op de ingeslagen weg van verbreding van de 
focus van klassieke ‘flitsramp’, naar ook niet klassieke crises zoals bijvoorbeeld ICT-uitval. 

5. De VrAA biedt ruimte voor innovatie: Binnen de verschillende werkdomeinen van de VrAA zijn er 
mogelijkheden tot innovatie. De VrAA biedt daarvoor ruimte. 

1.3 Leeswijzer programmabegroting 

De organisatie van onze veiligheidsregio wordt gekenmerkt door sterke kolommen die in een 
netwerkorganisatie samenwerken rond drie kernthema’s: Crisisbeheersing, Brandweerzorg en Alarmering. 
Deze drie kernthema’s zijn vertaald naar beleidsprogramma’s in deze programmabegroting.  

De  programmabegroting bevat daarnaast het programma Algemene dekkingsmiddelen waarin de algemene 
opbrengsten en de kosten van de bestuurlijke ondersteuning zijn ondergebracht, en het programma Overhead, 
met de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.  

De onderstaande figuur toont de opbouw van dit document. De programmaopbouw komt tot uiting in de 
beleidsbegroting. Aanvullend op de beleidsbegroting, waarin de financiën zijn gekoppeld aan de vijf 
programma’s, is een financiële begroting opgenomen waarin de financiën zijn gerubriceerd op basis van de 
reguliere begrotingscategorieën. De financiële begroting is zowel geconsolideerd als per werkmaatschappij 
opgenomen. 

  
Opbouw programmabegroting 

  

Beleidsbegroting Financiële begrotingInleiding

H2 Programma 
Crisisbeheersing

H3 Programma 
Brandweerzorg

H4 Programma 
Alarmering

H5 Programma Algemene 
dekkingsmiddelen

H9 Begroting Brandweer

H10 Begroting 
Veiligheidsbureau

H11 Begroting GHOR

H8 Geconsolideerde 
begroting VrAA 

H1 Inleiding

H7 Verplichte paragrafen

H6 Overhead H12 Bijlagen
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1.4 Ontwikkelingen 

1.4.1 Meer duidelijkheid rondom Functioneel Leeftijdsontslag 

Cao-onderhandelingen hebben eind 2017 geleid tot meer duidelijkheid over de financiële implicaties rondom 
het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) bij de brandweer. De afgelopen periode was dit nog ongewis, wat maakt 
dat de opgestelde ramingen tijdelijk bevroren zijn, in afwachting van de uitkomsten. 

De uitkomsten van de onderhandelingen zijn momenteel verwerkt in een (voorlopige) meerjarenraming, en 
een meerjarig overzicht van de verwachte dotaties en onttrekkingen aan de Reserve FLO. Meer informatie 
hierover is te vinden in § 3.9.1. 

1.4.2 Nominale ontwikkeling 

In de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de 
indexering van de gemeente Amsterdam volgt voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen in de 
gemeentelijke bijdragen (artikel 23). 

Voor 2017 was de werkelijke Amsterdamse indexering voor de compensatie nominale ontwikkelingen 0,82%  
voor de looncomponent en 0,15% de materiële lasten component. Hiervan was slechts 0,40% voor de 
looncomponent in de meerjarige programmabegroting verwerkt. Het verschil tussen de indexering van de 
gemeente Amsterdam 2017 en de verwerkte indexering VrAA is alsnog structureel in de huidige 
programmabegroting VrAA verwerkt. 

Voor 2018 is de Amsterdamse indexering voor de compensatie nominale ontwikkelingen 1,87% voor de 
looncomponent en 0,53% voor de materiële lastencomponent. Het financiële effect op de gemeentelijke 
bijdragen is per werkmaatschappij:  

‒ Brandweer: stijging van € 1,455 mln. (waarop de eerder berekende nominale ontwikkeling van € 0,734 
mln. in mindering wordt gebracht); 

‒ Veiligheidsbureau: stijging van € 0,011 mln.; 
‒ GHOR: stijging van € 0,004 mln. 

De volgende gegevens zijn bekend over de nominale ontwikkelingen 2018 in de lasten: 

‒ per 1 augustus 2017 stijgen de salarissen met 1% (NRGA indexering); 
‒ per 1 januari 2018 volgt een salarisverhoging van 1,5% (NRGA indexering); 
‒ met ingang van 1 december 2017 stijgt het pensioengevende gedeelte in de opbouw van het individueel 

keuzebudget met 0,5% van 6% naar 6,5%. De eindejaarsuitkering (NRGA indexering); 
‒ met ingang van 1 juli 2018 stijgt het pensioengevende gedeelte in de opbouw van het individueel 

keuzebudget 0,25% van 6,5% naar 6,75% De eindejaarsuitkering (NRGA indexering); 
‒ de CPB Short-tem forecast van December 2017, Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC) 

indexering is 1,6%. 

Hiermee worden de (werkelijke) kostenstijgingen als gevolg van nominale ontwikkelingen 2017/2018 niet 
volledig gecompenseerd. 

1.4.3 Inrichting van een tweetal egalisatiereserves 

Ten behoeve van de dekking van de kosten voor het realiseren van de doelstellingen uit het Manifest voor de 
organisatieverandering binnen de brandweer en voor de realisatie van een Veiligheidscentrum in het Westelijk 
Havengebied is eind 2017 door het Veiligheidsbestuur een tweetal reserves ingesteld. Deze reserves voorzien 
in een heldere bestemming van onder meer de toegenomen BDuR van het Rijk (ten behoeve van het 
Veiligheidscentrum)  en de besparing op het regionale deel van de kapitaallasten (ten behoeve van het 
Manifest). Daarnaast voorzien de reserves in een transparante dekking van de kosten die gepaard gaan met de 
realisatie van de doelstellingen uit het manifest en het realiseren van een Veiligheidscentrum het Westelijk 
Havengebied.  

1.4.4 Innovatiebudget 

De komende jaren wil de veiligheidsregio kwaliteit een impuls geven door innovatie te stimuleren. Het 
Veiligheidsbestuur heeft in juni 2017 besloten om in 2018 € 0,369 mln. voor innovatie en € 0,065 mln. voor de 
innovatie inrichting van een crisistool vrij te maken. Vanaf 2019 is structureel € 0,434 mln. innovatiebudget 
beschikbaar. 
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1.4.5 Ontvlechting GHOR Zaanstreek-Waterland 

Het GHOR-bureau van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voert ook de GHOR-taken uit voor buurregio 
Zaanstreek-Waterland (VrZW). Door diverse ontwikkelingen, waaronder de invoering van de Nationale Politie 
(en daarmee de geografische herindeling van 25 regio’s naar 10 eenheden) en de vorming van de Landelijke 
Meldkamerorganisatie, is deze samenwerking steeds minder voor de hand liggend geworden. Om deze reden 
heeft VrZW besloten een eigen GHOR-bureau op te willen richten, om zo beter in te kunnen spelen op deze 
ontwikkelingen. De samenwerking is pro forma opgezegd, met ingang van 1 januari 2019. Momenteel wordt 
een plan ontwikkeld waarbij de continuïteit van de GHOR taken in beide regio's gedurende de 
overgangsperiode (2018, 2019) geborgd is. De GHOR bereidt bovendien  haar bureau voor op de geleidelijke 
afbouw van de middelen en behoudt daarbij de kwaliteit op langere termijn voor VrAA.  Hierbij wordt de 
impactanalyse (vastgesteld in 2017) als leidraad gebruikt. De financiële gevolgen zijn uiteraard verwerkt in de 
begroting 2019 en het financieel meerjarenperspectief.  

1.4.6 Uitkomsten visitatie 2017 

Conform de Wet veiligheidsregio’s wordt eens per vijf jaar een visitatie uitgevoerd in de Veiligheidsregio. In 
2017 heeft de visitatie van de VRAA plaatsgevonden. De visitatiecommissie komt tot het oordeel dat er sprake 
is van een sterk risicobewustzijn en een permanent gevoel van urgentie binnen de Veiligheidsregio. De 
voorbereiding op dagelijkse incidenten is goed en de Veiligheidsregio beschikt over een groot vermogen tot 
interregionale, multidisciplinaire samenwerking. Een punt van ontwikkeling is het opereren vanuit een heldere 
en gedragen toekomstvisie. Dit oordeel van de visitatiecommissie wordt onderschreven en wordt betrokken in 
de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan voor de Veiligheidsregio. Hier wordt in 2018 mee gestart.  
 

1.5 Planning- & controlcyclus en Financiën 

1.5.1 Besluitvorming P&C producten 

Uit de Gemeenschappelijke Regeling vloeit voort dat er één bestuurlijk besluitvormingsmoment is ingesteld ten 
aanzien van besluiten met financiële consequenties, namelijk in maart/april de begroting (j en j+1) met 
(beleids)voorstellen voor j+1 en bijstellingen en/of aanvullingen op de begroting van j. 

1.5.2 Prestatie- en volume-indicatoren 

De begroting bevat twee typen indicatoren: prestatie- en volume-indicatoren. De prestatie-indicatoren zijn 
beïnvloedbaar en geven daarmee inzicht in de prestaties van de veiligheidsregio. Voor de prestatie-indicatoren 
zijn streefwaarden geformuleerd in de begroting. De volume-indicatoren (zoals aantallen incidenten) zijn niet 
beïnvloedbaar, maar zijn wel relevant om te vermelden in de rapportages. In de begroting zijn deze indicatoren 
cursief opgenomen, zonder daarbij een streefwaarde te vermelden.  

De prestatie-indicatoren voor het programma crisisbeheersing zijn bijgesteld. Deze nieuwe set indicatoren 
geeft meer inzicht in: 1) de mate waarin beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd, 2) de operationele 
gereedheid van de crisisorganisatie en 3) de kwaliteit van crisismanagement. 

De brandweer gaat de komende tijd werken aan een set van indicatoren die het nodige zeggen over de 
positieve ontwikkelingen rondom de doelstellingen van het Manifest.  

1.5.3 Saldo baten en lasten per programma 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de totale omvang van de programma’s en de sluitende begroting. 
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bedragen x € 1.000

Overzicht programma's
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Crisisbeheersing 3.992              4.357              4.607              3.966              

Brandweerzorg 64.203           67.309           68.238           67.682           

Alarmering 1.479              1.533              1.419              1.419              

Overhead 19.839           18.716           18.348           18.854           

Algemene dekkingsmiddelen 91.265-           91.915-           92.612-           91.921-           

Resultaat 1.751              -                       -                       -                       
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Beleidsbegroting 



 

 

 

10 

2. Programma Crisisbeheersing 

2.1 Beleidskader 

In het Beleidsplan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015-2018 zijn vier hoofddoelstellingen voor het 
crisisbeheersingsbeleid geformuleerd. Het betreft:  

1. Top risico’s: Met de aanpak van een zogenoemd ‘toprisico’ beogen we een versnellend effect te 
bewerkstelligen in de kennisopbouw, eventuele maatregelen te nemen en concrete voorbereiding op een 
voorstelbare crisissituaties te realiseren. 

2. Informatie gestuurd werken: We gaan door op de weg van versterking van het informatiemanagement in 
crisissituaties. 

3. Continuïteit van de crisisbeheersing: De Veiligheidsregio en de samenleving zijn in toenemende mate 
afhankelijk van digitale systemen. Deze systemen dragen bij aan de veiligheid van de stad, maar zijn bij 
(moedwillige) uitval tevens een risico. Ongeacht de uitval van systemen is het van belang dat de 
crisisorganisatie blijft functioneren.  

4. Gebiedsgerichte hotspot aanpak: We gaan door op de weg om in gebieden waarin sprake is van 
‘risicostapeling’ (de zogenoemde risico hotspots) de risico’s onder de loep te nemen en de voorbereiding 
op calamiteiten te beoordelen en waar nodig te versterken. 

Binnen het programma Crisisbeheersing zorgen we voor een slagvaardige crisis- en incidentbestrijding. Dat 
betekent dat afspraken duidelijk moeten zijn (beleid en planvorming), functionarissen inzetbaar zijn 
(aanstellen, beschikbaar, opleiden, trainen en oefenen) en dat we ons eigen functioneren goed tegen het licht 
houden (kwaliteit). Daarnaast zijn er in 2018-2019 op een aantal belangrijke concrete doelen. We werken dit 
jaar verder aan een strategie op het gebied van cyber en continuïteit van de samenleving. Concreet 
ontwikkelen we dit jaar een handreiking voor de aanpak van cyberincidenten.  

Op het gebied van terrorismegevolgbestrijding zetten we in op het uitbouwen van publiek-private 
samenwerking. Daarnaast implementeren we dit jaar lessen uit evaluaties en oefeningen, waaronder de 
opbrengsten van de oefening terrorismegevolgbestrijding. Tot slot willen we de kwaliteit van de 
Veiligheidsregio de komende jaren een impuls geven door innovatie te stimuleren. Vanaf 2018 is daarom een 
innovatiebudget beschikbaar. 

2.2 Wat willen we bereiken 

De bovenstaande vier hoofddoelstellingen zijn door het Directeurenoverleg Veiligheid vertaald in de volgende 
vier thema’s die samen de Strategische Agenda Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor 2018 – 2019 
vormen: 

A. Vitale digitale infrastructuur (cyber, data & elektriciteit) / continuïteit van de samenleving; 
B. Risico- en crisiscommunicatie (informatievoorziening aan de samenleving); 
C. Terrorismegevolgbestrijding; 
D. Havenveiligheid. 

Deze thema’s zijn in de tabel hieronder vervolgens weergegeven als resultaat met bijbehorende acties: 

Resultaat Actie 

A. Strategie cyberveiligheid en cyber resilience voor de veiligheidsregio A1. Uitwerken positioneringsvraagstuk 
 

  A2. Handreiking cybergevolgbestrijding 

B.  Inwoners en bedrijven informeren over risico’s en 
handelingsperspectief bij crises 

B1. Nieuw beleidsplan risicocommunicatie 

  B2. Handelingsperspectief continuïteit 

  B3. Uitvoering jaarplan crisiscommunicatie 

C. Voorbereiding terrorismegevolgbestrijding C1.  Implementeren inzichten uit grote oefening 
november 2018 

  C2.  Uitbouwen publiek-private samenwerking 
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Resultaat Actie 

D.  Verbeteren interregionale samenwerking (Haven) D1. Opzetten veiligheidscentrum Haven 

  D2.  Vervolgstappen klimaatadaptie 

  D3.  Verbeteren interregionale informatie-uitwisseling 

2.3 Wat gaan we daar voor doen 

2.3.1 Beleid en Planvorming 

Op het gebied van beleid en planvorming richten we ons in de kern op het uitvoeren van de strategische 
agenda van onze Veiligheidsregio. Daarnaast moet de planvorming op orde blijven. Dat betekent dat we dit jaar 
starten met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor de periode 2019 – 2022. Daarnaast houden we 
draaiboeken en bemensing van de Bevolkingszorgorganisatie op orde (Crisiscommunicatie, Publieke zorg en 
Preparatie Nafase). De samenwerking met netwerkpartners moet een impuls krijgen door publiek-private 
samenwerking op het gebied van terrorismegevolgbestrijding. De ervaringen die we hier op doen willen we de 
komende jaren toepassen in andere dossiers (continuïteit, cyber).  

2.3.2 Opleiden, Trainen en Oefenen 

We geven uitvoering aan het jaarplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen. Nieuw is dat we balans 
proberen te vinden tussen (wettelijk) verplichte activiteiten, vastgestelde prioriteiten en actualiteiten. Voor het 
eerst is er structureel ruimte om naar aanleiding van een incident of evaluatie in het lopende jaar opleidingen, 
trainingen en oefeningen uit te voeren. Dat moet het mogelijk maken om sneller in te spelen op de behoefte 
van de organisatie en kwetsbaarheden op te lossen. Op het gebied van crisiscommunicatie wordt er een extra 
opleidings- en trainingsinspanning geleverd, onder andere vanwege de gemeenteraadsverkiezingen, de 
daaropvolgende nieuwe colleges en het aantreden van nieuwe voorlichters dit jaar.  

2.3.3 Crisis- en incidentbestrijding 

GRIP-incidenten geven een beeld van het functioneren van de crisisorganisatie. We benutten de ervaringen om 
het functioneren van onze hoofdstructuur in beeld te brengen. Waar nodig worden er inspanningen geleverd 
om de kwaliteit van de crisisorganisatie te verbeteren. Dit jaar zullen we in ieder geval investeren in de 
kwaliteit van het informatiemanagement en de wijze waarop de meldkamer een spilfunctie kan houden in de 
beeldvorming over een incident. 

2.3.4 Kwaliteit en innovatie 

De komende jaren willen we de kwaliteit van de Veiligheidsregio een impuls geven door innovatie te 
stimuleren. Vanaf 2018 is daarom vanuit de extra BDuR een innovatiebudget beschikbaar. Daarnaast willen we 
de lessen uit incidenten en oefeningen sneller toepasbaar maken voor de organisatie. Dat betekent dat we de 
ruimte in het oefenprogramma voor actualiteiten actief gaan benutten. Ook willen we sneller tot wijzigingen in 
beleid, draaiboeken en afspraken komen als daar concrete aanleiding toe bestaat. Hier willen we het komende 
jaren een werkwijze voor ontwikkelen.  

2.3.5 GHOR 

De GHOR levert een bijdrage aan de multidisciplinaire doelstellingen van de VrAA. Daarnaast zijn er echter ook 
monodisciplinaire taken en doelstellingen, die in deze paragraaf apart uitgelicht worden. Het betreft: 

‒ Versterken van de rol in de witte keten: de GHOR vormt de verbinding tussen de crisispartners en het 
bestuur enerzijds, en de ketenpartners in de zorg anderzijds.  

o De GHOR werkt verder aan de implementatie van het netcentrisch werken binnen de witte 
kolom en de scharnierrol tussen de keten en de multidisciplinaire crisispartners. De oefening 
terrorismegevolgbestrijding uit november 2017 biedt veel aanknopingspunten. Ook zal de 
GHOR met het Regionaal Overleg Acute Zorg en de traumacentra afstemming zoeken over 
elkaars rol en deze nader uitwerken. Hierbij is ook aandacht voor de knelpunten in de Acute 
Zorg keten en wat dit betekent voor de opgeschaalde zorg bij rampen.  

 
‒ GHOR functionarissen zijn goed voorbereid op een ramp of crisis. 
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o De voorbereiding (opleiden, trainen, oefenen) van de GHOR -crisisfunctionarissen zal hier 
nauw op aansluiten. Daarbij wordt ook aansluiting gezocht op de multidisciplinaire 
oefenmomenten. Daarnaast streeft de GHOR naar meer individueel maatwerk binnen het 
brede OTO-programma.  

‒ Er komt een beleidsvisie voor het evenementenbeleid. Dit vormt het kader voor de advisering van 
evenementen. 

o De GHOR analyseert nader in hoeverre de knelpunten en schaarste in de acute zorg keten 
risico's opleveren bij grootschalige evenementen. Zij adviseert het bestuur ten aanzien van 
het evenementenbeleid over de opties om met deze schaarste om te gaan door middel van 
een beleidsvisie. 

‒ De GHOR bereidt zich adequaat voor op de ontvlechting met VrZW. De GHOR taken in beide regio's 
zijn gedurende de ontvlechtingsperiode kwalitatief geborgd.  

o De GHOR ontwikkelt een beleidsvisie op grootschalige evenementen die speciale 
gezondheidsrisico's met zich meebrengen, zoals sportevenementen en evenementen waarbij 
veel middelengebruik (drugs, alcohol) te verwachten is.  

De kosten van de GHOR maken deel uit van het programma crisisbeheersing. 

 
 

  

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Crisisbeheersing
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Preventie en preparatie 3.585              3.861              3.769              3.293              

Crisis- en incidentbestrijding 407                 495                 404                 239                 

Kwaliteit en innovatie -                       -                       434                 434                 

Resultaat 3.992              4.357              4.607              3.966              
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2.3.6 Prestatie- en volume-indicatoren 

 

  

                                                                 
1 De Strategische Agenda wordt jaarlijks geactualiseerd. Dat geldt ook voor de activiteiten. In de basis wordt de uitvoering beoordeeld door 

het totale aantal voltooide acties als 100 procent te zien. Dit jaar zijn er 10 acties. Die kunnen de volgende score krijgen: 0 – niet 

uitgevoerd, 5 – uitvoering loopt, 10 – voltooid.  
2 Deze indicator geeft een beeld van de mate waarin we onze verplichte plannen op orde hebben. Het betreft hier verplichte planvorming 

op basis van de Wet veiligheidsregio’s: Crisisplan, Beleidsplan (incl. MOTO), Regionaal risicoprofiel en Dekkingsplan 
3 Bevolkingszorg bestaat uit de gemeentelijke taken Crisiscommunicatie, Publieke zorg en Preparatie Nafase. Per onderdeel worden drie 
elementen getoetst: Draaiboek op orde, Geoefendheid op orde en Bemensing op orde. Per element wordt de volgende score toegekend: 0 
– niet op orde, 6 – deels op orde, 11 – op orde.  
4 In 2018 wordt een meerjarenbeleidsplan Informatiemanagement 2018 – 2022 opgesteld. In jaarplannen wordt concreet gemaakt welke 

activiteiten er per kalenderjaar worden uitgevoerd. Over de uitvoering van deze maatregelen wordt gerapporteerd. 
5 De jaarplanning multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) bevat een evenredige verdeling van oefeningen voor de 
verschillende crisisteams (GMK, CoPI, ROT, BT en actiecentra) en voor drie crisisbeheersingsprocessen (leiding & coördinatie, 
informatiemanagement en crisiscommunicatie). De jaarplanning moet volgens een evenredige verdeling worden uitgevoerd 
6 De inhoudelijke thema’s van de MOTO-activiteiten zijn gebaseerd op enerzijds regionale prioriteiten (regionaal risicoprofiel en crisisplan) 
en verplichtingen (wettelijke vereisten, convenanten en interregionale afspraken) en anderzijds actualiteiten en evaluaties van 
incidenten/oefeningen. De verdeling van de onderscheiden inhoudelijke thema’s zijn genormeerd op 70% voor regionale prioriteiten en 
verplichtingen en op 30% voor actualiteiten en evaluaties. Gedurende een beleidscyclus van 4 jaar worden alle thema’s van de regionale 
prioriteiten en verplichtingen doorlopen. 
7 Het jaarplan crisiscommunicatie bevat voornamelijk OTO activiteiten op het gebied van crisiscommunicatie. Indien de voorgenomen 

activiteiten zijn  gerealiseerd wordt 100% toegekend. Anders evenredig omlaag 
8 Deze volume-indicator is opgenomen om een (historisch) beeld te geven van het aantal GRIP-opschalingen. 
9 Het functioneren van de hoofdstructuur is als kwalitatieve prestatie-indicator opgenomen. Dat biedt een basis om in de jaarrekening niet 

alleen kwantitatieve prestaties toe te lichten maar ook de kwalitatieve prestaties.  
10 Jaarlijks kunnen projecten worden gestart. De prestatie-indicator geeft jaarlijks een beeld van het aantal initatieven dat daadwerkelijk in 

uitvoering is, gedeeld door het aantal gehonoreerde voorstellen. De uitputting van het innovatiebudget wordt separaat verantwoord.  
11 Het benutten van evaluaties van oefeningen en incidenten als basis voor beleid en OTO-activiteiten is als kwalitatieve prestatie-indicator 

opgenomen. Dat biedt een basis om in de jaarrekening niet alleen kwantitatieve prestaties toe te lichten maar ook de kwalitatieve 

prestaties.  

Prestatie- en volume-indicatoren  Realisatie 2017 Begroting 2018 

 

Actualisatie 2018 

 

Begroting 2019 

Beleid en Planvorming      

Realisatie acties strategische agenda1  nieuw nieuw 60% 80% 

Verplichte planvorming op orde2  100% 100% 100% 100% 

Operationele gereedheid bevolkingszorg3   nieuw nieuw 75% 80% 

Realisatie jaarplan Informatiemanagement4  nieuw nieuw 80% 80% 

      

Opleiden, Trainen en Oefenen      

Realisatie multidisciplinaire activiteitenkalender5  74%  90% 75% 90% 

Balans beleidsprioriteiten / actualiteiten MOTO6  nieuw nieuw 70/30 70/30 

Realisatie jaarplan crisiscommunicatie7  nieuw nieuw 90% 90% 

      

Crisis- en incidentbestrijding      

Aantal GRIP-incidenten8  13 - - - 

Functioneren hoofdstructuur
9
  - - - - 

      

Kwaliteit      

Innovatie10  nieuw nieuw 70% 70% 

Evalueren van incidenten en oefeningen
11

  nieuw nieuw - - 
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2.4 Wat gaat het kosten 

2.4.1 Preventie en preparatie 

 
 

Actualisatie 2018 

Door onderhandelingen van de GHOR zijn vorig jaar nieuwe afspraken gemaakt met Ambulance Amsterdam, 
met als gevolg dat bepaalde lasten in de programma's crisis- en incidentbestrijding en alarmering vervallen zijn, 
respectievelijk met circa € 0,070 mln. en € 0,108 mln. Dit met gelijkblijvende baten. Hierdoor resteert in 2018 
een eenmalig positief saldo van € 0,178 mln. Dit wordt in dit programma opgevoerd, omdat vanaf 2019 
hiermee een deel opgevangen wordt van de gevolgen van de ontvlechting.  

Begroting 2019 

Als VrZW ontvlecht in 2019, vallen baten van circa € 0,691 mln. weg. De precieze overgangsdatum is nog 
onduidelijk en hangt af van ontwikkelingen rondom de Landelijke Meldkamerorganisatie. Mogelijk moeten de 
diensten nog gecontinueerd worden in 2019. Daarom zijn de kosten voor continuering opgenomen in de 
begroting (dekking onttrekking uit de algemene reserve van € 0,386 mln.). Het betreft: 

 € 0,136 betreffende personeel (1,3 FTE) dat zich specifiek bezig houdt met taken ten behoeve van 
VrZW. Met VrZW zal overleg plaats vinden om de gemaakte kosten te dekken. In afwachting van deze 
afspraken worden deze in 2019 voorzichtigheidshalve in eerste instantie opgevangen door een 
onttrekking uit de reserves, mede vanwege het belang van continuïteit; 

 Circa € 0,250 mln. aan kosten die gerelateerd zijn aan algemene taken van een GHOR bureau en die 
niet komen te vervallen bij het wegvallen van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (hangt samen 
met het synergievoordeel). 

 
 

 

bedragen x € 1.000

Preventie en preparatie
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Baten

OTO voor derden/ GGD GROP 15                   -                       -                       -                       

Externe opbrengsten multidisciplinair opleiden en oefenen 53                   50                   50                   50                   

Subtotaal baten 68                   50                   50                   50                   

Lasten

Multidisciplinaire crisisbeheersing 1.826              1.927              2.003              1.925              

GGD Integraal Crisisplan, beheer en OTO 191                 191                 194                 194                 

IAC 906                 1.005              966                 966                 

Crisis en risicocommunicatie 142                 109                 135                 135                 

Netcentrisch werken 15                   -                       -                       -                       

Planvorming 44                   51                   85                   85                   

Informatiemanagement 229                 240                 291                 244                 

Relatie en netwerken 1                      72                   14                   14                   

Beleidsprioriteiten incidenteel -                       -                       -                       -                       

Subtotaal lasten 3.354             3.596             3.688             3.564             

Reserves

Onttrekkingen 302                 287                 47                   386                 

Dotaties 602                 602                 178                 -                       

Mutaties in reserves 300                315                131                386-                

Resultaat 3.585              3.861              3.769              3.128              
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GGD Integraal Crisisplan 

De GHOR voert taken uit voor de GGD omtrent het Crisisplan uit, ten behoeve van de opgeschaalde publieke 
gezondheid. Hiervoor is 2,0 Fte. beschikbaar (€ 0,194 mln.). Hiertoe is in 2012 door het Veiligheidsbestuur 
besloten, gezien de raakvlakken tussen de GHOR en GGD in de crisisbestrijding. Voorgaande jaren werden deze 
kosten opgenomen binnen de multidisciplinaire crisisbeheersing, maar het betreft feitelijk kosten ten behoeve 
van het Crisisplan van de GGD.  

2.4.2 Crisis- en incidentbestrijding 

 
 

De kosten betreffen zowel personele als materiële kosten met betrekking tot de genoemde piketten. 

Piketkosten GHOR 

De piketkosten GHOR betreffen personele piketkosten van GHOR-functionarissen van de GGD Amsterdam, 
GGD Zaanstreek-Waterland en Ambulance Amsterdam. Deze dalen ten opzichte van 2017 structureel, door 
scherpere afspraken en het definitief vervallen van de functie van de GHOR-centralist.  

Ook hier heeft de ontvlechting VrZW vanaf 2019 een nadelig effect op de GHOR.  De verwachting is dat van de 
€ 0,330 mln. piketkosten de helft ongedekt blijft als gevolg van het wegvallende synergie voordeel. Ook 
hiervoor wordt in 2019 een beroep gedaan op de reserves (zie de onttrekking bij Preventie en Preparatie). 

2.4.3 Kwaliteit en innovatie 

 
 
Innovatie 

Het Veiligheidsbestuur heeft in juni 2017 besloten vanaf 2018 jaarlijks budget (€ 0,434 mln.) vrij te maken voor 
een deelprogramma Innovatie. Deze middelen zijn afkomstig uit de BDUR stijging vanaf 2017.  

 

bedragen x € 1.000

Crisis- en incidentbestrijding
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Lasten

Piketkosten Informatie Coördinator CoPI 20                   20                   -                       -                       

Piketkosten Brandweer 51                   58                   57                   57                   

Piketkosten Veiligheidsbureau 17                   17                   17                   17                   

Piketkosten GHOR 319                 400                 330                 330                 

Subtotaal lasten 407                495                404                404                

Resultaat 407                 495                 404                 404                 

bedragen x € 1.000

Kwaliteit en innovatie
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Lasten -                       -                       -                       -                       

Inrichting crisistool -                       -                       65                   -                       

Innovatie -                       -                       369                 434                 

Subtotaal lasten -                      -                      434                434                

Resultaat -                       -                       434                 434                 
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3. Programma Brandweerzorg 

3.1 Inleiding brandweerzorg 

Het leveren van brandweerzorg is een wettelijke taak van de veiligheidsregio’s onder gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid van de gemeenten die tot de veiligheidsregio behoren. Binnen het brede terrein van 
veiligheid is de wettelijke taak (art. 25 lid 1 Wet veiligheidsregio’s) van de brandweer gericht op: 

‒ het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 
‒ het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; 
‒ het waarschuwen van de bevolking; 
‒ het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; 
‒ het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, 

brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

Met het uitvoeren van deze taak fungeert de brandweer als maatschappelijk vangnet. Om deze taak te 
volbrengen, richt de brandweer zich zowel op het verkleinen van het risico als het beperken van het effect van 
de brand of het ongeval. 

 

Vlinderdasmodel: relatie veiligheidsketen en doelstellingen  

 

3.1.1 Ontwikkeling 

 De korpsleiding heeft eind 2016 een Manifest opgesteld voor de ontwikkeling van Brandweer Amsterdam-
Amstelland (BAA) tot een moderne organisatie die klaar is voor huidige en toekomstige opgaven. Dit komt de 
komende jaren tot uiting in een aantal prioriteiten in de organisatieontwikkeling die de Korpsleiding voor 2018 
en verder heeft gesteld. 

1.     Uitvoeren transitieovereenkomst 

Een aantal onderdelen van de Transitieovereenkomst Brandweer Amsterdam-Amstelland (25 oktober 2011) is 
nog niet uitgevoerd. Daarom hebben het bepalen van de doelstellingen in het kader van Brandveilig Leven en 
het openen van een Proeftuinkazerne op 1 januari 2019  prioriteit. In de Proeftuinkazerne wordt gekeken 
welke meerwaarde een ander rooster dan de 24-uursdienst heeft voor de productiviteit en organisatiecultuur. 
Het verschil tussen staf en uitrukdienst wordt verkleind, doordat het hoofdkantoor wordt afgestoten en 
stafmedewerkers zullen gaan werken op twee beroepskazernes. Vrijwilligers zullen vanaf 2018 ook zo nu en 
dan op beroepskazernes dienst kunnen doen en beroepsmedewerkers op vrijwilligerskazernes.  

2.     Flexibilisering van de organisatie 

Met de vaststelling van het Dekkingsplan 2018-2021 heeft het Veiligheidsbestuur de brandweer opdracht 
gegeven de komende jaren door flexibilisering de brandweerzorg te verbeteren, binnen de bestaande 
financiële kaders. Immers, het Brandrisicoprofiel 2017 laat zien dat het brandrisico niet 24/7 altijd hetzelfde is. 
Zo zijn veel brandweermensen in dienst als het risico laag is (gedurende de nacht) en als gedurende de dag het 
risico hoger is, zijn er juist minder brandweermensen beschikbaar. Dit laatste komt doordat vrijwilligers 

Proactie Preventie Preparatie

Brand

Ongeval

Verkleinen risico Beperken effect

Repressie Nazorg en 
evaluatie
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overdag doordeweeks steeds minder beschikbaar zijn. In het kader van flexibilisering van de organisatie zal de 
komende jaren meer gebruik gemaakt van ‘springen’ tussen voertuigen op beroepskazernes, waardoor 
hetzelfde aantal voertuigen met minder mensen bezet kan worden en mensen ‘vrijgespeeld’ kunnen worden 
om elders in de regio ingezet te worden. Tenslotte wordt in 2018 ook de proef met Uitruk op maat 
geëvalueerd. Bezien moet worden welk vervolg Uitruk op maat gaat krijgen. 

3.     Normaliteit – afspreken, aanspreken, bespreken en handhaven 

BAA is een bedrijf dat anno nu zichzelf moet ontdoen van sommige oude gebruiken of gewoonten en afspraken 
moet aanpassen aan de huidige tijd. Duidelijk is en moet zijn welk gedrag niet meer acceptabel is. Daarnaast 
gaat BAA het gesprek aan over die onderwerpen waar het niet altijd duidelijk is wat normaal is, waarover 
mensen verschillende beelden kunnen hebben. Dit wordt concreet gemaakt in het afspreken, aanspreken, 
bespreken en handhaven van afspraken met leidinggevenden en medewerkers. Daarnaast is de gedragscode 
aangepast en de regels die in het bedrijf gelden geactualiseerd en wordt het gesprek gevoerd over wat dit 
betekent. 

4.     Betekenis geven aan leiderschap en eigen verantwoordelijkheid 

Het ontwikkelen van leiderschap is een doorgaand proces waaraan BAA veel aandacht besteedt. BAA heeft 
moedige leiders nodig. Zij moeten het voorbeeld geven en daadwerkelijk ‘er zijn’. Leiders die als het moeilijk 
wordt een stap naar voren doen en die zichtbaar interveniëren. In 2018 zet BAA assessments als 
ontwikkelinstrument in voor alle bevelvoerders. Op basis van de uitkomsten volgen (individuele) 
ontwikkeltrajecten. Voor de korpsleiding en de tweede managementlaag ligt de focus op samenwerking, 
aanspreken en handhaven en op het ontwikkelen van doorzettingsmacht.  

Ook de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid – elke medewerker geeft leiding aan zichzelf – geeft 
BAA in 2018 verder vorm. In de nieuwe gedragscode die in 2018 wordt geïmplementeerd is eigen 
verantwoordelijkheid één van de pijlers. Het nieuwe e-Hrm systeem dat begin 2018 in gebruik is, is zodanig 
ingericht dat de eigen verantwoordelijkheid wordt gefaciliteerd en gestimuleerd. In alle beheersmaatregelen 
(zoals de periodieke keuringen) staat centraal wat de eigen verantwoordelijkheid is. 

5.    Moderne werving en selectie (meer diversiteit in de organisatie) 

De maatschappij verandert en dat heeft ook gevolgen voor de brandweerorganisatie. Brandweer Amsterdam-
Amstelland wil meer diversiteit realiseren in het personeelsbestand met name als het gaat om mensen in de 
repressieve (beroeps)dienst. Om die reden wordt bij wervingscampagnes ingezet meer vrouwen te werven en 
te selecteren. Ook zal door gebruik te maken van andere netwerken en wervingsmethoden geworven worden 
onder mensen met een niet westerse achtergrond.  

Daarnaast wordt ook gekeken naar het profiel van de brandweermensen als het gaat om hun aanstelling. Van 
oudsher bestaat een scheiding tussen beroepsmedewerkers in de 24-uursdienst en vrijwilligers. Dit gat wordt 
de komende jaren gedicht en de brandweer wil toe naar 800 repressieve brandweermensen die overal in de 
regio kunnen werken en repressief inzetbaar zijn. In de toekomst ben je als beroeps inzetbaar in dagdienst of in 
24-uursdienst of in een ander rooster. Als vrijwilliger kun je vanuit huis werken, maar je kunt bijvoorbeeld ook 
als ZZP’er op een kazerne in dagdienst werken. Verschillende ‘dienstverbanden’ worden de komende jaren 
ontwikkeld. 

3.1.2 Producten  

BAA levert zorg bij vier typen incidenten: Brand, Hulpverlening, Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en 
Waterongevallen. Op het gebied van brand en gevaarlijke stoffen voert de brandweer zowel activiteiten uit op 
het beheersen van risico’s als op het beperken van het effect. Voor de incidenttypen hulpverlening en 
waterongevallen beperkt de brandweer alleen de effecten van incidenten.  

De taken van de brandweer, zoals genoemd in artikel 25, lid 1 Wet veiligheidsregio’s, zijn vertaald naar zeven 
regionale brandweerzorgproducten: 

‒ Advies en toezicht brandveiligheid; 
‒ Brandveilig wonen;  
‒ Repressie basisbrandweerzorg; 
‒ Coördinatie en bijzonder optreden; 
‒ Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (regionaal specialisme); 
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‒ Bestrijding waterongevallen (regionaal specialisme); 
‒ Zware hulpverlening (regionaal specialisme). 

Het product repressie basisbrandweerzorg wordt bij elk type incident ingezet. Afhankelijk van het incident 
wordt mogelijk aanvullend materieel en personeel ingezet, oftewel nog een product. Het onderstaande figuur 
is een schematische weergave van de relatie tussen de vier incidenttypen en de zeven 
brandweerzorgproducten. 

 

 

Relatie type incidenten en producten brandweerzorg 

 

Naast de zeven reguliere brandweerzorgproducten bevat het programma brandweerzorg de volgende drie 
aanvullende producten: 

• Maatwerk brandweerzorg; 
• BOCAS (externe dienstverlening); 
• Projecten en incidentele posten. 

In de volgende paragrafen komen de zeven regionale brandweerzorg producten aan bod. Per product wordt 
aangegeven wat de regio wil bereiken en hoe ze dit wil bereiken. Hierbij wordt zowel een algemene 
beschrijving van het product gegeven als de ontwikkeling. Per product zijn de kosten inzichtelijk gemaakt.  

De volgende tabel geeft inzicht in het financieel resultaat van het programma brandweerzorg en de verdeling 
van dit saldo over de producten. 

 

 

Brand HulpverleningOngevallen 
gevaarlijke stoffen

Waterongevallen

Coördinatie en bijzonder optreden

Waterongevallen
Incidentbestrijding
gevaarlijke stoffen

Zware 
hulpverlening

Advies en toezicht brandveiligheid

Brandveilig wonen

Kerntaken

Risico-
beheersing

Verkleinen 
risico

Repressie

beperken 
effect

Repressie basisbrandweerzorg

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Brandweerzorg
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Advies en toezicht brandveiligheid 967                 1.987              1.545              2.623              

Brandveilig wonen 1.142              1.374              1.049              951                 

Repressie basisbrandweerzorg 42.078            43.964            45.899            44.630            

Coördinatie en bijzonder optreden 1.314              1.344              1.011              909                 

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen 234                 247                 229                 223                 

Bestrijding waterongevallen 1.137              1.303              1.413              1.298              

Zware hulpverlening 1.195              1.241              1.311              1.266              

Maatwerk basisbrandweerzorg 13.999            13.888            13.967            13.967            

BOCAS 72                    -                       -                       -                       

Projecten en incidentele posten 2.066              1.961              1.814              1.814              

Resultaat 64.203            67.309            68.238            67.682            
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3.2 Advies en toezicht brandveiligheid 

3.2.1 Wat willen we bereiken? 

Het verhogen van het brandveiligheidbewustzijn bij bedrijven in de regio en een bijdrage leveren aan de 
brandveiligheid van risicovolle objecten. Het product brandveiligheid geeft invulling aan de volgende wettelijke 
taken van de brandweer: 

• Het voorkomen en beperken van brand en ongevallen met gevaarlijke stoffen; 
• Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie, brandbestrijding 

en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

Prestatie- en volume-indicatoren Rekening  

2017 

Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur bij 

structuurvisies en bestemmingsplannen 

6 6 6 6 

Aantal operationele analyseteams 10 10 10 10 

Tijdige afhandeling adviesaanvragen externe veiligheid en 

milieu 

98% 90% 90% 90% 

Realisatie aantal Brzo inspecties 100% 90% 90% 90% 

Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date 87% 90% 90% 90% 

Bedrijfsbrandweer aangewezen indien noodzakelijk 86% 90% 90% 90% 

Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid 84% 90% 90% 90% 

 

3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Transitie Risicogericht werken 

De taak van de brandweer begint vaak al ver voordat de brand ontstaat. Echter, de verantwoordelijkheid voor 
het borgen van fysieke veiligheid en specifiek brandveiligheid ligt bij de maatschappij zelf. De brandweer heeft 
in een aantal gevallen een wettelijke taak  op de naleving van deze verantwoordelijkheid toe te zien en heeft in 
het algemeen de maatschappelijke functie fysieke veiligheidsrisico’s te beheersen. De brandweer heeft  een 
taak verantwoordelijken te wijzen op de aanwezige risico’s en in toenemende mate hen te overtuigen de 
maatregelen tegen de gevaren zelf te treffen. Dit is de kern van de transitie van aan de voorkant van de 
brandweertaken, samengevat in de term ‘Risicogericht werken’. 

In 2018 worden de afdelingen die risicogericht gaan werken, gereorganiseerd naar één afdeling 
Risicobeheersing. Hierdoor sluiten de functies van medewerkers en de structuur van de afdeling beter aan bij 
de taken die de brandweer op het gebied van proactie en preventie moet uitvoeren. De reorganisatie moet 
daarnaast het samenwerken met netwerkpartners en informatie gestuurd werken mogelijk maken. 

Omgeving & infrastructuur 

BAA streeft ernaar brandveiligheid een belangrijk aspect te maken van de besluitvorming bij ruimtelijke 
planvorming. Dit werkt het beste door al in de initiatieffase van een ruimtelijk plan aan tafel te zitten. In 
Amsterdam gebeurt dit door als vaste deelnemer zitting te hebben in het Stedelijk Adviesteam Plaberum. Ook 
bij andere gemeenten in de regio wil de brandweer een vergelijkbare positie krijgen in de ruimtelijke ordening. 
De brandweer denkt in toenemende mate mee met bouw- en verbouwtrajecten. Een voorbeeld hiervan is de 
betrokkenheid bij de ontwikkeling van Haven-stad, een nieuw te bouwen wijk binnen de ring A-10 van 
Amsterdam. De gevolgen van de nieuwe Omgevingswet en de effecten op de veiligheidsregio zullen het 
komende jaar samen met gemeenten in beeld worden gebracht. De Omgevingswet streeft naar een integrale 
afweging en daarvoor is een participerende overheid nodig.  

Bouwen en verbouwen in de regio 

Advisering brandveiligheid maakt een transitie door van regelgerichte advisering over bouw- en 
gebruiksvergunningsplichtige gebouwen als opdrachtnemer naar risicogerichte en netwerkgerichte partner van 
eigenaren en gebruikers. Op dit moment geeft de brandweer het bevoegd gezag nog advies over in hoeverre 
eigenaren voldoen aan de bouw- en gebruiksvergunningen. Deze positie in het (ver)bouwproces levert echter 
niet altijd voldoende mogelijkheid om de nuttige kennis en inbreng van de brandweer over te brengen bij 
eigenaren en gebruikers. Dat betekent dat de regelgerichte opdrachten in de komende jaren zullen 
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verminderen ten gunste van het meer risicogerichte werk. BAA adviseert meer en meer aan de voorkant van 
(ver)bouwprojecten van risicovolle objecten in onze regio.  

Aandacht voor het gebruik van objecten 

Bij brandveiligheidsrisico’s is het gebruik van een pand een belangrijke factor. Om die reden besteedt de 
brandweer aandacht aan juist gebruik van objecten door adviezen aan (netwerken van) gebruikers en door 
controles bij risico-objecten. 

Het adviseren van organisaties over hoe zij hun activiteiten brandveilig kunnen uitvoeren noemen we 
Brandveilig Ondernemen. Door advisering en training van organisaties wordt het brandveiligheidsbewustzijn 
verhoogd. Dit gebeurt in netwerkverband. Zo wordt bij alle zorginstellingen die zijn aangesloten bij de SIGRA 
gewerkt aan een verbeteropgave voor brandveiligheid, op basis van een eerder afgesloten convenant. Ook bij 
culturele instellingen wordt op vergelijkbare wijze samengewerkt. Advisering aan gemeenten en ondernemers 
binnen Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en participatie bij Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) past ook 
bij deze manier van werken. 

Voorgaande jaren is de ‘Hot100-methodiek’ ontwikkeld. In dit Netwerk Brandveiligheid wordt informatie 
gedeeld en een gezamenlijke meetmethodiek uitgewerkt, waardoor de risico-objecten en risicogroepen met 
betrekking tot brandveiligheid komen bovendrijven. Hierdoor wordt de aanpak van brandveiligheid gefocust 
daar waar dat echt nodig is.  

Per gemeente, stadsdeel of omgevingsdienst wordt afgesproken of en op welke gebouwen de brandweer 
toezicht houdt. De brandweer gaat ook daarbij steeds meer risicogericht te werk.  

Gevaarlijke stoffen  

Bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn over het algemeen meer risico’s aanwezig. Om die reden 
gelden wettelijke eisen aan hoe deze bedrijven met  gevaarlijke stoffen werken en welke effecten dit mag 
hebben voor de omgeving.  

Industriële Veiligheid adviseert en inspecteert, samen met andere instanties, Brzo-bedrijven over de risico's van 
opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. VrAA (brandweer) is wettelijk adviseur en toezichthouder 
en draagt zorg voor tijdige en adequate advisering. Daarnaast levert een inspectie informatie op die wordt 
gebruikt voor het opstellen en aanpassen van aanvalsplannen en rampbestrijdingsplannen. De Brzo-inspecties 
zijn interregionaal georganiseerd.. In onze regio staan 23 Brzo-bedrijven die allen jaarlijks door de brandweer, 
de Omgevingsdienst en de Arbeidsinspectie geïnspecteerd worden.  

Externe Veiligheid richt zich op het onderdeel van de ruimtelijke ordening en planvorming dat met gevaarlijke 
stoffen te maken heeft en het eventuele effect op de omgeving. Op het gebied van milieu en externe veiligheid 
is de VrAA (brandweer) adviseur voor alle gemeenten in de regio, op grond van artikel 12 van het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi).  

In het kader van de uitvoering van het programma ‘Impuls omgevingsveiligheid 2015-2018’ stelt het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu aan Noord-Holland en Flevoland middelen beschikbaar. Hiervoor worden 
projecten uitgevoerd die de veiligheid verhogen rond locaties waar activiteiten met gevaarlijke stoffen 
plaatsvinden. BAA neemt hierin het initiatief, bewaakt de voortgang van de lopende projecten en legt namens 
betrokken veiligheidsregio’s verantwoording af aan het ministerie. Daarnaast wordt gewerkt aan een visie op 
de duurzame samenwerking van de samenwerkingsverbanden op het gebied van omgevingsveiligheid en krijgt 
BAA een plek binnen het Landelijk Expertise Centrum Omgevingsveiligheid. 
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3.2.3 Wat gaat het kosten? 

 
 

Het resultaatvan Advies en toezicht brandveiligheid wordt met name beïnvloed door het met ingang van 2018 
wegvallen van de structureel begrote opbrengst uit het adviseren van de Amsterdamse stadsdelen.  

3.3 Brandveilig Wonen 

3.3.1 Wat willen we bereiken? 

BAA wil het brandveiligheidbewustzijn van inwoners in de regio verhogen en de eigen verantwoordelijkheid 
van burgers als het gaat om brandveiligheid vergroten. Winst is te behalen in het voorkomen van brand en het 
verkorten van de ontdekkingstijd. Onder de noemer Brandveilig Wonen worden activiteiten ontplooid in nauwe 
samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke organisaties. Ook hier 
wordt het Risicogericht werken toegepast.  

Prestatie- en volume-indicatoren Rekening  

2017 

Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Aantal woninginspecties door BAA 15.591 10.000 10.000 10.000 

Aantal door externe partners opgehangen rookmelders 19.976 15.000 15.000 15.000 

Rookmelderdichtheid 2-jaarlijks 76% 76% 77% 

Brandveiligheidbewustzijn bewoners 2-jaarlijks 7,0 7,0 7,0 

 

Woninginspecties 

De brandweer voert woninginspecties uit om burgers te informeren over de gevaren van brand en te adviseren 
over preventiemaatregelen. De afgelopen twee jaar is een inhaalslag gerealiseerd. De komende jaren zal door  
repressieve medewerkers onverminderd worden ingezet op het behalen van de doelstelling, zoals die is 
afgesproken in de Transitieovereenkomst. Daarnaast worden medewerkers met een Functioneel 
Leeftijdsontslag (FLO) regeling, net als stafmedewerkers, aanvullend ingezet voor woningbezoeken. Om de 
aantallen woninginspecties te halen is de invulling van de werkuren van de FLO-ers geoptimaliseerd.  

Samenwerkingsverbanden met externe partners 

De samenwerking met organisaties zoals woningbouwcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties wordt 
voortgezet en uitgebreid naar andere netwerkorganisaties in de regio. Omdat medewerkers van deze 
organisaties vanuit hun taak achter de voordeur komen, worden zij door de brandweer getraind om 
woninginspecties uit te voeren, rookmelders op te hangen en geven zij brandonveilige situaties door aan de 
brandweer.  

bedragen x € 1.000

Advies en toezicht brandveiligheid
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Baten

Advisering vergunningen 810                 -                       770                 -                       

Controle en toezicht vergunningen 345                 270                 180                 180                 

BRZO advisering 72                    80                    80                    80                    

Subsidie externe veiligheid 556                 532                 498                 -                       

Subtotaal baten 1.782             883                 1.528             260                 

Lasten

Salarislasten 1.996              2.183              2.197              2.276              

Kapitaallasten 4                      4                      6                      6                      

Materiële kosten 749                 683                 870                 602                 

Subtotaal lasten 2.749             2.870             3.073             2.883             

Resultaat 967                 1.987             1.545             2.623             
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Regionaal 

BAA is partner en levert expertise op het gebied van brandveilig leven. Amstelland-gemeenten hebben 
brandveilig leven inmiddels structureel ingebed in Integrale Veiligheidsplannen. Door het gezamenlijk opstellen 
van een veiligheidscan worden de grootste risico’s binnen het verzorgingsgebied inzichtelijk gemaakt.  

Senioren 

De brandweer blijft extra aandacht besteden aan senioren en brandveiligheid. Zelfstandig wonende senioren 
vormen een speciale risicogroep, omdat zij bij brand in de woonomgeving vaker (dodelijk) gewond raken. 
Daarnaast wonen senioren langer zelfstandig thuis, waarbij hulp niet altijd direct voorhanden is. Door 
samenwerking met thuiszorgorganisaties en het geven van voorlichting bij seniorencomplexen wil de 
brandweer het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van de ouderen vergroten (zie ook hiervoor 
bij brandveilig ondernemen). 

3.3.2 Wat gaat het kosten? 

 
 

Aanvullend op de repressieve medewerkers worden ook in 2018 extra medewerkers met een functioneel 
leeftijdsontslag (FLO) ingezet op brandveilig leven. Dat zijn oud-brandweerlieden, die enthousiast, betrokken 
en flexibel inzetbaar zijn. Zij doen woninginspecties op afspraak, ook op plaatsen waar de repressieve dienst 
vanwege uitruksnelheid niet kan komen. Daarnaast worden de FLO-ers ingezet op het bezoeken van wijken 
waar een hoog brandrisico is en bezoeken zij kwetsbare groepen, zoals senioren en hulpbehoevenden. Ook 
worden ze ingezet voor activiteiten in samenwerking met externe partners zoals voorlichting geven aan 
organisaties als het Leger des Heils, bij zorginstellingen, VvE's, op scholen en bij instellingen waar brand 
geweest is. Tevens zijn ze aanwezig tijdens evenementen zoals veiligheidsmarkten, beurzen en open dagen om 
informatie te geven over brandveiligheid en geven ze trainingen aan medewerkers van woningcorporaties, die 
op hun beurt rookmelders ophangen en informatie geven aan huurders. 

De inzet van deze (oud) collega’s wordt in tegenstelling tot eerdere jaren rechtstreeks gefinancierd vanuit de 
Reserve Manifest.  

3.4 Repressie basisbrandweerzorg 

3.4.1 Wat willen we bereiken? 

De repressieve taak is zorgdragen voor een effectieve bestrijding van brand, beperken van brandgevaar en het 
beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand.  

De tankautospuit, het redvoertuig en het vakbekwame personeel vormen het product repressieve 
basisbrandweerzorg. De tankautospuit wordt ingezet op alle typen incidenten waar de brandweer op uitrukt:  
op brand, hulpverlening,  gevaarlijke stoffen en waterongevallen.  

Voor de repressie basisbrandweerzorg wordt de komende jaren op twee thema’s geïnvesteerd. In de eerste 
plaats wordt gekeken naar de optimale inrichting van de basisbrandweerzorg. In het Dekkingsplan 2018-2021 is 
opgenomen dat de repressieve brandweerzorg flexibeler wordt ingevuld, door repressieve medewerkers in 
dagdienstbezetting te positioneren en op meer beroepskazernes te laten ‘springen’ tussen diverse voertuigen. 
De proef met de TS 4 (Uitruk op maat) wordt in de tweede helft van 2018 geëvalueerd. Daarnaast wordt in de 

bedragen x € 1.000

Brandveilig wonen
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Lasten

Salarislasten 832                 1.145              654                 677                 

Kapitaallasten 2                      1                      2                      2                      

Materiële kosten 308                 227                 394                 273                 

Subtotaal lasten 1.142             1.374             1.049             951                 

Resultaat 1.142             1.374             1.049             951                 
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Proeftuinkazerne, die op 1 januari 2019 opent, onderzocht hoe een ander rooster kan bijdragen aan een 
effectieve en moderne brandweerorganisatie.  

Een tweede belangrijk thema is veiligheid en inzetbaarheid van medewerkers in de repressie. Er wordt ingezet 
op verbetering van arbeidshygiëne en er is aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, maar 
ook de inzetprocedures worden onder de loep genomen. 

Prestatie- en volume-indicatoren Rekening  

2017 

Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Aantal incidenten per type PRIO: 9.232 

OMS/PAC: 2.529 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Paraatheid tankautospuiten 94% 95% 95% 95% 

Realisatie opkomsttijden tankautospuiten 59% 76% 76% 76% 

Paraatheid redvoertuigen 94% 95% 95% 95% 

Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats 

vóór 1945) 

46% 50% 50% 50% 

 
3.4.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Brandweer Amsterdam-Amstelland verzorgt de repressieve basisbrandweerzorg vanuit 19 kazernes, 11 met 
beroepspersoneel en 7 bemand door vrijwilligers en één bemand met zowel beroeps als vrijwilligers. Deze 
kazernes hebben elk een verzorgingsgebied gebaseerd op operationele grenzen. De burger krijgt hiermee de 
snelst mogelijke hulp. 
De repressieve basisbrandweerzorg wordt primair geleverd door de eenheden op 23 tankautospuiten en 9 
redvoertuigen: 

‒ 11 tankautospuiten worden 24/7 bezet door 6 beroepskrachten per voertuig; 
‒ 1 tankautospuit (Amstelveen) wordt 24/7 bezet door 6 beroepskrachten per voertuig door middel van 

springbemanning (tankautospuit/duikwagen); 
‒ 8 tankautospuiten, verspreid over de zes gemeenten, worden bemand door 4 of 6 vrijwilligers per 

voertuig;  
‒ 3 tankautospuiten, verspreid over drie gemeenten worden vanaf 2019 bemand door een aantal 

repressieve medewerkers in dagdienst en door vrijwilligers. Tot die tijd worden deze voertuigen door 4 of 
6 vrijwilligers per voertuig bemand; 

‒ 8 redvoertuigen worden 24/7 bezet door 2 beroepskrachten per voertuig; 
‒ 1 redvoertuig (Amstelveen) wordt 24/7 bezet door 2 beroepskrachten door middel van springbemanning 

(redvoertuig/hulpverleningsvoertuig). Vanaf eind 2018 wordt één extra redvoertuig (kazerne Teunis) 24/7 
bezet door middel van een springbemanning. 

De brandweer beschikt over vakbekwaam personeel. Vakbekwaam worden en blijven is een belangrijke 
voorwaarde voor effectief en veilig optreden, zowel voor de burger als voor de medewerkers zelf. 

De paraatheid van vrijwilligers staat op sommige kazernes onder druk. Door het incidenteel inzetten van 
dagdienstmedewerkers op de vrijwillige kazernes wordt dit deels opgelost. Continu wordt gezocht naar 
oplossingen om de paraatheid van vrijwilligers ook overdag beter te borgen. Voorstellen voor het verhogen van 
de paraatheid van vrijwilligers en het borgen van de continuïteit worden komend jaar aan het bestuur 
gepresenteerd. De belangrijkste ontwikkelingen binnen de eerder genoemde thema’s ‘ de inrichting van de 
brandweerzorg’ en ‘veiligheid van medewerkers in de repressie’ worden hieronder verder uitgewerkt. 

De inrichting van de brandweerzorg 

Uitvoering van Dekkingsplan 2018-2021 

Eind 2017 heeft het veiligheidsbestuur het nieuwe dekkingsplan vastgesteld. In het dekkingsplan wordt 
geconcludeerd dat over de hele regio de brandweerzorg op orde is, maar dat er wel aandachtspunten zijn. Zo 
kan de dekking en de paraatheid in het zuidoostelijk deel van de regio en de zuidflank beter. De 
beschikbaarheid van vrijwilligers overdag doordeweeks loopt terug waardoor het langer duurt om uit te rukken 
of helemaal niet uitgerukt kan worden. Het Veiligheidsbestuur vindt het noodzakelijk dat dit – binnen de 
bestaande financiële kaders – wordt verbeterd door middel van flexibiliseringsmaatregelen. Door te springen 
tussen voertuigen op beroepskazernes worden repressieve medewerkers vrijgespeeld. Zo kunnen repressieve 
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medewerkers in dagbezetting op de kazernes Diemen, Aalsmeer en Uithoorn ingezet worden. Op die plekken 
kan dan sneller uitgerukt worden, waardoor de dekking verbetert.  

Op twee plekken in Amsterdam wordt het redvoertuig verplaatst, waardoor de brandweer sneller met een 
redvoertuig aanwezig is. Begin 2018 ligt het uitvoeringsplan voor in het Veiligheidsbestuur, waarin een 
planning van de uitvoering van de maatregelen is opgenomen. 

Proeftuinkazerne 

Onderdeel van de transitieovereenkomst is het realiseren van een proeftuinkazerne met een ander rooster dan 
het 24-uurs rooster. In de proeftuinkazerne moet ruimte zijn voor een meer flexibele brandweerzorg door 
andere roosters, meer accent op brandveiligheid en een versterking van de repressie. De modernisering van de 
organisatie naar flexibel, risicogericht en efficiënt betekent ook een verandering van de cultuur van de 
organisatie. Een ander rooster dan het 24-uursrooster kan een middel zijn om de gesloten organisatiecultuur 
van de kazernes te doorbreken en te groeien naar een cultuur die open staat voor vernieuwing, waarin 
medewerkers nieuwsgierig zijn en kansen en ontwikkelingen zien. Medewerkers die niet naar binnen zijn 
gericht, maar om zich heen kijken en midden in de wijk staan. Op 1 januari 2019 moet de proeftuinkazerne 
gerealiseerd zijn.  In 2018 is de voorbereiding van de opening daarom belangrijke prioriteit. Vanaf 1 januari 
2019 loopt de proef met een ander rooster op kazerne Victor aan de Dapperstraat in Amsterdam-Oost. Deze 
kazerne zal vanaf die datum open zijn van 08:00 uur tot 23:00 uur (in plaats van 24 uur per dag). 

Westelijk Havengebied 

Het Westelijk havengebied is aangewezen als risico hotspot. Het risicoprofiel in relatie tot de brandweerzorg in 
het Westelijk Havengebied heeft geleid tot de opdracht van het Veiligheidsbestuur aan BAA om via een 
publiek-private weg naar een oplossing te zoeken. De gemeente, havendienst, bedrijven in het gebied en de 
brandweer hebben een intentieovereenkomst getekend voor een kazerne in het Westelijk Havengebied. De 
komende twaalf maanden wordt concreet gewerkt aan de inrichting van de locatie zodat deze in 2019 kan 
openen.  

Uitruk op maat in de Zuidflank 

Om de hulpverlening te versnellen in de gebieden waar de opkomsttijd relatief hoog is, loopt in de gemeenten 
Uithoorn en Aalsmeer een proef met variabele voertuigbezetting. Dat betekent dat bij meldingen met vier 
brandweermensen wordt uitgerukt, in plaats van de gebruikelijke zes. Hiervoor is de afgelopen jaren getraind.  
In 2018 zal afhankelijk van de resultaten van de proef besloten worden hoe verder met uitruk op maat 
omgegaan zal worden. 

Veiligheid van medewerkers in de repressie 

Het werk van brandweermensen is niet zonder gevaar. Daarom besteedt de brandweer veel energie aan het zo 
veilig mogelijk maken van het brandweerwerk. Zeker op basis van arbeidshygiëne en mentale weerbaarheid 
worden de laatste jaren grote stappen gezet.  

Duurzame inzetbaarheid 

BAA heeft van duurzame inzetbaarheid een prioriteit gemaakt. Onder duurzame inzetbaarheid wordt ‘gezond 
en fit tijdens de carrière’ verstaan. Onder dit dossier vallen maatregelen om beroepsziekten te voorkomen, 
arbeidshygiëne, arbeidsveiligheid en mentale weerbaarheid. Langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen in 
de rook geeft vermoedelijk een verhoogde kans dat medewerkers beroepsziekten oplopen. Sinds 2017 werken 
alle brandweermensen met speciale onderkleding waardoor blootstelling aan roet en schadelijke stoffen wordt 
beperkt. Daarnaast geldt bij brand een speciale omkleedprocedure, zodat ook na afloop van een brand schoner 
gewerkt wordt. Maar er is meer onderzoek nodig, naar de omvang van beroepsziekten en naar de juiste 
preventieve maatregelen.  

Een ander thema is mentale weerbaarheid. De mentale impact van incidenten op brandweermensen valt niet 
te onderschatten. Om die reden werkt de brandweer aan maatregelen die medewerkers in staat stellen 
weerbaarder te worden bij de ervaringen die zij hebben bij incidenten. 

Programma ‘stop en denk na’ 

Naar aanleiding van een brand in Amsterdam in 2016 met gewonden onder het eigen personeel is vanaf 2017 
een programma ingericht om een kennisimpuls te bewerkstelligen voor het blussen van een bepaald type 
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brandontwikkeling die minder vaak voorkomt, maar wel potentieel gevaarlijk is. Hierdoor kunnen 
brandweermensen veiliger optreden. Het optreden wordt herzien (ook het werken in teamverband) en 
brandweermensen krijgen andere blusmiddelen om een effectievere inzet te doen. Bij het programma horen 
ook meer realistische oefeningen. 

3.4.3 Wat gaat het kosten? 

 

De op dit product verantwoorde baten hebben betrekking op de opbrengst voor afhijsingen, de zeilmakerij en 
de contributie van de jeugdbrandweer. 

3.5 Coördinatie en bijzonder optreden 

3.5.1 Wat willen we bereiken? 

Een adequate coördinatie van de bestrijding van complexe en grote(re) incidenten. Bij grote, complexe of 
incidenten met een grote impact zet de brandweer meerdere voertuigen tegelijkertijd in. Dit kunnen meerdere 
tankautospuiten en redvoertuigen zijn, maar ook specialistische voertuigen die bij dergelijke incidenten worden 
ingezet. BAA heeft voldoende voertuigen om realistische scenario’s aan te kunnen en een organisatie om deze 
complexiteit te coördineren.  

Prestatie- en volume-indicatoren Rekening  

2017 

Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Aantal incidenten OvD’s 1.299 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD’s 91% 80% 80% 80% 

 
3.5.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Op basis van de huidige kazerneconfiguratie en het aanwezige materieel kan de brandweer op een adequate 
manier de vereiste slagkracht voor grootschalig optreden leveren en de restdekking organiseren. De slagkracht 
van de brandweer is nodig als: 

‒ de bestrijding van een incident veel voertuigen tegelijkertijd vereist;  
‒ een incident lang duurt zodat aflossing binnen de regio noodzakelijk is; 
‒ bijstand aan een andere regio geleverd moet worden. 

Voor bijzondere en langdurende incidenten beschikt de brandweer over specialistische en ondersteunende 
eenheden, zoals groot watertransport, een schuimblusvoertuig, containers met bijzondere blusmiddelen en 
verzorging. Bij grote of langdurige inzetten wordt naast meerdere voertuigen ook ‘brandweerondersteuning’ 
(BrOn) ingezet. Deze vrijwilligers voeren vooral logistieke taken uit.  

Om een groot, langdurig of complex incident goed te coördineren, maakt de brandweer gebruik van een 
organisatie bestaande uit officieren en hoofdofficieren. De (hoofd)officier van dienst heeft de operationele 
leiding en is verantwoordelijk voor coördinatie van de volledige brandweerinzet. Om goed voorbereid te zijn op 

bedragen x € 1.000

Repressie basisbrandweerzorg
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Baten

Dienstverlening 50                    40                    39                    39                    

Overige opbrengsten incidenteel -                       -                       -                       -                       

Subtotaal baten 50                   40                   39                   39                   

Lasten

Salarislasten 33.440            35.438            35.102            36.358            

Kapitaallasten 2.351              2.608              2.733              2.733              

Materiële kosten 6.337              5.958              8.102              5.577              

Subtotaal lasten 42.128           44.004           45.937           44.668           

 Resultaat 42.078           43.964           45.899           44.630           
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een dergelijk incident moeten de (hoofd)officieren van dienst goed getraind zijn, om zowel de 
monodisciplinaire processen te coördineren als de multidisciplinaire processen. De hoofdofficieren zijn de 
schakel tussen het mono- en het multidisciplinaire optreden van de brandweer. 

3.5.3 Wat gaat het kosten? 

 

3.6 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen 

3.6.1 Wat willen we bereiken? 

Een adequate bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen. De brandweer heeft de taak om bij ongevallen 
met gevaarlijke stoffen te verkennen, de gevaarlijke stoffen te stabiliseren en mens en dier te ontsmetten. 

Prestatie- en volume-indicatoren Rekening  

2017 

Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Aantallen incidenten AGS 92 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Paraatheid AGS 100% 100% 100% 100% 

Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS 50% 80% 80% 80% 

Paraatheid OGS-voertuig 97% 95% 95% 95% 

Realisatie opkomsttijd OGS-voertuig 80% 80% 80% 80% 

 

3.6.1 Wat gaan we daarvoor doen? 

Bij incidentbestrijding van gevaarlijke stoffen wordt de tankautospuit (repressieve basis brandweerzorg) en de 
officier van dienst (coördinatie en grootschalig optreden) ingezet. Indien nodig worden aanvullend hierop 
specialistische eenheden ingezet. Hieronder worden de specialistische eenheden toegelicht, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen het brongebied (plaats van het incident) en het effectgebied (de omgeving).  

Samen met de veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord werkt BAA 
interregionaal samen voor dit soort incidentbestrijding. Daartoe is een gezamenlijk IBGS peloton opgezet. 
Iedere regio heeft één specialistische OGS (ongeval gevaarlijke stoffen) eenheid. Daarnaast zijn er gezamenlijk 
drie kleinere ontsmettingseenheden en één grootschalige ontsmettingseenheid. Spreiding vindt plaats op basis 
van het risicoprofiel. Daarnaast wordt ingezet op het gezamenlijk organiseren van opleidingen, het delen van 
‘best practices’ en het verbeteren van de slagvaardigheid van de basisbrandweerzorg. 

Landelijk steunpunt 

Onze veiligheidsregio is een CBRNe (chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen, al dan niet in 
samenhang met explosieve middelen) steunpunt. Dit betekent dat BAA beschikt over kennis, middelen (o.a. 
gas- en chemicaliënpakken) en meetapparatuur om veilige grootschalige ontsmettingen te kunnen uitvoeren 
en kunnen ondersteunen bij reddingen en bronbestrijding. De opkomsttijd voor de ontsmettingseenheid is 
maximaal twee uur. 

bedragen x € 1.000

Coördinatie en bijzonder optreden
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Lasten

Salarislasten 629                 672                 356                 369                 

Kapitaallasten 287                 310                 282                 282                 

Materiële kosten 398                 361                 372                 257                 

 Resultaat 1.314             1.344             1.011             909                 
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3.6.2  Wat gaat het kosten? 

 

3.7 Bestrijding waterongevallen 

3.7.1 Wat willen we bereiken? 

Een adequate bestrijding van waterongevallen. Het redden van mens en dier bij waterongevallen is een 
afgeleide van de hulpverlening die de brandweer biedt anders dan bij brand. 

Prestatie- en volume-indicatoren Rekening  

2017 

Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Aantal incidenten waterongevallen 299 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Paraatheid WO-voertuigen 96% 95% 95% 95% 

Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen 86% 80% 80% 80% 

 

3.7.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

De brandweer beschikt over twee duikteams: 

‒ Duikteam gevestigd in Amsterdam: 24/7 bezet door een duikteam van 4 ‘dedicated’ beroepskrachten; 
‒ Duikteam gevestigd in Amstelveen: 24/7 bezet door een duikteam van 4 beroepskrachten 

springbemanning (tankautospuit/duikwagen). 

Het duikteam in Amsterdam is sinds 1 januari 2018 op kazerne Nico aan de IJtunnel gevestigd. Ter uitvoering 
van het Dekkingsplan 2018-2021 worden in 2018 voorbereidingen getroffen voor het operationaliseren van een 
andere werkwijze, conform het duikteam gevestigd in Amstelveen. Dat duikteam bestaat uit vier 
beroepskrachten springbemanning (tankautospuit/duikwagen). In 2018 vindt besluitvorming in de gemeente 
Amsterdam plaats over de financiële maatwerkbijdrage voor de specifieke duikdienstverlening in Amsterdam. 
Na zorgvuldige voorbereiding wordt voorgesteld in de eerste helft van 2019 het springen tussen tankautospuit 
en duikteam in te voeren.  

Ter ondersteuning van de duikteams beschikt de brandweer over twee kleine vaartuigen. Daarnaast beschikt 
de brandweer over een grote blusboot, de Jan van der Heijden, die ook als platform voor de duikers kan 
worden ingezet en staat een vaartuig op kazerne Aalsmeer, de Jim, voor oppervlaktereddingen.  

De bestrijding van waterongevallen wordt georganiseerd via interregionale operationele grenzen. Hiertoe zijn 
met de veiligheidsregio’s Gooi & Vechtstreek, Utrecht en in Noordwest 4 verband afspraken gemaakt. Voor de 
inzet van duikteams zijn niet langer de regiogrenzen leidend, maar het duikteam dat als snelste ter plaatse kan 
komen. 

bedragen x € 1.000

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Lasten

Salarislasten 138                 148                 125                 130                 

Kapitaallasten 69                    74                    68                    68                    

Materiële kosten 27                    25                    36                    25                    

Subtotaal lasten 234                 247                 229                 223                 

 Resultaat 234                 247                 229                 223                 
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3.7.3 Wat gaat het kosten? 

 

3.8 Zware hulpverlening 

3.8.1 Wat willen we bereiken? 

Het bieden van effectieve ‘zware hulpverlening’. De brandweer wordt ook gealarmeerd bij ongevallen anders 
dan bij brand. De inzet bij zware ongevallen is gericht op het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen 
en dieren en er wordt gebruik gemaakt van extra benodigd materieel en/of voertuigen, met daarvoor opgeleid 
en geoefende repressieve medewerkers. 

Prestatie- en volume-indicatoren Rekening  

2017 

Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Aantal incidenten zware hulpverlening 239 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Paraatheid HV voertuigen 85% 90% 90% 90% 

Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen 88% 80% 80% 80% 

 

3.8.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Hulpverlening wordt in eerste instantie verleend door de tankautospuit (repressie basis brandweerzorg). 
Wanneer dit onvoldoende is, worden de specialistische hulpverleningsvoertuigen ingezet. Deze voertuigen zijn 
uitgerust met o.a. een kraan en zwaar redgereedschap. De brandweer beschikt over drie specialistische 
voertuigen voor (zware) hulpverlening: 

‒ HV Teunis: 24/7 bezet door 2 ‘dedicated’ beroepskrachten; 
‒ HV Amstelveen: 24/7 bezet door 2 beroepskrachten door middel van springbemanning (redvoertuig/HV); 
‒ HV Diemen: 24/7 beschikbaar, bemand door vrijwilligers. 

Ter uitvoering van het Dekkingsplan 2018-2021 zal vanaf eind 2018 ook het zware hulpverleningsvoertuig op 
kazerne Teunis bezet worden door 2 beroepskrachten door middel van een springbemanning (redvoertuig/HV). 

Het bieden van effectieve ‘zware hulpverlening’ is daarnaast georganiseerd via interregionale samenwerking 
met toepassing van interregionale operationele grenzen. Hiertoe zijn met de veiligheidsregio’s Gooi & 
Vechtstreek, Utrecht en in Noordwest 4 verband afspraken gemaakt. Voor de inzet van 
hulpverleningsvoertuigen zijn niet langer de regiogrenzen leidend, maar het hulpverleningsvoertuig dat als 
snelste ter plaatse kan komen. 

 

bedragen x € 1.000

Bestrijding waterongevallen
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Lasten

Salarislasten inclusief maatwerk 1.539              1.714              1.721              1.782              

Verrekening meerkosten dedicated duikteam (maatwerk) 904-                 904-                 921-                 925-                 

Salarislasten exclusief maatwerk 635                 810                 800                 858                 

Kapitaallasten 72                    75                    56                    56                    

Materiële kosten 430                 418                 556                 385                 

 Resultaat 1.137              1.303              1.413              1.298              
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3.8.3 Wat gaat het kosten? 

 

3.9 Maatwerk brandweerzorg 

De onderstaande tabel toont de totale bijdragen per maatwerkproduct. 

 
 

Per maatwerk(sub)product volgt een toelichting op de bijdrage en de mutaties. Per (sub)product is aangegeven 
welke gemeente(n) het betreft. Paragraaf 8.1.6 bevat een overzicht van het totale maatwerk per gemeente.  

3.9.1 Functioneel leeftijdsontslag (FLO) 

Vanaf 2006 is het functioneel leeftijdsontslag afgeschaft. In het toenmalig afgesloten FLO-akkoord zijn 
afspraken gemaakt over een overgangsregeling voor personen die vóór 1 januari 2006 in dienst waren. De 
kosten voor het 'FLO-oud', medewerkers die ontslagen waren voor 1-1-2006 met een FLO-recht, die werden 
uitbetaald door het ABP ten laste van de gemeente, zijn op 1-1-2016 beëindigd. Alle medewerkers hebben de 
leeftijd van 65 jaar bereikt, zijnde de datum van beëindiging van de FLO-aanspraken (oude regeling).  

Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving (verhoging AOW-leeftijd, vervallen levensloopregeling in 2022 
en inperking fiscale ruimte voor pensioenstortingen) stond het FLO-overgangsrecht onder druk. Op landelijk 
niveau onderhandelde een delegatie uit de Brandweerkamer (samenwerking van 25 Veiligheidsregio’s op vier 
brandweerspecifieke Cao-dossiers) daarom met de vakbonden over de herziening van het overgangsrecht.  

Het VNG-bestuur heeft op 6 juli 2017 het principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht bekrachtigd. De 
achterban van de vakbonden stemde op 26 juni in. Vervolgens is het akkoord uitgewerkt. Dit heeft geleid tot 
een complexe regeling, waarin individuele situaties van medewerkers en individuele keuzes in meerjarig 
perspectief moesten worden doorgerekend.  

Nog niet alles is bekend 

Een aantal zaken is echter nog niet bekend. Diverse peildata, berekeningsgrondslagen of afspraken over 
specifieke zaken, zoals (fiscale voordelen uit) de levensloopregeling, inkomensaanvulling in een niet-
repressieve functie en de compensatie van het AOW-gat, moeten nog worden uitgewerkt. We verwachten 
hieruit vooralsnog geen noemenswaardige financiële consequenties, maar mocht hier sprake van zijn dan 

bedragen x € 1.000

Zware hulpverlening
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Lasten

Salarislasten 860                 921                 896                 928                 

Kapitaallasten 149                 160                 166                 166                 

Materiële kosten 186                 161                 248                 172                 

 Resultaat 1.195             1.241             1.311             1.266             

bedragen x € 1.000

Maatwerk brandweerzorg
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Lasten

FLO 9.376              9.376              9.500              9.500              

Eigenaarslasten kazernes 3.565              3.456              3.393              3.393              

Lasten dedicated duikteam 904                 904                 921                 921                 

Kapitaallasten en onderhoud blusboot 82                    81                    81                    81                    

Lasten uitvoering gemeentelijke preventietaken 57                    57                    57                    57                    

Lasten jeugdbrandweer 15                    13                    15                    15                    

Resultaat 13.999            13.886            13.967            13.967            
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zullen we de gemeentelijke bijdrage(n) mogelijk nog moeten aanpassen. Ook een neerwaartse bijstelling 
behoort tot de mogelijkheden. 

Afspraken over FLO met Amsterdam en Amstelveen 

In 2015 is een FLO convenant afgesloten tussen de brandweer en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen, 
waarin de afspraken zijn vastgelegd over het beleid en dekking van de kosten met betrekking tot de tweede 
loopbaan en andere consequenties van het FLO akkoord. Vervolgens is in samenspraak met de gemeenten 
Amsterdam en Amstelveen een plan van aanpak opgesteld voor de tweede loopbaan, dat vanaf 2016 
geleidelijk wordt uitgevoerd.  

FLO gemeente Amsterdam 

Amsterdam betaalt een maatwerkbijdrage voor de uitvoering van het FLO-akkoord. Door de voorheen dalende 
FLO kosten is de bijdrage vanaf 2015 structureel verlaagd met € 2,100 miljoen tot € 9,000 miljoen per jaar en in 
2016 geïndexeerd met de nominale ontwikkeling tot € 9,376 mln. In 2018 wordt deze opgehoogd naar een 
niveau van € 9,500 mln. Met deze voorlopig constante jaarlijkse bijdrage blijft de reserve FLO de komende 
jaren van voldoende niveau om aan de plichten die voortvloeien uit de bestaande regeling(en) te voldoen. Naar 
verloop van tijd zou de bijdrage kunnen dalen. 

De werkelijke kosten worden beïnvloed door keuzes die medewerkers kunnen maken ten aanzien van het 
langer doorwerken. Als een medewerker langer doorwerkt verschuiven de kosten naar latere jaren. Het effect 
van deze keuzes op de stand van de Reserve FLO zal minimaal zijn, maar vraagt wel om een adequate 
monitoring. 

Op basis van de meerjarenraming FLO werd normaal gesproken de maatwerkbijdrage jaarlijks bijgesteld. Dat 
hoeft nu in principe niet meer. De huidige calculaties zouden op dit moment voldoende basis moeten bieden 
om de meerjarige doorrekening van de kosten FLO op te baseren. De bijdrage FLO van de gemeente 
Amsterdam is om die reden voor de komende jaren gelijk gehouden op € 9,500 mln. per jaar.  

Bovenstaande ontwikkeling geeft voor de gemeente Amsterdam de komende jaren het volgende beeld: 

  

Voor de langere termijn is het vooral belangrijk om de hoogte van de bestemmingsreserve te monitoren
12

. 
Deze mag niet < € 0 zijn, maar in het beste geval ten tijde van het eindigen van de betreffende regelingen 
(medio 2043) is de stand van de Reserve wel € 0. Met een geleidelijk dalende bijdrage geeft dit het volgende 
(grafische) beeld: 

                                                                 
12

 De reserve FLO is een bestemmingsreserve, die voor niets anders kan worden aangewend dan aan zaken rondom FLO. Ook de 

accountant ziet daar op toe. 

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO kosten Amsterdam 2018 2019 2020 2021 2022

Levensloop 1.388              1.485              1.380              1.284              -                       

2e Loopbaan 682                 817                 814                 707                 406                 

Regulier overgangsrecht 1.235              614                 458                 267                 457                 

Reparatie overgangsrecht -                       108                 124                 866                 1.984              

Transitie 2.345              3.267              4.334              4.906              5.139              

AOW compensatie 642                 361                 589                 595                 542                 

Mutatie bestemmingsreserve 3.208              2.849              1.802              875                 971                 

Totaal 9.500              9.500              9.500              9.500              9.500              
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In bovenstaande grafiek is te zien dat de reserve de eerste jaren oploopt, om vervolgens vanaf 2023 te worden 
ingezet en (dus) ook weer daalt. Vanaf het jaar 2031 kan de gemeentelijke bijdrage stapsgewijs dalen. 

FLO gemeente Amstelveen 

De Amstelveense FLO-kosten maken geen onderdeel uit van de exploitatie van de brandweer, omdat deze 
kosten direct worden doorbelast aan de gemeente. Voor de komende jaren verwachten we daarbij het 
volgende beeld: 

 

3.9.2 Eigenaarslasten kazernes 

 
 

De gemeenten betalen elk een kostendekkende bijdrage voor de overgedragen kazernes. 

Ten opzichte van de begroting 2018 zijn in de actualisatie de volgende mutaties verwerkt: 

‒ In afwachting van de overname (Duivendrecht) als de bouw en inrichting (Ouderkerk) van de kazernes in 
de gemeente Ouder-Amstel is de maatwerkbijdrage voor die gemeente tijdelijk teruggebracht naar € 0. 
Deze worden direct weer opgevoerd zodra de kazernes daadwerkelijk zijn overgedragen. 

‒ Voor de levering van het maatwerk (per gemeente) is niet de gehele berekende nominale ontwikkeling 
benodigd. Dit komt doordat de maatwerkbijdrage voor een groot deel betrekking heeft op kapitaallasten 
(rente en afschrijving), die niet aan loon- en prijsontwikkeling onderhevig zijn. Dit geldt alleen voor het 
deel dat betrekking heeft op bv. onderhoud en beheerlasten van vastgoed. Om die reden hebben we de 
maatwerkbijdrage per saldo met € 0,100 mln. minder verhoogd. 

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO kosten Amstelveen 2018 2019 2020 2021 2022

Levensloop 93                    139                 92                    85                    -                       

2e loopbaan 56                    67                    67                    59                    34                    

Regulier overgangsrecht 134                 91                    45                    -                       -                       

Reparatie overgangsrecht -                       -                       -                       -                       19                    

Transitie 101                 257                 283                 282                 287                 

AOW compensatie 21                    40                    72                    72                    52                    

Totaal 406                 593                 559                 498                 392                 

bedragen x € 1.000

Eigenaarslasten kazernes
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Aalsmeer 60                    60                    62                    62                    

Amstelveen 565                 555                 558                 558                 

Amsterdam 2.741              2.562              2.571              2.571              

Diemen 126                 128                 128                 128                 

Ouder-Amstel -                       77                    -                       -                       

Uithoorn 72                    73                    74                    74                    

Resultaat 3.565              3.456              3.393              3.393              
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3.9.3 Dedicated duikteam Amsterdam 

In Amsterdam wordt voor waterongevallen gewerkt met een zogenaamd ‘dedicated’ duikteam: een duikteam 
dat fulltime paraat is voor uitsluitend de duiktaak. Dit betekent dat elke dag, 24 uur, een duikteam 
operationeel is. Het duikteam van Amsterdam bestaat uit vier mensen. De bezetting bestaat uit een duiker, een 
reserveduiker, een duikploegleider en een assistent duikploeg (op kazerne Nico tevens chauffeur 
waterongevallenwagen).  

In 2016 is een intern onderzoek uitgevoerd naar de optimalisatie van de bestrijding van waterongevallen in 
Amsterdam. Gekeken is naar het meest risicovolle gebied,  opkomsttijd en huisvesting. Dit heeft begin 2018 
geleid tot verplaatsing van het duikteam naar kazerne Nico bij de IJtunnel in Amsterdam.  Begin 2018 heeft het 
Veiligheidsbestuur besloten dat er niet langer met een dedicated duikteam wordt gewerkt, maar vanaf de 
eerste helft van 2019 met een springbemanning. In de uitwerking van dit besluit worden ook de huidige 
meerkosten meegenomen van een dedicated duikteam in Amsterdam (ten opzichte van springbemanning), 
vastgesteld op € 0,921 mln. De meerkosten worden aangemerkt als maatwerk voor de gemeente Amsterdam. 

3.9.4 Blusboot Amsterdam 

Amsterdam beschikt sinds jaar en dag over een blusboot die onder andere in de grachtengordel kan worden 
ingezet voor bluswerkzaamheden en waterwinning (pomp). In 2017 is een nieuwe blusboot, de Jan van der 
Heyde IV in gebruik genomen. 

3.9.5 Uitvoering gemeentelijke preventietaken 

De gemeenten Diemen en Uithoorn financieren via een maatwerkbijdrage capaciteit (0,5 fte.) in voor 
(gemeentelijke) brandpreventiewerkzaamheden. 

3.9.6 Jeugdbrandweer Amstelveen 

De kosten met betrekking tot de Amstelveense jeugdbrandweer worden via een maatwerkbijdrage door 
Amstelveen voldaan. 

3.10 Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS) 

 

De externe opbrengsten voor BHV opleidingen zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 
2018. De doorbelasting van de kosten voor intern opleiden en oefenen zal in 2018 hoger zijn door een toename 
van het aantal oefendagen op het BOCAS van repressieve beroepsmedewerkers. Door deze doorbelasting 
worden de betreffende kosten toegerekend aan de brandweerzorgproducten. 

bedragen x € 1.000

BOCAS
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Baten

Externe opbrengsten brandweeropleidingen 179                 150                 150                 200                 

Externe opbrengsten brandweeroefeningen 120                 200                 120                 150                 

Externe opbrengsten BVH opleidingen 460                 500                 400                 500                 

Externe opbrengsten verhuur terrein en overig 449                 175                 378                 378                 

Subtotaal baten 1.209             1.025             1.048             1.228             

Lasten

Salarislasten 1.632              1.323              1.536              1.735              

Kapitaallasten 450                 450                 451                 451                 

Inhuur derden 429                 325                 525                 325                 

Materiële kosten 1.689              1.805              1.820              1.726              

Doorbelasting kosten opleiden en oefenen intern 2.919-              2.878-              3.285-              3.009-              

Subtotaal lasten 1.281             1.025             1.048             1.228             

 Resultaat 72                   -                      -                      -                      
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Een lagere of hogere opbrengst wordt gecompenseerd door lagere variabele kosten (voornamelijk minder 
inhuur van freelance instructeurs). De exploitatie van het BOCAS is per saldo kostendekkend. 

3.11 Projecten en incidentele posten 

 
 

3.11.1 Transitieovereenkomst 

Deze reserve is ultimo 2017 vervallen. 

3.11.2 Het Manifest 

Voor het transparant maken van de kosten van de uitvoering van het Manifest in brede zin en om deze van een 
transparante financiële dekking te voorzien, heeft het Veiligheidsbestuur in november 2017 besloten tot het 
instellen van de Reserve Manifest. Het voorstel is deze te 'voeden' door: 

1) de besparing op de kapitaallasten van 2017 en 2018, 2) het restsaldo van de Reserve Transitieovereenkomst 
en 3) de vrijval van een getroffen voorziening personeelslasten aan de betreffende reserve te doteren. Voor 
een besteding van deze middelen in 2018 verwijzen we naar het overzicht in § 9.3.1. 

3.11.3 Het Veiligheidscentrum Haven 

Voor het transparant maken van de kosten van de realisatie van een multidisciplinair veiligheidscentrum in het 
Westelijk Havengebied van Amsterdam (Amsterdam Safety Hub) zin en om deze van een transparante 
financiële dekking te voorzien, heeft het Veiligheidsbestuur in november 2017 besloten tot het instellen van de 
Reserve Veiligheidscentrum Haven. Het voorstel is deze te 'voeden' door de jaarlijkse dotatie van de extra 
BDuR die de BAA ontvangt, tot de uiteindelijke realisatie van het Veiligheidscentrum. 

bedragen x € 1.000

Projecten en incidentele posten
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Verhuur gebouwen en personeel 48                    -                       -                       

Organisatiebrede opbrengsten 19                    -                       -                       

Subtotaal baten -                      67                   -                      -                      

Lasten

Projectkosten Transitieovereenkomst -                       -                       -                       

Projectkosten Manifest -                       1.835              

Projectkosten Veiligheidscentrum Haven -                       75                    

WW-uitkeringen 143                 25                    25                    25                    

Overige kosten organisatiebreed 38                    -                       -                       

Subtotaal lasten 181                 25                   1.935             25                   

Saldo van baten en lasten 181                 42-                   1.935             25                   

Reserves

Onttrekking Project- en frictiekosten transitieovereenkomst -                       -                       -                       -                       

Onttrekking Reserve Manifest 1.835              -                       

Onttrekking Reserve Veiligheidscentrum Haven 75                    -                       

Onttrekking bestemmingsreserve WW 143                 25                    25                    25                    

Dotatie Reserve Manifest -                       814-                 -                       

Dotatie Reserve Veiligheidscentrum Haven -                       1.000-              1.000-              

Dotatie Algemene reserve 2.028-              2.028-              -                       814-                 

Mutaties in reserves 1.885             2.003             121-                 1.789             

 Resultaat 2.066              1.961              1.814              1.814              
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4. Programma Alarmering 

4.1 Inleiding alarmering 

De GMK is sinds 26 mei 2013 operationeel. Het programma alarmering bestaat uit twee producten: 

‒ Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer; 
‒ Meldkamerfunctie multidisciplinair. 

De onderstaande tabel geeft inzicht in het saldo van de totale lasten van het programma en de verdeling 
daarvan tussen de onderliggende producten. In de volgende paragrafen worden de producten nader toegelicht. 
Voor 2018 wordt vooralsnog uitgegaan van de begroting van 2017, ook gezien de mogelijke ontwikkeling naar 
een Landelijke Meldkamer Organisatie. Eventuele negatieve financiële effecten daarvan zijn (nog) niet verwerkt 
in deze begroting. 

 

 

4.1.1 Wat willen we bereiken? 

De GMK verzorgt een doelmatige en gecoördineerde alarmering. De meldkamer zet de ongestructureerde 
spoedeisende melding om in een gestructureerde professionele alarmering. Deze alarmering bevat de 
geobjectiveerde informatie van de melder, eventueel verrijkt met informatie die de effectiviteit van de inzet en 
de veiligheid van de hulpverleners verhoogt. 

Prestatie-indicatoren Rekening 

2017 

Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018 

Begroting 

2019 

24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen 100% 100% 100% 100% 

Verwerkingstijd brandweermeldingen 88 sec. 90 sec. 90 sec. 90 sec. 

Aantal evaluaties brandweerincidenten 9 24 24 24 

 
4.1.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

In het meldkamerproces staan continuïteit en professionaliteit centraal. In weerwil van de personele 
reorganisatie binnen de politie is de leiding van de GMK voor het brandweerproces gefocust op het werven van 
vakbekwame centralisten. Het volgen van opleidingen en het deelnemen aan oefeningen dragen bij aan het up 
to date houden van kennis en vaardigheden. Bij de brandweercentralisten is het afleggen van een prof-check 
inmiddels gangbaar, binnen het politiedomein wordt dit ontwikkeld.  

Meldkamers kennen een complexe en daardoor kwetsbare ICT-infrastructuur. De vernieuwbouw van C2000 is 
een complicerende risicofactor. Met het Meldkamer Diensten Centrum wordt het functioneel en het technisch 
beheer verbeterd en geborgd om incidenten effectief te bestrijden en te voorkomen. 

Kijkend naar de resultaten en de afspraken in de managementovereenkomst en de 
samenwerkingsovereenkomst, worden nog niet alle doelstellingen gehaald. Met name de normering van de 
verwerkingstijden blijken voor alle drie de kolommen moeilijk te behalen. 

 

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Alarmering
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer 1.404              1.425              1.419              1.419              

GHOR-meldkamertafel 75                    108                 -                       -                       

Resultaat 1.479              1.533              1.419              1.419              
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De meldkamer voldeed met een verwerkingstijd van rond de 60% van de spoedeisende brandweermeldingen 
afgehandeld binnen 2 minuten niet aan de afgesproken norm (90%). Deze norm is bij de start van de GMK 
vastgesteld. Inmiddels is in samenwerking met de brandweer een aantal praktische verbetervoorstellen 
ontwikkeld en wordt met ingang van 2017 anders gemeten. Hierbij is niet meer het percentage leidend, maar 
de feitelijke gemiddelde verwerkingstijd van meldingen van objectbranden. Daarnaast is de meting op 
brandincidenten gericht. De doelstelling is dat deze tijd gemiddeld niet meer dan 90 seconden bedraagt. Dit 
loopt gelijk met de methode die door het CBS wordt gehanteerd.   

4.1.3 Wat gaat het kosten? 

De veiligheidsregio heeft haar meldkamertaak ten aanzien van de brandweer uitbesteed aan de GMK. Hiervoor 
betaalt VrAA een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast is een officier op afroep beschikbaar om bij grote incidenten te 
de aansturing vanuit de meldkamer te coördineren. 

 

4.2 Meldkamerfunctie multidisciplinair 

4.2.1 Wat willen we bereiken? 

In ramp- en crisissituaties treedt de GMK op als coördinator die de operationele eenheden van de 
hulpverlenings- en veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet. Hiertoe zal 24/7 een calamiteitencoördinator in 
dienst zijn. De rol van CaCo is ondergebracht in de functie van de politiesenior. Deze functionaris is 24/7 
aanwezig. Naast de politiesenior is ook de OVD-OC opgeleid voor de CaCo-rol, ook deze is 24/7 aanwezig. 

De vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) loopt minder voorspoedig dan gedacht. Dat is 
aanleiding geweest voor een heroriëntatie. De landelijke samenvoeging tot 10 meldkamerlocaties met één ICT-
infrastructuur is herbevestigd. De noodzakelijke standaardisatie van meldkamerprocessen wordt 
gecontinueerd. Verwacht wordt dat de realisatie van de LMO de kwetsbaarheid van meldkamers bij 
calamiteiten zal verminderen.   

 

4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

De 24/7 capaciteit om de coördinerende functie bij calamiteiten uit te voeren wordt voortdurend operationeel 
inzetbaar gehouden.  

bedragen x € 1.000

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Lasten

Bijdrage GMK 1.371              1.393              1.393              1.393              

Piket officier GMK 33                    32                    26                    26                    

Resultaat 1.404             1.425             1.419             1.419             

Prestatie-indicatoren Rekening 

2017 

Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018 

Begroting 

2019 

24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator 100% 100% 100% 100% 

Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI 5 min 5 min. 5 min. 5 min. 

Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur 100% 100% 100% 100% 
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4.2.3 Wat gaat het kosten? 

 

 

Dit onderdeel betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Meldkamer van de Ambulance Amsterdam. Deze 
meldkamertafel betreft een speciaal gereserveerde werkplek op de meldkamer voor de GHOR centralist.  

Deze functie komt in 2018 te vervallen. Daardoor zijn er vanaf nu 2018 geen lasten meer.

bedragen x € 1.000

GHOR-meldkamertafel
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Lasten

GHOR centralist 75                    108                 -                       -                       

Frictiekosten GMK -                       -                       -                       -                       

Subtotaal lasten 75                   108                 -                      -                      

Resultaat 75                    108                 -                       -                       
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5. Algemene dekkingsmiddelen 

5.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen 

In dit programma zijn de algemene opbrengsten en kosten van de veiligheidsregio opgenomen. 

 

In de onderstaande paragrafen volgt een toelichting per onderwerp. 

5.2 Rijksbijdragen 

 

Behalve BDUR en BTW compensatie vanuit de eigen regio, ontvangt de VRAA aanvullend hierop een bijdrage 
vanuit Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) van € 1,250 mln. als versterkingsgelden interregionale 
samenwerking (o.a. in verband met gedeelde risico's rond Schiphol). 

Eind 2017 heeft VRZW de samenwerking met VRAA pro forma opgezegd. Als gevolg hiervan zal de bijdrage van 
VRZW waarschijnlijk per 2019 komen te vervallen. De GHOR bereidt haar bureau voor op de geleidelijke 
afbouw van de middelen. Hierbij wordt de impactanalyse (vastgesteld in 2017) als leidraad gebruikt.  

 

 

 

 

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Baten

Rijksbijdragen 11.429            11.324            11.441            10.751            

OMS opbrengsten 1.269              700                 1.162              700                 

Gemeentelijke bijdragen 78.524            79.876            79.986            80.448            

Overige baten 49                    46                    48                    48                    

Subtotaal baten 91.271           91.947           92.637           91.946           

Lasten

Kosten beheer OMS 6                      25                    25                    25                    

Subtotaal lasten 6                     25                   25                   25                   

Resultaat 91.265-           91.922-           92.612-           91.921-           

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Baten

BDUR 4.341              4.091              4.138              4.138              

Compensatie BTW 4.984              5.130              5.187              5.187              

Bijzondere bijdrage CBRN-risico's 175                 175                 175                 175                 

Bijzondere bijdrage interregionale samenwerking 1.250              1.250              1.250              1.250              

Jaarlijkse bijdrage VRZW 678                 678                 691                 -                       

Totaal baten 11.429            11.324            11.441            10.751            
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5.3 Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS) 

 

Het aantal aansluitingen bedraagt eind 2017 circa 1.300. Dit betreft ca. 950 ‘verplichte aansluitingen´ en circa 
350 ´niet verplichte aansluitingen´. In het kader van het terugdringen van het aantal nodeloze uitrukken is 
landelijk overwogen om niet-verplichte aansluiten niet meer toe te staan. Inmiddels is landelijk het voornemen 
de verificatieprocedure (die al in Amsterdam-Amstelland werd gebruikt) toe te passen, waarmee het aantal 
nodeloze uitrukken naar aanleiding van OMS meldingen sterk kan worden teruggedrongen zonder afkoppeling 
van de niet verplichte aansluitingen. 

Het nieuwe bouwbesluit heeft geleid tot een afname van het aantal aansluitingen (begin 2012 bedroeg het 
totale aantal aansluitingen nog ruim 1.800). Verwacht wordt dat de dalende trend zich doorzet onder de niet-
verplichte aansluitingen met circa 15% per jaar. De regiobijdrage kan daarom in 2018 nog incidenteel worden 
verlaagd, omdat de daling van het aantal aansluitingen geleidelijk plaatsvindt. 

Met ingang van 2021 zullen de OMS-inkomsten komen te vervallen. De gemeentelijke bijdrage zal daarom 
vanaf dat jaar dienovereenkomstig toenemen. 

5.4 Gemeentelijke bijdragen 

De onderstaande tabel toont de gemeentelijke bijdragen per programma. In de bijlagen (paragraaf 12.1 en 
12.2) zijn de bijdragen per gemeente vermeld.  

 

 

 

 

 

 

bedragen x € 1.000

OMS
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Baten

OMS opbrengsten structureel 700                 700                 700                 700                 

OMS opbrengsten incidenteel 569                 -                       462                 -                       

Subtotaal baten 1.269             700                 1.162             700                 

Lasten

Kosten beheer OMS 6                      25                    25                    25                    

Subtotaal lasten 6                     25                   25                   25                   

Resultaat 1.263-              675-                 1.137-              675-                 

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Baten

Bijdrage crisisbeheersing 1.521              1.626              1.604              1.604              

Bijdrage brandweerzorg 75.313            76.561            76.689            77.151            

Bijdrage alarmering 1.425              1.425              1.419              1.419              

Bijdrage staf Veiligheidsbureau 265                 265                 274                 274                 

Resultaat 78.524            79.876            79.986            80.448            
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5.5 Overige baten 

 

 

bedragen x € 1.000

Overige baten 
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Baten 

Rentebaten 2                      -                       -                       -                       

Overige baten 46                    46                    48                    48                    

Resultaat 49                    46                    48                    48                    



 

 

 

41 

Programmabegroting  

VrAA 2017 | 2018 

 

6. Programma Overhead 

6.1 Inleiding Overhead 

 

6.1.1 Invoering nieuw BBV 

In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de Overhead 
ingevoerd. Om de Provinciale Staten en Gemeenteraden op eenvoudige en eenduidige wijze meer inzicht te 
geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie, en ook meer zeggenschap over die 
kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het ontwerpbegroting een apart overzicht moet worden 
opgenomen van de kosten van de overhead. In de overige programma’s moeten dan de kosten worden 
opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. 

6.1.2 Wat verstaan we onder overhead 

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire 
proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is door de commissie BBV  een definitie van 
overhead geïntroduceerd: “Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in 
het primaire proces”. 

Volgens de verdere uitwerking over de toepassing van de definitie in de praktijk bestaat overhead, naast de 
ondersteunende PIOFACH-functies  ook uit alle leidinggevende in het primaire proces,  bestuursadviseurs en 
management ondersteuning. 

6.2 Kosten van de Overhead 

In onderstaand overzicht zijn de begrote kosten voor de Overhead per functie weergegeven. De baten bestaan 
hierbij uit opbrengsten die worden gegenereerd door de ondersteunende afdelingen, zoals de verhuur van 
algemene ruimten en de detachering van een aantal medewerkers.  

De Overhead van de Veiligheidsregio komt hierbij op een percentage van ca. 20% van de begrote lasten van de 
organisatie. 
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Voor 2019 zal de ontvlechting van VrZW een effect hebben. Het eerder genoemde synergievoordeel zit 
namelijk ook in de bedrijfsvoering. Dit resulteert in een onttrekking van € 0,050 mln., in afwachting van 
afspraken met VrZW. 

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Overhead
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Baten

Verhuur gebouwen en personeel 453                  93                    561                  17                    

Overige goederen en diensten 171                  75                    102                  90                    

Subtotaal baten 625                 168                 663                 107                 

Lasten

Algemene leiding en ondersteuning 4.241              4.438              4.638              4.638              

Beleidsadvisering 1.536              1.504              1.524              1.524              

Financiën en audit 1.561              1.639              1.526              1.526              

Personeel en organisatie 4.132              2.705              2.761              2.761              

Communicatie 506                  519                  499                  499                  

Informatisering en automatisering 2.856              3.081              3.112              3.112              

Juridische zaken 71                    71                    92                    92                    

Facilitaire zaken en beheer 2.945              2.134              2.774              2.774              

Organisatiebrede kosten en huisvesting 2.615              2.792              2.086              2.086              

Subtotaal lasten 20.463           18.884           19.011           19.011           

Reserves

Onttrekkingen -                       -                       -                       50                    

Dotaties -                       -                       -                       -                       

Mutaties in reserves -                       -                       -                       50-                   

Resultaat 19.839            18.716            18.348            18.854            
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7. Verplichte paragrafen 

7.1 Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de ongedekte risico’s 
(niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). De weerstandscapaciteit geeft de 
mogelijkheden van de Veiligheidsregio aan om deze ongedekte risico’s op te vangen. 

Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende risico’s en wat mag 
worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het weerstandsvermogen is daarom 
iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf bepaald moet worden. In de ‘Notitie 
weerstandsvermogen’ die in 2017 door het Veiligheidsbestuur is vastgesteld, is dit beleid uitgewerkt.  

De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de 
benodigde weerstandscapaciteit. Op grond van de Notitie weerstandsvermogen wordt een ratio nagestreefd 
met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4. Voor de hele Veiligheidsregio ligt de ratio hier momenteel binnen. 

 

 

7.2 Risico’s 

 
 

 

bedragen x € 1.000

Werkmaatschappij Omvang 

actualisatie 

(lasten 2018)

% begroting Benodigde 

weerstands-

capaciteit

Beschikbare 

weerstands-

capaciteit na 

resultaat-

bestemming 

2017

Mutaties 

reserve cf 

Actualisatie 

2018

Beschikbare 

weerstands-

capaciteit 

31/12/2018

Ratio 

Weerstands-

vermogen na 

resultaat-

bestemming

Totaal 92.747                  100,00% 6.595                    10.439                  1.905-                    8.534                    1,29                       

Bedragen x € 1.000

Risico Oorzaak Gevolg Kans Effect

Kwantificeerbare risico's

Niet (tijdige) 

compensatie loon- 

en prijsbijstelling via 

nominale 

ontwikkeling.

Door de nieuwe systematiek van het toekennen van 

nominale ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de 

nominale ontwikkeling niet voldoende is om de 

werkelijke loon- en prijsontwikkeling te cmopenseren. 

Fluctuaties moeten binnen de begroting van het 

boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 1,5% 

van de totale begroting.

50% 1.391                    696                       

Ontvlechting GHOR-

taken Amsterdam-

Amstelland en 

Zaanstreek 

Waterland

De VrZW heeft de samenwerking voor de GHOR-taken 

pro forma opgezegd. Hiermee vervallen de structurele 

baten.

Het is nog onzeker wanneer de precieze ontvlechting 

plaatsvind, wat de exacte frictiekosten zijn en hoe het 

synergieverlies zal worden opgevangen. Voor de 

dekking hiervan heeft het GHOR-bureau in de 

meerjarenbegroting (2019-2024) een onttrekking uit de 

algemene reserve  geraamd.  

75% 1.950                    1.463                    

BTW heffing op 

doorberekening 

GGD 

De Belastingdienst beraadt zich nog op de vraag of de 

GHOR-taken als een economische activiteit zijn te 

beschouwen of niet. In dat laatste geval zijn de taken 

vrijgesteld van BTW. 

De hoogte van het risico is afhankelijk van wat er als 

BTW-plichtig wordt aangemerkt, en bedraagt maximaal 

430.000 euro structureel. Op basis van die uitspraak zal 

de begroting al dan niet worden aangepast.

25% 430                       108                       

Naheffing BTW over 

voorgaande jaren

Mogelijk wordt door de Belastingdienst over de 

afgelopen jaren (maximaal 5 jaar) BTW nageheven op de 

GHOR-taken en zal de GGD dit ter hoogte van de totale 

naheffing a alsnog doorbelasten aan VrAA. 

Het is maximale risico is ongeveer 2 miljoen incidenteel, 

met een kans van 25% (laag). Mogelijk is een deel nog 

door te belasten aan VrZW. 

25% 2.000                    500                       

Benodigde 

weerstands-

Kwantificeerbare risico's
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Bedragen x € 1.000

Risico Oorzaak Gevolg Kans Effect

Ambulance 

Amsterdam heft 

BTW

AA heft als zorginstelling geen BTW, maar geeft in de 

communicatie wel aan dat er mogelijk een naheffing 

kan volgen. 

Het risico voor de GHOR is tweeledig: -incidenteel: 

naheffing geschat op € 480K (21% over 5 jaar kosten 

piket en meldkamertafel)-structureel (21% over  

lumpsumbedrag 2018): € 49K

gevolg voor volledige naheffing en 1 jaar kosten (al zijn 

deze structureel)

5% 530                       27                          

Wegvallen, danwel 

afname van 

opbrengsten uit 

dienstverlening 

Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat 

het om: BOCAS, ETC, Brandveiligheid.

Wegvallen of verlaging van algemene 

dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar. Het effect 

bij de Brandweer is gesteld op 20% van de totale 

opbrengsten uit de dienstverlening.

50%                        898 449                       

Beroepsziekten Als gevolg van de blootstelling aan gevaarslijke stoffen 

of traumatische gebeurtenissen bestaat het risico op 

beroepsziekten en bv. PTSS. 

Het is niet ondenkbaar dat dit leidt tot extra kosten voor 

de brandweer, hetzij door het moeten vergoeden van 

geleden schade door de medewerker, hetzij door de 

werkgever (in het geval van vrijwilligers).

10% 100                       10                          

Boete door 

arbeidsinspectie

Als gevolg van een ongeval buiten de inzet kan een 

medewerker gewond raken of kunnen 

ondeugdelijkheden aan het licht komen. Ook kan het 

zijn dat een dergelijke melding te laat wordt 

doorgegeven aan de arbeidsinspectie.

In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete. 25% 50                          13                          

NBC Steunpunt en 

versterkingsgelden

De BAA ontvangt Rijksmiddelen voor het NBC-steunpunt 

en versterkingsgelden via de VRK. De besteding hiervan 

wordt verantwoord. De kans bestaat dat deze 

verantwoording als niet afdoende wordt beoordeeld.

Indien de verantwoording niet als afdoende wordt 

beoordeeld leidt dit mogelijk tot (gedeeltelijke) 

terugvordering van de ontvangen bijdrage.

25% 1.000                    250                       

OMS-inkomsten De BAA ontvangt momenteel gelden voor de 

aansluitingen op het OMS.  Diverse ontwikkelingen 

maken op termijn een andere inrichting van het OMS-

stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen 

van regionale meldkamers naar tien 

meldkamergebieden. 

Deze ontwikkelingen kunnen financiële gevolgen 

hebben voor de brandweer, onder meer door het in de 

toekomst mogelijk wegvallen van de bestaande OMS-

inkomsten

10% 700                       70                          

LMO In het kader van de oprichting van de LMO overweegt 

het Ministerie van J&V een uitname uit de BDuR om de 

financiering voor ICT- en huisvestingskosten 

rechtstreeks aan de Politie ter beschikking te stellen.

Indien de uitname uit de BDuR hoger is dan de kosten 

die nu aan de Politie worden vergoedt, heeft dit een 

negatief financieel effect. 

25% 653                       163                       

Aanvullende eisen 

vanuit de 

Omgevingswet

Er is een nieuwe omgevingswet van kracht, die vraagt 

om andere en nieuwe expertise van de brandweer.

Door de invoering van de nieuwe wet loopt de 

Brandweer de kans dat er substantieel geïnvesteerd 

moet worden in de bijscholing van specialisten. 

50% 250                       125                       

Wet melplicht 

datalekken

Binnen de BAA wordt gebruik gemaakt van 

persoonsgegevens, met betrekking tot zowel onze 

eigen medewerkers als van inwoners. 

Door de invoering van de Wet Meldplicht Datalekken 

heeft het eventueel niet voldoende zorgvuldig 

omspringen met deze gegevens ook financiële 

consequenties, in de vorm van een boete van de ABP, 

met een maximum van 10% van de jaaromzet.

10% 9.000                    900                       

Contractmanagemen

t

Binnen de BAA is sprake van contractmanagement, waar 

bestaande contracten met leveranciers en nieuwe 

verwervingstrajecten worden gecoördineerd. 

We lopen het risicio dat er sprake is van onvoldoende 

zekerheden rondom leverinsgvoorwaarden, het 

failissement van een leverancier of het onvoldoende 

zorgvuldig doorlopen van een Europees 

aanbestedingstraject. Dit heeft mogelijk financiële 

consequenties, in de vorm van bijkomende kosten of 

claims van afgewezen partijen.

25% 500                       125                       

Aansprakelijkheid 

voor schade na of bij 

optreden.

De BAA is gehouden aan beroepsmatige handelwijze bij 

het optreden bij incidenten. Het kan in de praktijk 

voorkomen dat deze niet worden gevolgd.

Indien door derden schade wordt geleden bij of door 

het optreden van de brandweer en er is sprake van 

(vermeend) inadequaat optreden door de BAA, dan 

kunnen daar schadeclaims uit volgen. Bijvoorbeeld als 

gevolg van het vrijkomen van asbest of andere 

gevaarlijke stoffen.

10% 2.000                    200                       

Interregionale 

samenwerking

Vanuit goed buurmanschap kan het voorkomen dat we 

assistentie verlenen aan andere veiligheidsregio's. 

Hierdoor is sprake van kans op toegebrachte of 

ondervonden schade buiten het verzorgingsgebied. 

Deze schade wordt niet altijd gedekt vanuit een 

verzekering.

Indien de verzekering(en) van de BAA of collega 

Veiligheidsregio's de toegebrachte of ondervonden 

schade niet of niet volledig dekt, heeft dit financiële 

consequenties. 

10% 200                       20                          

In- en uitlenen van 

arbeidskrachten

Op grond van de wet Allocatie Arbeidskrachten Door 

Intermediairs (WAADI) (per 1 juli 2012)is het een ieder 

verboden in Nederland arbeidskrachten door middel 

van een onderneming of rechtspersoon ter beschikking 

te stellen (uitlener) als deze activiteit niet is 

geregistreerd in het Handelsregister. 

Tevens is de inlener ook verplicht zich te registeren bij 

het Handelsregister. 

BAA is als inlenende organisatie geregistreerd bij het 

Handelsregister. 

Het risico bestaat dat, indien bij de uitlenende 

organisatie een WAADI registratie voor de betreffende 

medewerker ontbreekt en om die reden een boete 

riskeert, BAA eveneens een boete kan verwachten.

Niet naleven van deze verplichting kan leiden tot het 

opleggen van een bestuurlijke boete aan degene 

waaraan verplichtingen voortvloeiende uit de wet zijn 

opgelegd.

50% 76 38                          

Subtotaal kwantificeerbare risico's 5.155                  

Benodigde 

weerstands-

Kwantificeerbare risico's
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Bovenstaand overzicht is tot stand gekomen op basis van een brede inventarisatie van organisatierisico’s. 
Hierbij is ten opzichte van de vorige begroting het aantal gekwantificeerde risico’s toegenomen door een aantal 
zaken expliciet te maken, en zijn de niet-kwantificeerbare risico’s neerwaarts bijgesteld.  

7.3 Bedrijfsvoering 

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen 
realiseren evenals de sturing en beheersing daarvan (Artikel 14 BBV). 

 
 

 
 

7.3.1 Veiligheidsbureau 

Het Veiligheidsbureau is gepositioneerd bij directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam 
en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het 
Veiligheidsbureau wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten van de VrAA en 
bijdragen van de GHOR, de politie en de brandweer. De formatie van het Veiligheidsbureau bedraagt 7,5 fte. 
 

Bedragen x € 1.000

Risico Oorzaak Gevolg Percentage

Bedrag 

begroting

Niet kwantificeerbare risico's

Incidentele 

middelen benodigd 

om te kunnen 

inspelen op 

ontwikkelingen.

Onvoorziene omstandigheden die nieuw/aanvullende 

maatregelen vereisen in het lopende boekjaar.

Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar ten aanzien 

van de multidisciplinaire projecten

10% 480                       48                          

Overige 

(onvoorziene) 

exploitatierisico's 

VRAA

Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de 

reguliere exploitatie. Naast het wegvallen van baten 

kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met 

onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld claims, 

onbekende gebreken aan gebouwen, risico’s die 

ontstaan als gevolg van de verhoging van de 

pensioengerechtigde leeftijd bij bezwarende functies 

en gevolgen van het nieuwe dekkingsplan.

Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar 1,5% 92.842                 1.393                    

Subtotaal niet kwantificeerbare risico's 1.441                  

Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's 6.595                  

Niet-kwantificeerbare risico's Benodigde 

weerstands-

capaciteit

Formatie per 1-1-2018  Dagdienst  24-uursdienst  Vrijwilligers  Totaal 

Brandweer 283,5              480,0              290,0              1.053,5           

GHOR 19,7                -                       -                       19,7                

Veiligheidsbureau 7,5                   -                       -                       7,5                   

Totaal 310,7              480,0              290,0              1.080,7           

Formatie per 1-1-2019  Dagdienst  24-uursdienst  Vrijwilligers  Totaal 

Brandweer 283,5              480,0              290,0              1.053,5           

GHOR 19,7                -                       -                       19,7                

Veiligheidsbureau 7,5                   -                       -                       7,5                   

Totaal 310,7              480,0              290,0              1.080,7           
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7.3.2 Brandweer 

Binnen de brandweer zijn geen ontwikkelingen in het aantal formatieplaatsen. 

7.3.3 GHOR 

Het personeel van de GHOR is in een aparte afdeling gepositioneerd bij de GGD Amsterdam van de gemeente 
Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam 
Amstelland en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.  

De formatie van de GHOR bedraagt 19,7 fte. Deze is in 2017 toegenomen met 4 fte. 

7.4 Financiering 

Op 19 december 2016 heeft het Veiligheidsbestuur ingestemd met het opzeggen van de leningovereenkomst 
tussen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de gemeente Amsterdam. Hiermee treedt een 
verzwaring op van de Treasuryfunctie bij de afdeling CIF van de brandweer. Op grond van het Treasurystatuut 
is daarom in 2017 gewerkt aan een nadere uitwerking (inrichting en borging) van deze functie, waaronder  het 
bijbehorend beleid, de AO/IC, monitoring en sturing en de operationalisering hiervan. In 2018 zijn deze 
afgerond. 

Leidend voor de treasuryfunctie is het Treasurystatuut van de Veiligheidsregio, met daarin de volgende 
uitgangspunten: 

‒ het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet toestaan van 
het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;  

‒ externe financiering wordt zoveel mogelijk beperkt door interne financieringsbronnen aan te spreken; 
‒ tijdelijke overschotten worden via Schatkistbankieren ondergebracht bij de het Ministerie van Financiën. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en 
voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken. De kasgeldlimiet en renterisiconorm zijn daarbij 
kaderstellend.  

7.4.1 Besparing kapitaallasten door daling rente 

Voor de bestemming van het regionale deel van de met ingang van 2017 gerealiseerde rentebesparing (€ 0,814 
miljoen) is in overleg met de aandachtsveldhouder Financiën voorgesteld om dit voorlopig toe te voegen aan 
de Algemene Reserve, tot in de loop van 2017 duidelijk zou worden of ontwikkeling van Brandweer 
Amsterdam-Amstelland tot een moderne organisatie financiële implicaties met zich meebrengt. 

Inmiddels ligt een besluit voor waarin we voorstellen deze besparing voor de jaren 2017 en 2018 toe te voegen 
aan de inmiddels gevormde Reserve Manifest. Daarna wordt deze ceteris paribus weer toegevoegd aan de 
Algemene Reserve. 

7.4.2 Schatkistbankieren 

Het wetsvoorstel Schatkistbankieren, waarin alle gemeenschappelijke regelingen en gemeenten verplicht zijn 
om hun overtollige middelen in de schatkist te storten, is op 15 december 2013 van kracht gegaan. Tot eind 
2016 had de VRAA een vrijstelling, omdat ons vreemd vermogen door de Gemeente Amsterdam werd 
gefinancierd, en de bankrekening van de VRAA ondergebracht was in een bankrekeningstelsel bij de gemeente. 
Met ingang van 2017 is hier geen sprake meer van en moeten we het zelf regelen. In de 2017 is aan de 
huisbankier BNG de opdracht gegeven het banksaldo boven een bedrag van € 0,250 mln. over te boeken naar 
de SKB-rekening. Hierdoor is het onmogelijk om boven het bestaande drempelbedrag van € 0,712 mln. uit te 
komen. 

7.4.3 Financiering vaste activa 

De materiële vaste activa werd tot eind 2016 deels gefinancierd met een langlopende lening bij gemeente 
Amsterdam en deels met eigen vermogen.  De lening bij de gemeente Amsterdam is inmiddels omgezet in een 
leningenpakket van verschillende omvang en formaat. Hierbij is tevens de directe koppeling tussen het Vreemd 
Vermogen en de Vaste Activa losgelaten, omdat dit leidde tot overfinanciering.  

In de jaarrekening van de VRAA wordt de (stand van de) huidige leningenportefeuille en kredietfaciliteit 
weergegeven. 
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7.4.4 Renterisiconorm 

De Wet Fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een gegeven jaar 
een renterisico mag hebben. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen 
een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% 
van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de portefeuille van langlopende 
leningen zodanig over de jaren verdeeld is, dat het renterisico dat voortkomt uit herfinanciering en 
renteherzieningen gelijkmatig wordt gespreid. In onderstaande tabel zijn de gegevens met betrekking tot de 
renterisiconorm opgenomen. 

 

7.4.5 Kasgeldlimiet 

De Wet Fido begrenst middels de kasgeldlimiet de maximale kortlopende schuld. Dit limiet bepaalt dat de 

kortlopende schuld maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag zijn. De gemiddelde liquiditeitspositie van de 

drie kwartaalmaanden wordt getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. In onderstaande tabellen zijn de 

betreffende gegevens opgenomen. 

 

 

7.5 Investeringen 

Investeringen zijn begroot in de meerjaren investeringsbegroting op basis van de vastgestelde 
afschrijftermijnen. De meerjaren investeringsbegroting wordt periodiek herijkt. Hierbij wordt rekening 
gehouden met conditiemetingen (eventueel uitstel van investeringen als er geen operationele noodzaak is), 
prijsontwikkelingen en planning (capaciteit, termijnen lopende raamcontracten en aanbestedingskalender). 

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de geplande investeringen in de komende vier jaar.  

bedragen x € 1.000

Renterisiconorm 2018 2019 2020 2021 2022

A. Renteherzieningen -            -            -            -            -            

B. Aflossingen 1.033       1.033       1.033       1.033       1.033       

C. Renterisico ( A + B ) 1.033       1.033       1.033       1.033       1.033       

D. Begrotingstotaal 92.747     89.427     90.338     91.205     91.049     

E. Renterisiconorm (D * 20%) 18.549     17.885     18.068     18.241     18.210     

Ruimte onder renterisiconorm (E - C) 17.516     16.852     17.034     17.208     17.177     

Overschrijding renterisiconorm -            -            -            -            -            

bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet 2017 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Begrotingstotaal 93.086     93.086     93.086     93.086     

Kasgeldlimiet (8,2%) van omvang begroting 7.633       7.633       7.633       7.633       

Kortlopende schuld/ liquiditeitspositie 1.380       1.148       214           223-           

Ruimte (+) / overschrijding (-) 6.253       6.485       7.419       7.856       

bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet 2018 2019 2020 2021 2022

A. Begrotingstotaal 92.747     89.427     90.338     91.205     91.049     

B. Kasgeldlimiet (A * 8,2%) 7.605       7.333       7.408       7.479       7.466       

C. Kortlopende schuld/ liquiditeitspositie 6.964       2.750-       6.740-       11.533-     14.661-     

Ruimte (+) / overschrijding (-) (B - C) 641           10.083     14.147     19.012     22.127     
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In de volgende paragrafen worden de grootste investeringen per categorie vermeld. 

7.5.1 Grond en gebouwen 

‒ Renovatie kazerne Diemen (2018: € 1,824 mln.); 
‒ Modernisering van kazerne Amstelveen in (2018: € 0,100 mln.); 
‒ Vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie op kazerne Teunis (2018: € 0,217 mln.); 
‒ Investeringen ten behoeve van de hernieuwde inzet van het bestaande vastgoed (Nico, Willem en Pieter) 

(2019: € 4,628 mln.); 
‒ Kleine verbouwingen kazernes (2017 t/m 2020: € 0,400 mln. per jaar). 

7.5.2 Inventaris en inrichting gebouwen 

‒ Vervanging wasmachines en meubilair (2018: € 0,282 mln.); 
‒ Vervanging van cardio- en krachttoestellen op de kazernes in 2019 (€ 0,430 mln.). 

7.5.3 Voer- en vaartuigen, inclusief bepakking 

‒ Vervanging heftrucks Pier Afrika, Amstelveen en BOCAS (2018: € 0,148 mln., 2019; € 0,043 mln.); 
‒ Vervanging personen- en piketvoertuigen in (2018: € 1,639 mln., 2019: € 0,340 mln., 2020: € 0,807 mln.,  

2021: € 0,036 mln.); 
‒ Vervanging autoladders (2018: € 3,350mln., 2020: € 0,738 mln., 2021: € 1,478 mln.); 
‒ Vervanging autospuiten (2018: € 1,283 mln., 2019: € 2,170 mln., 2020: € 0,387 mln.); 
‒ Vervanging diverse containers en transportmaterieel (2018: € 0,688 mln., 2019: 1,164 mln.,  
‒ Vervanging hulpverleningsvoertuigen (2018: € 0,968 mln.); 
‒ Vervanging redgereedschap (2018: € 1,108 mln.); 
‒ Aanschaf en inbouw UHDBS-C (2018: € 0,188 mln.); 
‒ Vervanging waterongevallenwagens en vaartuigtransport (2018: € 0,617 mln.); 
‒ Vervanging Informatie- en navigatiesysteem tankautospuiten (2017: € 0,440 mln.); 
‒ Dompelpomp-units ter vervanging van het voormalig Rijksmaterieel (2018: € 1,000 mln.). 

7.5.4 Brandweerspecifiek materiaal 

‒ Vervanging redvesten (2018: € 0,190 mln.); 
‒ Vervanging gaspakken kazerne Osdorp (2018 € 0,044 mln.); 
‒ Vervangen oefenmiddelen (2018: 0,252 mln.); 
‒ Vervanging uitrukkleding (2019: € 1,6 mln.). 

7.5.5 Communicatieapparatuur en ICT 

Naast de reguliere vervanging(en) met betrekking tot kantoorautomatisering (ca. 0,393 mln. per jaar) zijn de 
volgende investeringen gepland: 

‒ Vervanging van de twee-weg pagers voor vrijwilligers (2018 en 2022: € 0,100 mln.); 
‒ Vervanging objectportofoons in 2018 (€ 0,163 mln.); 
‒ Vervanging C2000 mobilofoons en portofoons in 2020 (€ 0,484 mln.). 

  

bedragen x € 1.000

Investeringen Brandweer Amsterdam-Amstelland 2018 2019 2020 2021 2022

Grond en gebouwen 2.602              5.028              400                 400                 400                 

Inventaris en inrichting gebouwen 282                 430                 -                       -                       -                       

Voer- en vaartuigen 11.937            2.961              2.709              2.154              1.430              

Brandweerspecifiek materiaal 783                 1.882              323                 282                 310                 

Communicatieapparatuur en ICT 657                 393                 877                 393                 493                 

Totaal 16.259            10.694            4.309              3.229              2.633              
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7.6 Kapitaalgoederen 

In 2018 worden er belangrijke stappen gezet in de regionalisering, waaronder het in eigendom van de 
brandweer komen van het vastgoed van de gemeente Ouder-Amstel en de renovatie van de kazerne Diemen. 
Daarnaast is de brandweer bezig met een hernieuwde inzet van het bestaande vastgoed (Nico, Willem, Pieter) 
en het zo mogelijk afstoten van niet langer in gebruik zijnde locaties (Lodewijk, Rudolf, Den Brielstraat). 

Het saldo van de gerealiseerde (netto)opbrengst en de resterende boekwaarde zal bij verkoop worden 
gedoteerd of onttrokken aan de bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam. Per saldo leidt de verkoop 
daarmee niet tot een resultaateffect in regionale begroting of bijstelling van de maatwerkbijdrage. 

In tegenstelling tot vorige jaren is geen specifieke doelstelling in de begroting opgenomen, omdat hier 
meerdere processen in elkaar grijpen, zoals 1) het beleid van de gemeente Amsterdam voor wat betreft de 
ruimtelijke bestemming van de niet langer in gebruik zijnde locaties, 2) de uitkomsten van het nieuwe 
dekkingsplan, 3) de huisvestingsambitie van de korpsleiding in relatie tot het manifest (afstoten van het 
kantoor op de Karspeldreef en de verplaatsing van de kantoorfuncties naar Willem en Nico) en 4) de 
proeftuinkazerne. 

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. De kosten worden 
geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening(en). Om het jaar vindt bijstelling van de meerjarenplanning 
plaats door een nieuwe opname en inventarisatie van de stand van zaken. 

Zodra al het vastgoed in eigendom van de Veiligheidsregio is, zoals de kazernes Aalsmeer, Duivendrecht en 
Ouderkerk, edoch niet later dan 2020, zal het systeem rondom en de hoogte van de maatwerkbijdrage 
opnieuw tegen het licht worden gehouden. Ook zal er in 2018 worden gewerkt aan het opstellen van een ‘Nota 
Onderhoud Kapitaalgoederen’.  

Omdat de individuele voorzieningen per gemeente separaat worden geadministreerd, kan per gemeente een 
bijstelling worden doorgevoerd. Van bestedingen aan andere doeleinden dan het vastgoed binnen de 
betreffende gemeente kan simpelweg vanuit het oogpunt van rechtmatigheid geen sprake zijn. Ook de 
accountant ziet hier op toe. 

Het onderhoud van de voertuigen en overig materieel (waaronder de blusboot) vindt plaats op basis van een 
planning die is eveneens vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. De kosten hiervan lopen echter niet via 
een voorziening. 
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Financiële begroting 
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8. Geconsolideerde begroting VrAA 
Voor de toelichting op de geconsolideerde begroting wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken 9 t/m 11 
waarin de exploitatieoverzichten van de werkmaatschappijen zijn opgenomen en toegelicht. 

8.1 Geconsolideerd overzicht van baten en lasten 

 

 
  

bedragen x € 1.000

VrAA
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Baten

2.0  Rentebaten 2                        -                         -                         -                         

3.2  Verhuur gebouwen en personeel 453                   141                   561                   17                      

3.4  Overige goederen en diensten 4.525                2.786                3.929                2.367                

4.1  Rijksbijdragen 11.429              11.332              11.441              10.750              

4.2  Regiobijdragen 64.717              65.989              66.022              66.484              

4.3  Lokale bijdragen 13.807              13.887              13.964              13.964              

4.4  Overige bijdragen 49                      46                      48                      48                      

Totale baten 94.982             94.182             95.965             93.630             

Lasten

1.0  Salarissen en sociale lasten 58.366              63.662              60.306              62.032              

2.0  Kapitaallasten 6.521                6.587                6.536                6.536                

3.0  Personeel van derden 5.209                4.295                5.924                3.753                

3.1  Energie 875                   970                   958                   985                   

3.3  Duurzame goederen 198                   110                   138                   108                   

3.4  Overige goederen en diensten 17.095              15.944              18.885              16.014              

Totale lasten 88.264             91.568             92.747             89.427             

Saldo van baten en lasten 6.719                2.614                3.218                4.202                

RESERVES

Onttrekkingen 446                   25                      1.982                461                   

Dotaties 5.413                2.639                5.200                4.663                

Mutaties in reserves 4.968                2.614                3.218                4.202                

Resultaat 1.751                -                         -                         -                         
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8.2 Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen 

In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is voorgeschreven dat de programmabegroting moet 
worden voorzien van een meerjarige geprognosticeerde balans en een aantal daaruit voortvloeiende 
kengetallen.  

In landelijk verband zijn we hierin met onze collega’s van andere veiligheidsregio’s tot generieke afspraken 
gekomen. Op die manier werken we toe naar een situatie waarin de voorgeschreven elementen tot hun recht 
komen, namelijk om over de tijd en onderling tot een goede vergelijking te komen.  

In onderstaande paragrafen staat deze informatie opgenomen. 

8.2.1 Geconsolideerde geprognosticeerde balans 

In onderstaande overzichten is de geprognosticeerde balans opgenomen. Hiervoor zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

 

‒ De materiele vaste activa zijn berekend op basis van de afschrijvingen en meerjaren 

investeringsbegroting; 

‒ De voorraden zijn berekend op basis van het gemiddelde over de jaren 2014-2017; 

‒ De vorderingen zijn berekend op basis van het gemiddelde over de jaren 2014-2017; 

‒ Het restant van de benodigde middelen wordt gefinancierd middels een leningenportefeuille bij de 

BNG; 

‒ De ontwikkeling van de Algemene reserve, de bestemmingsreserve en de voorzieningen is gebaseerd 

op de  meerjarenramingen (zie § 12.4); 

‒ De overlopende activa en passiva zijn berekend op basis van het gemiddelde over de jaren 2014-2017; 

‒ Het banksaldo is de resultante van alle overige mutaties. 

 

 
 

Bedragen x € 1.000

ACTIVA Ultimo 2017 Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022

Vaste activa

Materiële vaste activa 47.111             58.852             63.743             62.022             59.174             58.117             

Vlottende activa

Voorraden 8.363               11.652             652                   652                   652                   652                   

Gereed product en handelsgoederen 8.363               11.652             652                   652                   652                   652                   

Vorderingen korter dan één jaar 10.262             4.350               4.350               4.350               4.350               4.350               

Vorderingen op openbare lichamen 3.426               -                        -                        -                        -                        -                        

Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Overige vorderingen 6.836               4.350               4.350               4.350               4.350               4.350               

Overige uitzettingen -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Liquide middelen 449-                   6.964-               2.750               6.740               11.533             14.661             

Bank- en girosaldi 449-                   6.964-               2.750               6.740               11.533             14.661             

Overlopende activa 1.666               1.467               1.467               1.467               1.467               1.467               

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit 

betaalde bedragen

                1.666                 1.467                 1.467                 1.467                 1.467                 1.467 

Rekening courant verhouding BAA-VBU                        -                            -                          -                          -                          -                          - 

Totaal 66.954             69.357             72.962             75.231             77.176             79.247             
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Bedragen x € 1.000

PASSIVA Ultimo 2017 Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022

Vaste passiva

Eigen vermogen 21.646             25.341             29.980             33.571             36.235             38.994             

Algemene reserve 9.067                8.356                9.171                9.985                11.799              13.613              

Bestemmingsreserve 10.881              16.985              20.809              23.586              24.436              25.381              

Resultaat voor bestemming 1.698                -                         -                         -                         -                         -                         

Voorzieningen 11.382             12.748             12.747             12.459             12.773             13.119             

Voorzieningen 11.382              12.748              12.747              12.459              12.773              13.119              

Langlopende schulden langer dan één jaar 21.967             20.933             19.900             18.867             17.833             16.800             

Overige binnenlandse sectoren 21.967              20.933              19.900              18.867              17.833              16.800              

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden korter dan één jaar 10.439             8.023               8.023               8.023               8.023               8.023               

Overige schulden 10.439              8.023                8.023                8.023                8.023                8.023                

Overlopende passiva 1.521               2.311               2.311               2.311               2.311               2.311               

Verplichtingen voorlopend begrotingsjaar 1.414                2.155                2.155                2.155                2.155                2.155                

Ontvangen Voorschotbedragen Van Europese en 

Nederlandse overheidslichamen 107                   156                   156                   156                   156                   156                   

Overige vooruitontvangen bedragen 

Rekening courant verhouding BAA-VBU

Overige vlottende passiva -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Gemeentelijke diensten en bedrijven -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Diensten en bedrijven ivm BCF

Totaal 66.954             69.357             72.962             75.231             77.176             79.247             
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8.2.2 Financiële kengetallen 

 
 

 
 

 
 

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal
 Rekening 

2017 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

 Begroting 

2020 

 Begroting 

2021 

 Begroting 

2022 

Ratio netto schuldquote (A+B+C-D1-E-F-G)/H*100% 23,63% 33,78% 23,14% 17,78% 11,55% 7,11%

 Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen (A+B+C-D2-E-F-G)/H*100% 23,63% 33,78% 23,14% 17,78% 11,55% 7,11%

 A. Een raming van het totaal van de vaste schulden. 21.967 20.933 19.900 18.867 17.833 16.800

 B. Een raming van het totaal van de netto vlottende schulden. 10.439 8.023 8.023 8.023 8.023 8.023

 C. Een raming van het totaal van de overlopende passiva. 1.521 2.311 2.311 2.311 2.311 2.311

 D1. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in 

artikel 36, onderdelen d,e en f, van het BBV provincies en 

gemeenten. -                  -              -              -              -              -              

 D2. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd 36, 

onderdelen b,c,d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten. -                  -              -              -              -              -              

 E. Een raming van het totaal van de uitzettingen met een 

rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. 10.262 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350

 F. Een raming van het totaal van alle l iquide middelen. -449 -6.964 2.750 6.740 11.533 14.661

 G. Een raming van het totaal van de overlopende activa. 1.666 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467

 H. Het geraamde totaal saldo van de baten, exclusief de 

mutaties reserves. 95.005 95.965 93.630 93.630 93.630 93.630

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal
 Rekening 

2017 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

 Begroting 

2020 

 Begroting 

2021 

 Begroting 

2021 

Solvabiliteitsratio A/B*100% 32,33% 36,54% 41,09% 44,62% 46,95% 49,21%

 A. Een raming van het totale eigen vermogen. 21.646 25.341 29.980 33.571 36.235 38.994

 B. Een raming van het totaal van de passiva. 66.954 69.357 72.962 75.231 77.176 79.247

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal
 Rekening 

2017 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

 Begroting 

2020 

 Begroting 

2021 

 Begroting 

2022 

Ratio structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E*100% 6,98% 3,40% 4,49% 3,52% 2,59% 2,76%

 A. Structurele lasten = (het totaal van de geraamde lasten minus 

het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma. 88.089 92.700 89.427 90.338 91.205 91.049

 B. Structurele baten = (het geraamde totaal van de baten minus 

het geraamde totaal van de incidentele baten per programma 94.719 95.965 93.630 93.630 93.630 93.630

 C. Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de 

reserves voor het overzicht. -                  -              -              -              -              -              

 D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves 

voor het overzicht. -                  -              -              -              -              -              

 E. Het geraamde totaal van de baten, exclusief de mutaties 

reserves. 95.005 95.965 93.630 93.630 93.630 93.630
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Bedragen x € 1.000

EMU-Saldo
 Rekening 

2017 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

 Begroting 

2020 

 Begroting 

2021 

 Begroting 

2022 

EMU-Saldo (A+B+C-D+E+F-G+H-I-J-K) 10.480 -7.156 -689 4.723 5.587 3.983

 A. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 

reserves. 6.718 3.218 4.202 3.291 2.424 2.580

 B. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie. 4.561 4.519 5.803 6.030 6.077 3.448

 C. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 

exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van 

de exploitatie. 2.754 1.428 -              -              314             346             

 D. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans 

worden geactiveerd. 1.086 16.259 10.694 4.309 3.229 2.391

 E. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie 

en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet 

al in mindering zijn gebracht bij post D. -                  

 F. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit 

desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord. -                  

 G. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp 

maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de 

exploitatie staan) -                  

 H. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties 

niet op exploitatie verantwoord. -                  

 I. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze 

transacties met derden betreffen. 2.467 62 -              289 -              -              

 J. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 

A genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van 

de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en 

die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten. -                  

 K. Verwachte boekwinst op exploitatie van verkoop van effecten. -                  -              -              -              -              -              
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8.3 Meerjarenbegroting VrAA (2018 - 2022) 

  

bedragen x € 1.000

VrAA
Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Begroting 

2020

 Begroting 

2021 

Begroting 

2022

Baten

2.0  Rentebaten -                         -                         -                         -                         -                         

3.2  Verhuur gebouwen en personeel 561                   17                      17                      17                      17                      

3.4  Overige goederen en diensten 3.929                2.367                2.367                2.367                2.367                

4.1  Rijksbijdragen 11.441              10.750              10.750              10.750              10.750              

4.2  Regiobijdragen 66.022              66.484              66.484              66.484              66.484              

4.3  Lokale bijdragen 13.964              13.964              13.964              13.964              13.964              

4.4  Overige bijdragen 48                      48                      48                      48                      48                      

Totale baten 95.965             93.630             93.630             93.630             93.630             

Lasten

1.0  Salarissen en sociale lasten 60.306              62.032              63.485              64.412              64.316              

2.0  Kapitaallasten 6.536                6.536                6.536                6.536                6.536                

3.0  Personeel van derden 5.924                3.753                3.416                3.356                3.296                

3.1  Energie 958                   985                   985                   985                   985                   

3.3  Duurzame goederen 138                   108                   108                   108                   108                   

3.4  Overige goederen en diensten 18.885              16.014              15.809              15.809              15.809              

Totale lasten 92.747             89.427             90.338             91.205             91.049             

Saldo van baten en lasten 3.218                4.202                3.291                2.424                2.580                

RESERVES

Onttrekkingen 1.982                461                   325                   265                   205                   

Dotaties 5.200                4.663                3.616                2.689                2.785                

Mutaties in reserves 3.218                4.202                3.291                2.424                2.580                

Resultaat -                         -                         -                         -                         -                         
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9. Begroting Brandweer 

 

9.1 Toelichting baten 

9.1.1 Rentebaten 

De Brandweer heeft geen rentebaten. 

9.1.2 Verhuur gebouwen en terreinen 

Een groot deel van de opbrengsten uit detacheringen heeft een incidenteel karakter. Bij de actualisatie van 
2018 zijn de incidentele opbrengsten geraamd op basis van lopende detacheringsovereenkomsten en lopende 
verhuurcontracten. 

bedragen x € 1.000

BAA
Rekening 

2017

 Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Baten

2.0  Rentebaten -                       -                       -                       -                       

3.2  Verhuur gebouwen en personeel 453                 141                 561                 17                    

3.4  Overige goederen en diensten 4.551              2.806              3.929              2.367              

4.1  Rijksbijdragen 7.328              7.258              7.126              7.126              

4.2  Regiobijdragen 63.887            65.159            65.165            65.627            

4.3  Lokale bijdragen 13.807            13.887            13.964            13.964            

4.4  Overige bijdragen -                       -                       -                       -                       

Totale baten 90.026           89.252           90.745           89.101           

Lasten

1.0  Salarissen en sociale lasten 58.366            63.682            60.306            62.032            

2.0  Kapitaallasten 6.521              6.587              6.536              6.536              

3.0  Personeel van derden 2.616              1.822              3.030              909                 

3.1  Energie 875                 970                 958                 985                 

3.3  Duurzame goederen 198                 110                 138                 108                 

3.4  Overige goederen en diensten 15.181            14.078            16.690            13.894            

Totale lasten 83.757           87.248           87.658           84.463           

Saldo van baten en lasten 6.269              2.003              3.087              4.638              

RESERVES

Onttrekkingen 143                 25                    1.935              25                    

Dotaties 4.811              2.028              5.022              4.663              

Mutaties in reserves 4.668-              2.003-              3.087-              4.638-              

Resultaat 1.601              -                       -                       -                       



 

 

 

58 

 
 

9.1.3 Overige goederen en diensten 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de opbrengsten uit overige goederen en diensten. 

 
 

Opbrengsten OMS 

De verwachte opbrengsten voor 2018 zijn € 0,462 miljoen hoger dan de structureel begrote € 0,700 miljoen. De 
hogere opbrengst wordt 1 op 1 doorberekend aan de gemeenten in de vorm van een incidentele verlaging van 
de regiobijdrage voor brandweerzorg in 2018. De hoogte van het structureel begrote bedrag wordt in de loop 
van 2018 tegen het licht gehouden. In de toekomst vallen de OMS-inkomsten weg. 

Opbrengsten vergunningadvies 

In overeenstemming met de businesscase Brandveiligheid daalt de opbrengst van Vergunningadvies geleidelijk 
tot € 0  in de begroting 2018. Het gaat in de praktijk echter een stuk minder snel dan verwacht.  De 
geactualiseerde begroting 2018 schetst het beeld dat daadwerkelijk wordt verwacht. 

Opbrengst overige dienstverlening 

Dit betreft onder andere de opbrengst voor afhijsingen die niet onder de wettelijke taak van de brandweer 
vallen (15% van de niet-spoedeisende afhijsingen). Met ingang van 2017 is het tarief verhoogd met € 100 per 
afhijsing, in verband met een doorbelasting van extra investeringen in de autoladders als gevolg van de andere 
brancards die door de Ambulancedienst Amsterdam in gebruik zijn genomen. Voor de komende jaren blijft de 
financiering van deze niet wettelijke taak onderwerp van gesprek met de ambulancedienst. 

Extern gefinancierde activiteiten 

De VRAA ontvangt jaarlijks incidenteel een aantal subsidies van het Rijk en de provincie, waarvan we soms ook 
penvoerder zijn richting andere veiligheidsregio's. Daar tegenover staan kosten voor de uitvoering van de 
werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt versterkt en de doorbelasting van andere regio's. 

 

 

bedragen x € 1.000

Verhuur gebouwen en personeel
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Huuropbrengsten overig 20                    11                    11                    11                    

Opbrengsten detachering 434                 130                 550                 6                      

Totaal 453                 141                 561                 17                    

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Opbrengsten OMS 1.269              700                 1.162              700                 

Opbrengsten vergunningadvies 810                 -                       770                 -                       

Opbrengsten toezicht en controle vergunningen 345                 270                 180                 180                 

Externe omzet opleiden en oefenen BOCAS 1.209              1.025              1.048              1.228              

Opbrengst overige dienstverlening 56                    39                    39                    39                    

Extern gefinancierde activiteiten 681                 683                 628                 130                 

Overige opbrengsten 159                 90                    102                 90                    

Buitengewone baten 23                    -                       -                       -                       

Totaal 4.551              2.806              3.929              2.367              



 

 

 

59 

59 

Programmabegroting  

VrAA 2018 | 2019 

 

Buitengewone baten 

Er zijn in 2018 geen buitengewone baten begroot. In eerdere jaren begrootten we hier de verkoopopbrengst 
van eventueel afgestoten vastgoed. Dit is echter erg onvoorspelbaar gebleken. Dit jaar hebben we er voor 
gekozen geen verkoopopbrengst te begroten, en in geval van verkoop dit als een afwijking op de begroting te 
presenteren. 

9.1.4 Rijksbijdragen 

 
 

Met ingang van 2017 ontvangt de VRAA meer Rijksbijdragen dan voorheen, in verband met herijking van het 
effect van BRZO-bedrijven op de verdeling van BduR-gelden over de regio's. We stellen voor dit bedrag toe te 
voegen aan de nieuw ingestelde Reserve Veiligheidscentrum Haven, totdat de nieuwe voorziening in het 
westelijk havengebied operationeel is.  

9.1.5 Regiobijdragen 

De onderstaande tabel toont de regiobijdragen per gemeente. 

 
 

De volgende mutaties zijn toegepast: 

‒ Correctie van de berekende nominale ontwikkeling 2018 volgens de oude systematiek (2018: € -0,731 mln. 
incidenteel); 

‒ Nominale ontwikkeling volgens de nieuwe systematiek (2018: € 1,198 mln.) structureel. 
‒ Afname van de bijdrage in verband met de hoge OMS opbrengsten (2018: € -0,462 mln. incidenteel). 

 

 

 

 

 

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Aandeel BAA BDUR 1.794              1.725              1.406              1.406              

Compensatie BTW regionale taken 517                 517                 659                 659                 

Compensatie BTW lokale taken 3.905              3.905              3.948              3.948              

Bijzondere bijdrage CBRNE 175                 175                 175                 175                 

Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld 938                 938                 938                 938                 

Totaal 7.328              7.258              7.126              7.126              

bedragen x € 1.000

Regiobijdragen
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Aalsmeer 1.021              1.042              1.042              1.049              

Amstelveen 4.051              4.134              4.133              4.163              

Amsterdam 56.185            57.299            57.308            57.713            

Diemen 1.003              1.024              1.023              1.031              

Ouder-Amstel 548                 559                 559                 563                 

Uithoorn 1.079              1.101              1.101              1.109              

Totaal 63.887            65.159            65.165            65.627            
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9.1.6 Lokale bijdragen 

De volgende tabel geeft een overzicht van de lokale (maatwerk)bijdrage per gemeente. 

 
 

In de lokale bijdragen zijn de volgende mutaties zijn verwerkt: 

‒ Correctie van de berekende nominale ontwikkeling 2018 volgens de oude systematiek in de 
maatwerkbijdrage (2018: € -0,003 mln. incidenteel); 

‒ Wijzigingen in overige eigenaarslasten zoals huur, OZB en overige lokale lasten (2018: € 0,030 mln. 
structureel); 

‒ Tot nader orde terugdraaien van de maatwerkbijdrage Ouder-Amstel, in afwachting van de overdracht van 
de kazernes Duivendrecht en Ouderkerk (2018: € -0,077 mln.); 

‒ Verwerking van de ontwikkelingen op het gebied van de FLO in de maatwerkbijdrage van de gemeente 
Amsterdam (2018: € 0,124 mln. structureel). 

In paragraaf 3.9 is een uitgebreide toelichting opgenomen van de lokale (maatwerk)bijdragen. 

9.2 Toelichting lasten 

9.2.1 Salarissen en sociale lasten 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de opbouw van de salarislasten.  

 
 

In de actualisatie zijn de loonkosten van het beroepspersoneel bijgewerkt op basis van de bestaande bezetting 
(repressieve en stafmedewerkers) en de laatste cao. De begroting is gebaseerd op de vastgestelde formatie. De 
verwachte loonkosten voor vrijwilligers zijn in 2017 per abuis naar beneden bijgesteld. Dit is de huidige 
actualisatie hersteld. De FLO-uitkeringen zijn in deze begroting bijgesteld overeenkomstig de afspraken die eind 
2017 zijn gemaakt in de Brandweerkamer. Dit is tevens verwerkt in de maatwerkbijdrage van de gemeente 
Amsterdam. De loonkosten voortvloeiend uit Projecten (Projectkosten Transitieovereenkomst en het project 

bedragen x € 1.000

Lokale bijdragen
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

 Actualisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

Aalsmeer 60                    60                    62                    62                    

Amstelveen 570                 570                 573                 573                 

Amsterdam 12.919            12.923            13.070            13.070            

Diemen 156                 156                 157                 157                 

Ouder-Amstel -                       77                    -                       -                       

Uithoorn 101                 101                 103                 103                 

Totaal 13.807            13.888            13.964            13.964            

bedragen x € 1.000

Salarissen en sociale lasten
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Loonkosten beroepspersoneel 48.647            51.632            50.867            52.530            

Loonkosten vrijwill igers 1.833              1.581              1.758              1.758              

FLO-uitkeringen 6.624              9.376              6.292              6.651              

Bijdrage GMK 1.067              1.092              1.092              1.092              

Projecten 196                 -                       296                 -                       

Totaal 58.366            63.682            60.306            62.032            
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Manifest) hebben betrekking op de inzet van FLO-ers voor Brandveilig Leven en de projectondersteuning vanuit 
de sector R&P. 

9.2.2 Kapitaallasten 

 
 

De reguliere kapitaallasten zijn na aanpassing in 2017 weer als een constante begroot. De kapitaallasten van 
het maatwerk zijn naar beneden bijgesteld. In de begroting 2018 gingen we nog uit van overdracht (en de 
financiële verwerking daarvan) van de kazerne Ouderkerk in dat boekjaar. Op verzoek van de gemeente Ouder-
Amstel is dit uitgesteld totdat er sprake is van de feitelijke overdracht. 

Er zijn geen incidentele kapitaallasten, omdat geen rekening is gehouden met de verkoop van vastgoed. 

9.2.3 Personeel van derden 

 
 

De verhoging van de kosten voor externe inhuur in 2017 wordt verklaard door de toegenomen externe 
opdrachten en ontvangen subsidies, die voor het grootste deel worden besteed aan externe inhuur. Het 
aandeel externe inhuur dat structureel wordt begroot ligt rond de € 0,700 mln. De rest is incidenteel en 
nagenoeg kostenneutraal. 

  

bedragen x € 1.000

Kapitaallasten
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Kapitaallasten regulier excl. BOCAS 4.403              4.412              4.412              4.412              

Kapitaallasten BOCAS 450                 451                 451                 451                 

Kapitaallasten maatwerk 1.669              1.724              1.673              1.673              

Kapitaallasten incidenteel -                       -                       -                       -                       

Totaal 6.521              6.587              6.536              6.536              

bedragen x € 1.000

Personeel van derden
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Tijdelijke inhuur vervangingen en externe expertise 1.643              1.142              1.978              569                 

Instructeurs (BOCAS) 429                 325                 525                 325                 

Vergunningadvies 459                 340                 417                 -                       

Brandveilig leven 84                    15                    110                 15                    

Totaal 2.616              1.822              3.030              909                 
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9.2.4 Overige goederen en diensten 

In de volgende tabel worden de lasten onder de overige goederen en diensten nader gespecificeerd. 

 

9.3 Toelichting mutaties reserves 

9.3.1 Onttrekkingen 

 
 

Project en frictiekosten transitieovereenkomst  

De reserve Project en frictiekosten transitieovereenkomst is met ingang van 1 januari 2018 vervallen.  

Reserve Manifest 

In onderstaande tabel is het bestedingsplan voor de Reserve manifest opgenomen. 

  

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Externe kosten opleiden en oefenen 1.673              1.334              2.385              1.022              

Personeelsgerelateerde kosten 2.803              2.468              2.927              2.604              

Kleding 352                 395                 627                 351                 

Gebouwgerelateerde kosten 4.593              4.385              4.607              4.411              

Voertuig gerelateerde kosten 1.672              1.545              1.605              1.565              

Brandweerspecifieke kosten 590                 726                 788                 518                 

Overige materiële kosten 3.479              3.225              3.751              3.423              

Buitengewone lasten 19                    -                       -                       -                       

Totaal 15.181            14.078            16.690            13.894            

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Project- en frictiekosten transitieovereenkomst -                       -                       -                       -                       

Reserve Manifest -                       -                       1.835              -                       

Reserve Veiligheidscentrum Haven -                       -                       75                    -                       

WW-reserve 143                 25                    25                    25                    

Onttrekkingen algemene reserve -                       -                       -                       -                       

Bestemmingsreserve FLO Amsterdam -                       -                       -                       -                       

Totaal 143                 25                    1.935              25                    
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Bovenstaande kosten zijn verwerkt in de economische categorie waar ze betrekking op hebben. 

Reserve Veiligheidscentrum Haven 

Deze kosten hebben betrekking op de projectleiding in de voorbereidende fase.  

Bestemmingsreserve werkloosheidswet (WW) 

Als onttrekking aan de bestemmingsreserve WW is een stelpost opgenomen op basis van de kosten voor WW-
uitkeringen in 2018. Jaarlijks wordt het onttrekking bepaald op basis van de werkelijke kosten met betrekking 
tot WW-uitkeringen voor voormalige werknemers. 

9.3.2 Dotaties 

 
 

Project en frictiekosten transitieovereenkomst  

De reserve Project en frictiekosten transitieovereenkomst is met ingang van 1 januari 2018 vervallen. We 
stellen voor het eindsaldo over te hevelen naar de Reserve Manifest

13
. 

Reserve Manifest en Veiligheidscentrum Haven 

Aan de Reserve Manifest wordt in 2018 de besparing op de kapitaallasten toegevoegd. Voor de stand en het 
verloop van de voorziening verwijzen we naar § 12.4. Aan de Reserve Veiligheidscentrum Haven worden in lijn 
met het voorstel de extra ontvangen Rijksbijdrage/BDuR gedoteerd, totdat het veiligheidscentrum operationeel 
is.  

 

Algemene Reserve 

                                                                 
13

 Deze mutatie is niet zichtbaar in de tabel, omdat deze niet via de winst- en verliesrekening loopt. 

bedragen x € 1.000

Projectkosten Manifest
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Salarissen en sociale lasten -                       -                       296                 -                       

Personeel van derden -                       -                       397                 -                       

Personeelsgerelateerde kosten -                       -                       2                      -                       

Gebouwgerelateerde kosten -                       -                       121                 -                       

Overige materiële kosten -                       -                       245                 -                       

Opleiden, oefenen en ontwikkeling -                       -                       774                 -                       

Totaal -                       -                       1.835              -                       

bedragen x € 1.000

Dotaties
 Rekening 

2017 

 Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Project- en frictiekosten transitieovereenkomst -                       -                       -                       -                       

Reserve Manifest -                       -                       814                 -                       

Reserve Veiligheidscentrum Haven -                       -                       1.000              1.000              

Dotaties algemene reserve 2.028              2.028              -                       814                 

Bestemmingsreserve vastgoed -                       -                       -                       -                       

Bestemmingsreserve FLO Amsterdam 2.783              -                       3.208              2.849              

Totaal 4.811              2.028              5.022              4.663              
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Vanaf 2019 wordt de besparing op de kapitaallasten (€ 0,814 mln.) gedoteerd aan  de Algemene Reserve, tenzij 
het Veiligheidsbestuur tegen die tijd anders besluit. 

Bestemmingsreserve FLO 

Zie § 3.9.1 

 

  



 

 

 

65 

65 

Programmabegroting  

VrAA 2018 | 2019 

 

9.4 Meerjarenbegroting Brandweer (2018 - 2022) 

De onderstaande meerjarenbegroting geeft inzicht in het financiële kader bij ongewijzigd beleid. 

 
 

In de meerjarige begroting zijn alle bekende meerjarige ontwikkelingen verwerkt. 

bedragen x € 1.000

BAA
Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Begroting 

2020

 Begroting 

2021 

Begroting 

2022

Baten

2.0  Rentebaten -                       -                       -                       -                       -                       

3.2  Verhuur gebouwen en personeel 561                 17                    17                    17                    17                    

3.4  Overige goederen en diensten 3.929              2.367              2.367              2.367              2.367              

4.1  Rijksbijdragen 7.126              7.126              7.126              7.126              7.126              

4.2  Regiobijdragen 65.165            65.627            65.627            65.627            65.627            

4.3  Lokale bijdragen 13.964            13.964            13.964            13.964            13.964            

4.4  Overige bijdragen -                       -                       -                       -                       -                       

Totale baten 90.745           89.101           89.101           89.101           89.101           

Lasten

1.0  Salarissen en sociale lasten 60.306            62.032            63.485            64.412            64.316            

2.0  Kapitaallasten 6.536              6.536              6.536              6.536              6.536              

3.0  Personeel van derden 3.030              909                 674                 674                 674                 

3.1  Energie 958                 985                 985                 985                 985                 

3.3  Duurzame goederen 138                 108                 108                 108                 108                 

3.4  Overige goederen en diensten 16.690            13.894            13.722            13.722            13.722            

Totale lasten 87.658           84.463           85.510           86.437           86.341           

Saldo van baten en lasten 3.087              4.638              3.591              2.664              2.760              

RESERVES

Onttrekkingen 1.935              25                    25                    25                    25                    

Dotaties 5.022              4.663              3.616              2.689              2.785              

Mutaties in reserves 3.087-              4.638-              3.591-              2.664-              2.760-              

Resultaat -                       -                       -                       -                       -                       
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10. Begroting Veiligheidsbureau 

 

10.1 Toelichting baten 

10.1.1 Actualisatie 2018 en begroting 2019 

Rijksbijdragen 

Het Veiligheidsbestuur heeft in juni 2017 besloten om vanuit de extra BDuR gelden per 2018 structureel € 
0,369 mln. vrij te maken voor innovatie, en voor 2018 incidenteel € 0,065 mln. voor de inrichting van een 
crisistool. Deze besluiten zijn verwerkt in deze begroting. Daarnaast compenseert het ministerie van Veiligheid 
en Justitie de nominale ontwikkelingen van de markt in de vorm van een loon- en prijsbestellingen. In 2017 is 
het bedrag voor de veiligheidsregio verhoogd met € 0,105 mln. (brief 17 juli 2017). Hiervan is circa € 0,010 mln. 
bij het Vbu ondergebracht. 

Regiobijdragen 

De gemeenten leveren jaarlijks een financiële bijdragen aan het Vbu. Dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld op 
basis van inwonersaantallen en een nominale ontwikkeling indexering. De inwonersaantallen zijn ten opzichte 

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau
Rekening 

2017

 Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Baten

2.0  Rentebaten -                         -                         -                         -                         

3.2  Verhuur gebouwen en personeel -                         -                         -                         -                         

3.4  Overige goederen en diensten -                         -                         -                         -                         

4.1  Rijksbijdragen 857                   847                   1.121                1.121                

4.2  Regiobijdragen 529                   529                   547                   547                   

4.3  Lokale bijdragen -                         

4.4  Overige bijdragen 139                   139                   143                   143                   

Totale baten 1.525               1.516               1.812               1.812               

Lasten

1.0  Salarissen en sociale lasten -                         

2.0  Kapitaallasten -                         

3.0  Personeel van derden 668                   661                   697                   697                   

3.1  Energie -                         

3.3  Duurzame goederen -                         

3.4  Overige goederen en diensten 755                   688                   1.162                1.115                

Totale lasten 1.423               1.350               1.859               1.812               

Saldo van baten en lasten 102                   166                   47-                      -                         

RESERVES

Onttrekkingen 16                      -                         47                      -                         

Dotaties 166                   166                   -                         -                         

Mutaties in reserves 150                   166                   47-                      -                         

Resultaat 48-                      -                         -                         -                         
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van 2016 gestegen (+/+ 12.550 inwoners).  Hierdoor gaan de lasten in de actualisatie 2018 en begroting 2019 
met  € 0,007 mln. omhoog. 

Zoals in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd volgt de VRAA de indexeringscijfers van Amsterdam voor 
loon- en prijsbijstellingen. Voor 2017 is de indexering voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen 
voor de looncomponent 0,82% en voor de materiële lastencomponent 0,15%. Hiervan was nog maar een deel 
in de begroting 2017 verwerkt (0,40% voor de looncomponent). Voor 2018 is de indexering voor de 
compensatie van de nominale ontwikkelingen voor de looncomponent 1,87% en voor de materiële 
lastencomponent 0,53%. Als gevolg van deze indexeringen (2017 én 2018)  stijgen de lasten met circa € 0,011 
mln. 

Overige bijdragen 

De overige bijdragen van het Vbu zijn afkomstig van de Politie en de werkmaatschappijen brandweer en GHOR. 
Deze bijdragen worden ook bijgesteld met de nominale en areaalontwikkelingen (stijging inwonersaantallen).  
Voor 2018 en 2019 gaat het om een totaalbedrag van circa € 0,004 mln. 

10.1.2 Onttrekking reserves 

In de actualisatie 2018 wordt incidenteel € 0,047 mln. aan de algemene reserve onttrokken voor een 
investering in de kwaliteit van het informatiemanagement. Zie ook paragraaf 5.2.1 actualisatie 2018 en 
begroting 2019, overige goederen en diensten. 

10.2 Toelichting lasten 

10.2.1 Actualisatie 2018 en begroting 2019 

Personeel van derden 

De personeelslasten van het Vbu stijgen als gevolg van de nominale- en areaalontwikkelingen (€ 0,019 mln.). 
Zie ook paragraaf 5.1 toelichting baten. Daarnaast is een bijstelling van de BTW verrekening tussen de post 
personeel van derden en overige goederen en diensten doorgevoerd, waardoor de kosten op inhuur derden 
met circa € 0,017 mln. stijgen. De BTW lasten dalen op de post overige goederen en diensten. 

Overige goederen en diensten 

Op deze post is een drietal wijzigingen doorgevoerd. Als eerste heeft het Veiligheidsbestuur in juni 2017 
besloten om vanuit de extra BDuR gelden per 2018 structureel € 0,369 mln. vrij te maken voor innovatie. En 
voor 2018 incidenteel € 0,065 mln. voor de inrichting van een crisistool. Deze besluiten zijn verwerkt in deze 
begroting. 

Daarnaast begroot het Vbu ieder jaar geld voor incidentele multidisciplinaire projecten. Deze incidentele 
projecten worden niet gedekt uit de structurele middelen, maar onttrokken uit de algemene reserve.  In 2018 
gaat het om een investering in de kwaliteit van het informatiemanagement. Hiervoor wordt een BI onderzoek 
informatie in LCMS uitgevoerd, wordt de LiveOp oefenomgeving t.b.v. GRIP oefeningen verder ontwikkeld, 
wordt een externe deskundige ingehuurd voor de begeleiding van IM kennisdagen het handboek IM herzien. In 
totaal gaat het om een bedrag van € 0,047 mln. Tot slot is er een kleine post overige, waaronder een daling 
overige goederen en diensten BTW lasten. 
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10.3 Meerjarenbegroting Veiligheidsbureau (2018 - 2022) 

De onderstaande meerjarenbegroting geeft inzicht in het financiële kader bij ongewijzigd beleid. 

 
 

  

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau
Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Begroting 

2020

 Begroting 

2021 

Begroting 

2022

Baten

2.0  Rentebaten -                         -                         -                         -                         -                         

3.2  Verhuur gebouwen en personeel -                         -                         -                         -                         -                         

3.4  Overige goederen en diensten -                         -                         -                         -                         -                         

4.1  Rijksbijdragen 1.121                1.121                1.121                1.121                1.121                

4.2  Regiobijdragen 547                   547                   547                   547                   547                   

4.3  Lokale bijdragen

4.4  Overige bijdragen 143                   143                   143                   143                   143                   

Totale baten 1.812               1.812               1.812               1.812               1.812               

Lasten

1.0  Salarissen en sociale lasten

2.0  Kapitaallasten

3.0  Personeel van derden 697                   697                   697                   697                   697                   

3.1  Energie

3.3  Duurzame goederen

3.4  Overige goederen en diensten 1.162                1.115                1.115                1.115                1.115                

Totale lasten 1.859               1.812               1.812               1.812               1.812               

Saldo van baten en lasten 47-                      -                         -                         -                         -                         

RESERVES

Onttrekkingen 47                      -                         -                         -                         -                         

Dotaties -                         -                         -                         -                         -                         

Mutaties in reserves 47-                      -                         -                         -                         -                         

Resultaat -                         -                         -                         -                         -                         
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11. Begroting GHOR 

 

11.1 Toelichting baten 

11.1.1 Actualisatie 2018 en begroting 2019 

Rijksbijdragen 

De batenkant (€ 3,194 mln.) bestaat in de actualisatie uit een viertal componenten. Deze staat ook beschreven 
onder paragraaf 4.1. Als gevolg van de verdeling op basis de van de besluitvorming dalen deze baten met € 
0,025 mln. Daarentegen nemen de rijksbijdragen in de begroting van 2019 sterk af (met ca. € 0,690 mln.) als 
gevolg van de ontvlechting van VRZW. 

Regiobijdragen 

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn leveren jaarlijks een 
bijdrage aan het GHOR-bureau op basis van inwonersaantallen. Deze bijdrage neemt in totaliteit met € 0,008 
toe. In paragraaf 4.2 staat nader gespecificeerd waar deze toename uit bestaat. 

 

bedragen x € 1.000

GHOR
Rekening 

2017

 Begroting 

2018 

Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Baten

2.0  Rentebaten 2                        -                         -                         -                         

3.2  Verhuur gebouwen en personeel -                         -                         -                         -                         

3.4  Overige goederen en diensten -                         -                         -                         -                         

4.1  Rijksbijdragen 3.244                3.227                3.194                2.503                

4.2  Regiobijdragen 301                   301                   309                   309                   

4.3  Lokale bijdragen -                         -                         -                         -                         

4.4  Overige bijdragen -                         -                         -                         -                         

Totale baten 3.547               3.519               3.503               2.812               

Lasten

1.0  Salarissen en sociale lasten -                         

2.0  Kapitaallasten -                         

3.0  Personeel van derden 1.925                1.812                2.197                2.147                

3.1  Energie -                         -                         -                         -                         

3.3  Duurzame goederen -                         -                         

3.4  Overige goederen en diensten 1.275                1.271                1.128                1.101                

Totale lasten 3.199               3.370               3.325               3.248               

Saldo van baten en lasten 348                   150                   178                   436-                   

RESERVES

Onttrekkingen 287                   -                         -                         436                   

Dotaties 436                   445                   178                   -                         

Mutaties in reserves 150                   150                   178                   436-                   

Resultaat 199                   -                         -                         -                         
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11.2 Toelichting lasten 

11.2.1 Actualisatie 2018 

In 2018 zal het GHOR-bureau twee onderdelen niet meer uitvoeren, te weten de GHOR-tafel en de centralist. 
Respectievelijk wordt hiermee € 0,108 mln. en € 0,070 mln. Dit totaalbedrag van € 0,178 mln. verwacht de 
GHOR aan het einde van 2018 over te houden en dus te doteren aan de reserves. 

11.2.2 Begroting 2019 

Vanwege de op handen zijnde ontvlechting van VrZW, ontstaan er vanaf 2019 frictiekosten bij de GHOR.  
Jaarlijks ontvangt de GHOR iets minder dan € 0,700 voor het vervullen van de GHOR taken voor VrZW. VrAA en 
VrZW delen hiermee kosten voor piket, OTO en kennisontwikkeling. Indien het bedrag van VrZW wegvalt 
(paragraaf 7.1.1.) kunnen deze werkzaamheden niet volledig vervallen, maar komen deze uitsluitend ten laste 
van VrAA. Er is bij de opbouw van de reserve geanticipeerd op dit risico, opdat het GHOR-bureau dan wel de 
financiering vanuit VrAA zich geleidelijk kan aanpassen op de nieuwe situatie. Hierbij is een staffel gehanteerd 
om in 5 jaar tijd dit risico af te bouwen (100%-80%-60%-40%-20%). Voor dit risico is € 1,500 mln. (75%) 
opgebouwd.  

Bij de impactanalyse (2017) is gekeken naar de daadwerkelijke frictiekosten die ontstaan door het 
synergieverlies. Deze bedragen ca. € 0,300 mln. bedragen en niet het volledige bedrag van bijna € 0,700 mln. 
De frictiekosten vallen met name lager uit, vanwege de structurele besparingen op piketkosten en de 
meldkamertafel die in 2017 zijn behaald en door besparing op formatie in verband met het vervallen van taken 
bij de ontvlechting (1,3 FTE). Er zal € 0,900 mln. nodig zijn om deze frictiekosten vervolgens geleidelijk (over 
een periode van 5 jaar) op te vangen, zoals uitgangspunt was bij de opbouw van de reserve.   

Vanwege de onduidelijkheid omtrent het precieze moment van ontvlechting, wat samenhangt met de 
vertragingen bij de Landelijke Meldkamer organisatie, en gelet op het belang van de continuïteit van de 
crisisstructuur in beide regio's, zullen taken en formatie in 2019 mogelijk nog doorlopen. Daarom worden de 
kosten voor 2019 voorzichtigheidshalve vooralsnog begroot op basis van 2018. Indien taken en daarmee 
kosten, inclusief de 1,3 FTE formatie (samen maximaal € 0,436 mln.) in 2019 doorlopen voor VRZW, zullen 
hierover uiteraard nadere afspraken voor compensatie worden gemaakt met VRZW. Deze afspraken kunnen 
worden verwerkt bij de actualisatie 2019. In afwachting van deze afspraken kan de continuïteit geborgd 
worden door een beroep te doen op de reserve. Vanaf 2020 kan de afbouw dan in gang worden gezet.  

Daarmee wordt de reserve over een periode van 6 jaar aangesproken voor maximaal € 1,336 mln. en resteert 
ca. € 0,164 mln. van het bedrag dat in de algemene reserve is opgebouwd met het oog op het risico van 
ontvlechting.  

Bovenstaande is verwerkt in de begroting 2019, conform de hierbij voorliggende  besluiten aan het 
Veiligheidsbestuur aangaande de ontvlechting van VRZW. Zie ook paragraaf 7.3 (meerjarenbegroting). 

Overige goederen en diensten 

Parallel aan de ontvlechting zullen ook de overige goederen en diensten navenant afnemen. 
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11.3 Meerjarenbegroting GHOR (2018 - 2022) 

De onderstaande meerjarenbegroting geeft inzicht in het financiële kader bij ongewijzigd beleid. 

 

 

Ontwikkelingen  

Deze meerjarenbegroting is opgesteld in lijn met de besluiten die aan het Veiligheidsbestuur worden 
voorgelegd bij de bespreking en besluitvorming aangaande de actualisatie 2018/begroting 2019.  

Zoals hiervoor werd geschetst in paragraaf 7.2, zal VRZW gaan ontvlechten. Hiervoor worden de daarvoor 
opgebouwde middelen in de algemene reserve aangesproken. Er is € 1,500 miljoen opgebouwd. Voor de 
geleidelijke afbouw is € 0,900 mln. nodig. Deze vindt waarschijnlijk plaats vanaf 2020. 

Om in 2019 de continuïteit te garanderen, is mogelijk aanvullend  maximaal € 0,436 mln. nodig. Hiervoor 
worden echter nog afspraken gemaakt met VrZW, die verwerkt worden bij de actualisatie. Er resteert dan 
minimaal een bedrag van € 0,164 mln. van het bedrag dat in voorliggende jaren voor deze situatie is 
opgebouwd in de Algemene Reserve. 

De GHOR bekijkt nog nader hoe de daling van kosten op ‘personeel van derden’ (vijf jaar oplopend met € 0,060 
mln. per jaar) invulling krijgt, aan de hand van de impactanalyse die in 2017 is opgesteld met het oog op de 
ontvlechting met VrZW. Dit wordt in de Actualisatie 2019 geconcretiseerd.

bedragen x € 1.000

GHOR
Actualisatie 

2018

 Begroting 

2019 

Begroting 

2020

 Begroting 

2021 

Begroting 

2022

Baten

2.0  Rentebaten -                         -                         -                         -                         -                         

3.2  Verhuur gebouwen en personeel -                         -                         -                         -                         -                         

3.4  Overige goederen en diensten -                         -                         -                         -                         -                         

4.1  Rijksbijdragen 3.194                2.503                2.503                2.503                2.503                

4.2  Regiobijdragen 309                   309                   309                   309                   309                   

4.3  Lokale bijdragen -                         -                         -                         -                         -                         

4.4  Overige bijdragen -                         -                         -                         -                         -                         

Totale baten 3.503               2.812               2.812               2.812               2.812               

Lasten

1.0  Salarissen en sociale lasten

2.0  Kapitaallasten

3.0  Personeel van derden 2.197                2.147                2.045                1.985                1.925                

3.1  Energie -                         -                         -                         -                         -                         

3.3  Duurzame goederen -                         -                         -                         

3.4  Overige goederen en diensten 1.128                1.101                1.067                1.067                1.067                

Totale lasten 3.325               3.248               3.112               3.052               2.992               

Saldo van baten en lasten 178                   436-                   300-                   240-                   180-                   

RESERVES

Onttrekkingen -                         436                   300                   240                   180                   

Dotaties 178                   -                         -                         -                         -                         

Mutaties in reserves 178                   436-                   300-                   240-                   180-                   

Resultaat -                         -                         -                         -                         -                         
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12. Bijlagen  

12.1 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2018 (actualisatie) 

 

 

12.2 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2019 (begroting) 

 

 

 

  

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage 

Actualisatie 2018
BAA  GHOR Vbu  Totaal 

Mutatie t.o.v. 

begroting 

2018

Aalsmeer                  1.103                         9                   16             1.129                     12 

Amstelveen                  4.705                       27                   47             4.779                     59 

Amsterdam               70.378                     252                447           71.078                   832 

Diemen                  1.180                         8                   14             1.203                     33 

Ouder-Amstel                     559                         4                     7                570                     14-

Uithoorn                  1.203                         9                   15             1.227                     16 

Actualisatie 2018 79.129              309                   547               79.986         938                 

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage 

Begroting 2019
BAA  GHOR Vbu  Totaal 

Mutatie t.o.v. 

actualisatie 

2018

Aalsmeer                  1.111                         9                   16             1.137                       8 

Amstelveen                  4.735                       27                   47             4.809                     30 

Amsterdam               70.782                     252                447           71.482                   404 

Diemen                  1.188                         8                   14             1.210                       8 

Ouder-Amstel                     563                         4                     7                574                       4 

Uithoorn                  1.211                         9                   15             1.235                       8 

Begroting 2019 79.591              309                   547               80.448         462                 
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12.3 Maatwerk brandweerzorg per gemeente 

Onderstaande tabellen geven inzicht in het maatwerk per gemeente. 

12.3.1 Maatwerk actualisatie 2018 

 
 

12.3.2 Maatwerk begroting 2019 

 
 

bedragen x € 1.000

Maatwerk per gemeente 

Actualisatie 2018
 Aalsmeer  Amstelveen  Amsterdam  Diemen 

 Ouder-

Amstel 
 Uithoorn  Totaal 

FLO                     -                       -                9.500                     -                       -                       -                9.500 

Eigenaarslasten kazernes                    62                  557              2.568                  128                     -                      74              3.389 

Dedicated duikteam                     -                       -                    921                     -                       -                       -                    921 

Blusboot                     -                       -                      81                     -                       -                       -                      81 

Preventie                     -                       -                       -                      29                     -                      29                    57 

Jeugdbrandweer                     -                      15                     -                       -                       -                       -                      15 

Actualisatie 2018 62                   573                 13.070           157                 -                  103                 13.964           

bedragen x € 1.000

Maatwerk per gemeente 

Begroting 2019
 Aalsmeer  Amstelveen  Amsterdam  Diemen 

 Ouder-

Amstel 
 Uithoorn  Totaal 

FLO                     -                       -                9.500                     -                       -                       -                9.500 

Eigenaarslasten kazernes                    62                  557              2.568                  128                     -                      74              3.389 

Dedicated duikteam                     -                       -                    921                     -                       -                       -                    921 

Blusboot                     -                       -                      81                     -                       -                       -                      81 

Preventie                     -                       -                       -                      29                     -                      29                    57 

Jeugdbrandweer                     -                      15                     -                       -                       -                       -                      15 

Begroting 2019 62                   573                 13.070           157                 -                  103                 13.964           
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12.4 Reserves en Voorzieningen 

 

 

bedragen x € 1.000

Reserves & Voorzieningen
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an

d 

31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

Algemene Reserves

Algemene reserve BAA 5.082              1.221              -                       2.083              4.220              -                       814                 -                       5.035              814                 -                       5.849              -                       1.814              -                       7.663              -                       1.814              -                       9.478              

Algemene reserve GHOR 2.532              199                 178                 -                       2.908              -                       -                       436                 2.472              -                       300                 2.172              -                       -                       240                 1.932              -                       -                       180                 1.752              

Algemene reserve Vbu 1.454              48-                    -                       -                       1.406              -                       -                       -                       1.406              -                       -                       1.406              -                       -                       -                       1.406              -                       -                       -                       1.406              

Totaal algemene reserves 9.068              1.372              178                 2.083              8.534              -                       814                 436                 8.913              -                       814                 300                 9.427              -                       1.814              240                 11.001            -                       1.814              180                 12.636            

Bestemmingsreserves

WW BAA 2.024              -                       -                       25                    1.999              -                       -                       25                    1.974              -                       -                       25                    1.949              -                       -                       25                    1.924              -                       -                       25                    1.899              

Vastgoed Amsterdam 3.363              -                       -                       -                       3.363              -                       -                       -                       3.363              -                       -                       -                       3.363              -                       -                       -                       3.363              -                       -                       -                       3.363              

FLO Amsterdam 4.886              -                       3.208              -                       8.094              -                       2.849              -                       10.943            -                       1.802              -                       12.745            -                       875                 -                       13.620            -                       971                 -                       14.591            

Projectkosten Transitieovereenkomst 608                 -                       -                       608                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Manifest -                       380                 2.237              1.835              782                 -                       -                       -                       782                 -                       -                       -                       782                 -                       -                       -                       782                 -                       -                       -                       782                 

Veiligheidscentrum Haven -                       -                       2.214              75                    2.139              -                       1.000              -                       3.139              -                       1.000              -                       4.139              -                       -                       -                       4.139              -                       -                       -                       4.139              

Totaal bestemmingsreserves 10.881            380                 7.659              2.543              16.376            -                       3.849              25                    20.200            -                       2.802              25                    22.977            -                       875                 25                    23.827            -                       971                 25                    24.773            

Totaal reserves 19.949            1.752              7.837              4.626              24.910            -                       4.663              461                 29.113            -                       3.616              325                 32.404            -                       2.689              265                 34.829            -                       2.785              205                 37.409            

Voorzieningen

Personeelsgerelateerd 191                 -                       -                       -                       191                 -                       -                       -                       191                 -                       -                       -                       191                 -                       -                       -                       191                 -                       -                       -                       191                 

Egalisatie kapitaallasten 8.683              -                       1.428              -                       10.111            -                       -                       0                      10.111            -                       -                       289                 9.822              -                       314                 -                       10.136            -                       346                 -                       10.482            

Egalisatie kosten groot onderhoud 1.089              -                       -                       -                       1.089              -                       -                       -                       1.089              -                       -                       -                       1.089              -                       -                       -                       1.089              -                       -                       -                       1.089              

Egaliatie huurkosten 1.107              -                       -                       62                    1.045              -                       -                       -                       1.045              -                       -                       -                       1.045              -                       -                       -                       1.045              -                       -                       -                       1.045              

Compensatieverlof ouder dan 9 maanden 311                 -                       -                       -                       311                 -                       -                       -                       311                 -                       -                       -                       311                 -                       -                       -                       311                 -                       -                       -                       311                 

Totaal voorzieningen 11.381            -                       1.428              62                    12.747            -                       -                       0                      12.747            -                       -                       289                 12.458            -                       314                 -                       12.772            -                       346                 -                       13.118            

Saldo van reserves & voorzieningen 31.329            37.658            41.860            44.862            47.601            50.527            
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12.5 Tarieventabel BAA 

 
 
Het Veiligheidsbestuur heeft op 20 oktober 2014 een tarieventabel vastgesteld. Op deze tarieven is de 
nominale ontwikkeling toegepast. Daarnaast zijn de tarieven van adviseurs in 2015 herijkt op basis van een 
kostprijsberekening. Ook is in overleg met de Ambulancedienst Amsterdam met ingang van 2017 het tarief 
voor niet-spoedeisende afhijsingen van patiënten opgehoogd, als gevolg van een extra aanpassing die de 
brandweer heeft moeten doen aan de autoladders.  

  

Nr. Omschrijving Tarief 2018 Tarief 2019 Eenheid

1 Inzet operationeel personeel en materieel voor 

dienstverlening buiten de wettelijke taak

1.1 Afhijsen van patiënten 644,63           652,60           per inzet

1.2 Verrichten van duikwerkzaamheden 276,29           280,56           per uur

1.3 Inzet operationeel personeel voor overige werkzaamheden 37,17             38,02             per uur

1.4 Inzet van materieel:

- Tankautospuit 127,61           128,48           per uur

- Autoladder (ladderwagen) 294,00           296,00           per uur

- Blusboot 558,14           561,94           per uur

2 Overige dienstverlening

2.1 Inzet van adviseurs

- Inzet senior adviseur 108,21           110,69           per uur

- Inzet medior adviseur 92,75             94,87             per uur

- Inzet junior adviseur 77,30             79,07             per uur

2.2 Werkzaamheden (adembescherming)werkplaats

- Vullen cilinders adembescherming 7,21               7,35               per stuk

- Controleren maskers adembescherming 9,46               9,65               per stuk

- Overige werkzaamheden werkplaats 72,15             73,80             per uur

3 Bijzondere bepalingen bij alle voorgaande rubrieken

3.1 De vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

3.2

3.3 De inzet van adviseurs wordt afgerond op 0,25 uur.

Voor de berekening van de duur van de operationele inzet wordt uitgegaan van de tijd tussen 

vertrek en terugkomst van de eenheid op de kazerne, waarbij minimaal één uur in rekening wordt 

gebracht. Daarna wordt de inzet afgerond op 0,25 uur.
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12.6 Incidentele baten en lasten 

 

  

bedragen x € 1.000

Overzicht  incidentele baten en lasten per programma Rekening 

2017

Actiualisatie 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Baten

Programma Crisisbeheersing 0 0 0 0 0 0

Crisisbeheersing: Preventie en preparatie 0 0 0 0 0 0

Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding 0 0 0 0 0 0

Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg 0 0 0 0 0 0

Programma Brandweerzorg 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Advies en toezicht brandveiligheid 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Brandveilig wonen 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Repressie basisbrandzorg 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Coördinatie en bijzonder optreden 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Bestrijding waterongevallen 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Zware hulpverlening 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Maatwerk basisbrandweerzorg 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: BOCAS 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Projecten en incidentele posten 0 0 0 0 0 0

Programma Alarmering 0 0 0 0 0 0

Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer 0 0 0 0 0 0

Alarmering: GHOR-Meldkamertafel 0 0 0 0 0 0

Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau 0 0 0 0 0 0

Rijksbijdragen 0 0 0 0 0 0

OMS 0 0 0 0 0 0

Gemeentelijke bijdragen 0 0 0 0 0 0

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Staf veil igheidsbureau 0 0 0 0 0 0

Programma Overhead 286 0 0 0 0 0

Incidentele onttrekkingen aan reserves 445 47 436 300 240 180

Totaal baten incidenteel 731 47 436 300 240 180

Lasten

Programma Crisisbeheersing 16 47 0 0 0 0

Crisisbeheersing: Preventie en preparatie 16 0 0 0 0 0

Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding 0 47 0 0 0 0

Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg 0 0 0 0 0 0

Programma Brandweerzorg 182 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Advies en toezicht brandveiligheid 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Brandveilig wonen 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Repressie basisbrandzorg 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Coördinatie en bijzonder optreden 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Bestrijding waterongevallen 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Zware hulpverlening 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Maatwerk basisbrandweerzorg 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: BOCAS 0 0 0 0 0 0

Brandweerzorg: Projecten en incidentele posten 182 0 0 0 0 0

Programma Alarmering 0 0 0 0 0 0

Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer 0 0 0 0 0 0

Alarmering: GHOR-Meldkamertafel 0 0 0 0 0 0

Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau 0 0 0 0 0 0

Rijksbijdragen 0 0 0 0 0 0

OMS 0 0 0 0 0 0

Gemeentelijke bijdragen 0 0 0 0 0 0

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Staf veil igheidsbureau 0 0 0 0 0 0

Programma Overhead 0 0 0 0 0 0

Incidentele toevoegingen aan reserves 5.413 178 0 0 0 0

Incidentele toevoegingen aan voorzieningen 2.755 0 0 0 0 0

Totaal lasten incidenteel 8.366 225 0 0 0 0
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12.7 Taakvelden 

Art. 66 eerste lid BBV 

12.7.1 Taakvelden actualisatie 2018 

 

 

 

 

  

Taakvelden actualisatie 2018 - baten

Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld
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1.1 Brandweer en rampenbestrijding 50 2.615 92.637 663 95.965

bedragen x € 1.000

Programma's

Taakvelden actualisatie 2018 - lasten

Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld
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0.1 Bestuur -          -          -          -          50            50                    

0.4 Overhead -          -          -          -          18.961    18.961            

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -          -          -          -          -          -                   

0.10 Mutaties reserves 131         3.087      3.218               

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 4.607      68.238    1.419      -92.612  18.347    -                   

-                   

1.1 Brandweer en rampenbestrijding 4.526      67.766    1.419      25            73.736            

bedragen x € 1.000

Programma's
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12.7.2 Taakvelden begroting 2019 

 
 

 

Taakvelden begroting 2019 - baten

Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld
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1.1 Brandweer en rampenbestrijding 50 1.527 91.946 107 93.630

bedragen x € 1.000

Programma's

Taakvelden begroting 2019 - lasten

Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld
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0.1 Bestuur 50            50                    

0.4 Overhead 18.961    18.961            

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -                   

0.10 Mutaties reserves -386        4.638      -50          4.202               

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.966      67.682    1.419      -91.921  18.854    -0                     

-                   

1.1 Brandweer en rampenbestrijding 4.402 64.570 1.419 25 70.417

bedragen x € 1.000

Programma's
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