
Betreft                 Datum 
Vragen P&C cyclus                             ingediend op 9-06-
2020

Vragen & Antwoorden

Vragen Antwoorden

1.Sociaal 

Kadernota 
2021

2.a Kadernota.

Onderzoek naar nieuwe 
scholen. (70.000)
In hoeverre is het nog 
wenselijk dat een onderzoek 
wordt gestart gelet op de 
wensen van de inwoners en 
het participatieproces?

In mei heeft de wethouder van onderwijs 
mondeling aan de raad mee gedeeld dat het 
schoolbestuur van de onderwijsgroep Amstelland 
nog in gesprek is met haar 
Medezeggenschapsraden over het wel of niet 
indienen van een verzoek tot nieuwe scholen 
onder één dak.  Mocht het schoolbestuur een 
verzoek tot nieuwbouw scholen indienen dan zal 
het college het eerder ingediende raadsvoorstel 
agenderen in de raad. Indien de raad dit voorstel 
goedkeurt zal het budget voor het onderzoek  
nodig zijn.

2.Ruimte 

Kadernota 
2021

Onderzoeken woonboten 
Duivendrechtsevaart. ( euro 
50.000)Hoe kan het zijn dat men 
nog verwacht onderzoeken in 
2021 te moeten doen? U heeft 
het over kleine onderzoeken en 
vraagt toch om een bedrag van 
euro 50.000 kunt u dat 
specificeren ?

In 2021 zal de focus liggen op overleg en 
afspraken over verplaatsing van woonboten en 
het opruimen van de kade. In 2021 kunnen 
hiervoor enkele aanvullende (kleine) 
onderzoeken nodig zijn. Hierbij moet gedacht 
worden aan onderzoek naar schaduwwerking van 
de te plaatsen terrasboten en onderzoeken naar 
de (staat van) kade van de Pieter Braaijweg voor 
het geschikt maken voor het plaatsen van 
woonboten. Ook moet hierbij gedacht worden 
aan onderzoek aan de woonboten om te bepalen 
of deze geschikt zijn voor verplaatsing over de 
weg naar DNK.

3.Bestuur 

Kadernota 
2021

Nieuwbouw brandweerkazerne 
Duivendrecht (PM); Waar staat de 
nieuwe kazerne gepland?

Op dit moment is in onderzoek op welke wijze de 
huidige brandweerkazerne in Duivendrecht 
gemoderniseerd kan worden. Hierbij is beoogd 
om dit op dezelfde locatie te doen als nu.



4. Algemeen

Kadernota 
2021

Index Onroerend zaakbelasting 
(320.000); In hoeverre is er een 
waarde stijging te verwachten in 
de Coronatijd terwijl de 
economen zeggen dat een daling 
van 6% is te verwachten? Wat 
maakt de noodzaak om de lasten 
van de burger juist in deze tijd te 
verhogen

De WOZ waarde per 1 januari 2020 is bepalend 
voor de aanslagwaarde voor de OZB 2021. De 
eventuele impact van Corona op de WOZ 
waarde-ontwikkeling zal in 2022 voor het eerst 
van toepassing zijn. Daarbij heeft de WOZ 
waarde-ontwikkeling impact op de algemene 
uitkering die we ontvangen. We hebben bij de 
begrotingsbehandeling 2020 met elkaar 
afgesproken dat we de WOZ-waarde-
ontwikkeling op deze wijze, rekening houdend 
met de verhoging van inkomsten ozb en verlaging 
van inkomsten algemene uitkering, zouden gaan 
hanteren.

5. Algemeen

Kadernota 
2021

Index rioolheffing. Wat gaat de 
burger per jaar gemiddeld meer 
betalen?

De gemiddelde burger gaat 1,7% meer betalen 
aan rioolheffing, namelijk €  273,02 in 2021 
(2020: € 268.45).

6. Algemeen

1e burap 
2020

2.b 1e burap 2020 2 de 
nieuwsbrief;  Opbrengst 
reclamemasten (25.000 nadelig)
Wat is er met de aangenomen 
motie gedaan en  wanneer wordt 
er invulling aangegeven?

Het is de bedoeling dat wij nog dit jaar het 
onderzoek naar realisering van reclamemasten 
gaan uitvoeren. De wervingsprocedure voor extra 
capaciteit voor onder andere dit traject heeft 
meer tijd in beslag genomen door de moeilijke 
personele markt. Kort voor de zomer is de 
capaciteit op orde en daarmee is de verwachting 
dat er deze zomer gestart kan worden met het 
onderzoek.

7. Algemeen

Jaarstukken 
2019

2.c Jaarstukken  
2019;Raadsvoorstel
Kunnen deze jaarstukken niet 
beter bij de agendastukken 
worden gevoegd i.p.v een 
verwijzing naar de website?

De P&C producten worden aangeboden in de 
app. In de app is de mogelijkheid opgenomen de 
pdf van de jaarstukken 2019 te kunnen 
downloaden. In het raadsvoorstel is een 
verwijzing opgenomen, deze volgend kan een 
ieder de jaarstukken in pdf benaderen. 

8.Bestuur 

Jaarstukken 
2019

Misdrijven Totaal; Ouder-Amstel 
52,46; Nederland 34,84. Hoe is dit 
grote verschil te verklaren? Vanuit 
Commissie Burger en bestuur dd 
18 juni 2020: OAA: 
Veiligheidscijfers OA versus 
landelijke cijfers, duiding bij de 
indicatoren zodat inwoners zich 
geen zorgen hoeven te maken.

Dit is een jaarlijks terugkerende vraag. Er zijn 2 
hoofdoorzaken dat de cijfers voor onze gemeente 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde 
negatief afwijken. De eerste oorzaak is dat wij als 
gemeente deel uitmaken van de metropool 
Amsterdam waardoor wij ook te maken hebben 
met hogere cijfers zoals je die ziet in grote 
steden. Verder is een belangrijke oorzaak dat de 
aangifte van misdrijven in het openbaar vervoer 
worden gedaan vanuit een locatie in 
Duivendrecht zodat alle misdrijven uit het 
openbaar vervoer van Amsterdam op onze 
gemeente geregistreerd staan. De toelichting is 
inmiddels opgenomen in de jaarstukken 2019.

9. Ruimte Jongeren huisvesting DNK. Wat is 
de stand van zaken m.b.t 

Eerder is geconcludeerd dat, vanwege een 
financieel tekort, jongerenhuisvesting van de 



Jaarstukken 
2019

definitieve planvorming en 
uitvoering?

baan is. Echter, DNK kan kandidaat zijn voor een 
financiële bijdrage uit het rijk (uitwerking 
Woondeal) tbv jongerenhuisvesting indien 
Ouder-Amstel zelf de planvorming regelt. De 
grondeigenaren zijn bereid mee te werken, 
Amsterdam stemt in met het benutten van huidig 
P-plus als locatie hiervoor indien Ouder-Amstel 
de planvorming ter hand neemt en het proces zal 
trekken. Hiervoor is budget nodig binnen Ouder-
Amstel. Er wordt gewerkt aan een raadsvoorstel 
dat nog voor het reces in het College van B en W 
zal worden behandeld.

10. Ruimte

Jaarstukken 
2019

ABPZ; Wat is de te verwachten 
termijn aangaande onderzoek 
problematiek woonboten?

Het bestemmingsplan voor de woonboten wordt 
naar alle waarschijnlijkheid in 2020 in procedure 
gebracht. Deze procedure zal doorlopen in 2021 
waardoor besluitvorming door de gemeenteraad 
naar verwachting ook in 2021 plaatsvindt. Uit te 
voeren onderzoeken zullen naar verwachting ook 
in 2020 en 2021 uitgevoerd worden. Zie ook het 
antwoord op vraag nr. 2.

 

Betreft                 Datum 
Vragen P&C cyclus                             ingediend op 9-06-2020

Vragen & Antwoorden

Vragen Antwoorden

11. Sociaal

1e burap 2020

Jeugdzorg:  Genoemd dat 
wachtlijst JBRA cliënten per 
31/12/19 7 personen was en hoe 
lang stonden deze mensen op de 
wachtlijst? . Hoe is dit nu, en als dit 
nog niet is ingelopen, wanneer 
verwacht u dat dit wel zijn 
gerealiseerd?

Op dit moment staan er nog 2 personen op de 
wachtlijst en dat is gelukkig een afname ten 
opzichte van begin dit jaar. De wachttijden zijn 
ook afgenomen maar kunnen erg varieren 
omdat bij wachtlijsten JBRA kijkt naar ernst 
van de zorgvragen. Sommige situaties kunnen 
niet wachten en worden eerder opgepakt. In 
andere situatie is het verantwoord om een tijd 
te wachten.



12. Sociaal

1e burap 2020

Algemeen maatschappelijke 
voorzieningen:  Doelstelling was 
om in 2019 samen met 
maatschappelijke organisaties te 
onderzoeken of het huidige aanbod 
dient te worden aangepast. Het 
verslag hiervan zou in het 4e 
kwartaal worden opgeleverd. Wat 
zijn de belangrijkste aanpassingen 
die worden geadviseerd?

De uitkomsten van de gesprekken met de 
maatschappelijke organisaties zijn verwerkt in 
het door de raad vastgestelde WMO 
beleidsplan in december 2019. De thema's 
waarop aanpassingen zijn gekomen zijn: 
Verbeteren mantelzorg in de kern 
Duivendrecht; intensiveren programma voor 
eenzaamheid door Coherente en een extra 
impuls voor het bestrijden van eenzaamheid 
onder jongeren

13. Ruimte

Jaarstukken 
2019

Programma Ruimte, sub Groen, 
doelstelling verbetering openbare 
ruimte. Genoemd wordt dat een 
quick scan hondenbeleid in 
voorbereiding is genomen en dit 
doorloopt in 2020. Wanneer is 
deze gereed? En als deze gereed is, 
wanneer is deze voor de Raad 
beschikbaar?

Dit onderwerp heeft de afgelopen tijd geen 
prioriteit gehad waardoor er geen concreet 
moment te geven is waarop dit gereed zal zijn.

14. Ruimte 

Jaarstukken 
2019

Programma Ruimte, projecten. In 
de financiële toelichting wordt een 
verlies van € 335.000 genoemd 
voor niet verhaalbare kosten op 
projecten. Op welke projecten 
hebben deze betrekking, wat is de 
aard van deze kosten en waarom 
konden ze niet worden verhaald? 
Vanuit Commissie Burger en 
Bestuur dd 18 juni 2020: CDA Luuk 
de vre: indien er nog iets te 
verhalen valt, zijn die verhaalbare 
kosten dan nog wel naar boven te 
krijgen. Graag een onderbouwing 
van de 335K aan lasten? Graag 
voor de vlgd vergadering op 2 juli!

Een deel van de kosten met betrekking tot de 
projecten Centrumplan, ABP en Entrada zijn 
(op dit moment) niet verhaalbaar. De kosten 
voor A9 en Amstel businesspark woonboten 
zijn bijvoorbeeld niet verhaalbaar. Het (nog) 
niet kunnen verhalen ligt  aan het feit dat er 
(nog) geen anterieure overeenkomsten zijn 
gesloten waarin kostenverhaal is vastgelegd. 
Mogelijk ontstaat dekking op een later 
moment. Met die dekking wordt dan de 
projectreserve weer aangevuld. In de 
paragraaf grondbeleid en projecten zijn de 
ontwikkelingen per project gedetailleerd 
toegelicht. Aanvullende toelichting: Ja, alle 
gemaakte kosten op projecten worden 
bijgehouden in de boekhouding. Afhankelijk 
van of er afspraken gemaakt zijn, kunnen we 
deze kosten verhalen;  bij anterieure 
overeenkomst zijn kosten te verhalen op de 
initiatiefnemer; Indien het  werkzaamheden 
aan een openbaar werk betreft zijn de kosten 
niet verhaalbaar. We streven naar volledig 
kosten verhaal. Dat onderscheid wordt 
gemaakt conform de regels in het BBV. Zie de 
tabel “ten laste saldo 2019” met de opbouw 
van de saldi en de  toelichting per project. De € 
335.000 is een samengestelde post van diverse 
projecten waarbij kosten en opbrengsten 
gesaldeerd zijn. Indien er nog geen zekerheid 
omtrent verhaal van kosten is worden uitgaven 
ten laste van het resultaat gebracht. Bij het 
sluiten van een anterieure 



overeenkomst/contract ontstaat de 
mogelijkheid van verhaal en kan dit leiden tot 
een positief saldo op dat betreffende project 
waarmee we dan de projectreserve vullen.

15. Bestuur 

Jaarstukken 
2019

Programma bestuur en 
dienstverlening, sub bestuur en 
communicatie:  In de financiële 
toelichting wordt een extra dotatie 
van ongeveer € 300.000 besproken 
voor de pensioenvoorziening voor 
wethouders, vanwege de 
renteontwikkeling. Hoe beoordeelt 
u het risico dat bij een blijvende 
lage rente we hier ook in 2020 of 
wellicht 2021 mee van doen 
krijgen?

De extra dotatie is nodig daar de verplichting 
pensioenvoorziening tegen contante waarde 
wordt opgenomen en nu berekend is tegen 
een veel lager rentepercentage dan voorheen. 
Zolang dit rentepercentage in dezelfde orde 
van grootte blijft zal er van een toevoeging van 
dergelijke omvang, geen sprake zijn.

16. Sociaal 

1e burap 2020

Blz. 4, jeugdzorg: - Gesteld wordt 
dat de meerkosten jeugdzorg na 
2021 beperkt blijven tot € 200.000 
per jaar. Argument daarvoor is de 
overgang naar het nieuwe 
(Amsterdamse ) stelsel vanaf 2022, 
waarbij we anders inkopen en er 
een lumpsumfinanciering zal zijn. Is 
dit een verwachting of een garantie 
en is er een risico dat dit niet lukt, 
omdat we van nu te optimistische 
veronderstellingen uitgaan?  
- Daarnaast vragen wij of door de 
lumpsum systematiek wel de 
kostendaling wordt gerealiseerd, 
maar door het lumpsum plafond  
potentiële jeugdzorg cliënten in 
Ouder-Amstel  daardoor niet 
geholpen kunnen worden (of 
langer moeten wachten) in 
vergelijking tot de huidige 
systematiek? 
- En hebben wij invloed  tot het 
beperken van dit mogelijke risico?

Het antwoord of de meerkosten van € 200.000 
op de jeugdhulp na 2021 beperkt blijven is een 
verwachting en geen garantie. De verwachting 
is gebaseerd op niet alleen het overgaan naar 
lumpsumfinanciering maar ook op een andere 
inrichting van het stelsel waarbij de 
gemeenten en de zorginstellingen gezamenlijk 
veel beter gaan kijken naar de benodigede 
zorgzwaarte en daarmee ook de kosten. In het 
huidige stelsel is er sprake van te weinig 
gezamenlijk sturen op zorgzwaarte en kosten 
waardoor er prikkels ontstaan om per client de 
zorgzwaarte en daarmee de kosten zo hoog 
mogelijk te laten zijn. In het nieuwe stelsel 
wordt er geen kostenplaatje vooraf per client 
vast gesteld maar krijgt de instelling een 
totaalbedrag van waaruit zij de zorg moeten 
leveren. Als gemeente kun je altijd beslissen 
om het plafond van de lumpsum van een 
instelling te verhogen als je vindt dat de 
instelling goede argumenten heeft en je het als 
gemeente inhoudelijk van belang vindt. Dit kan 
bijvoorbeeld op een moment dat de 
wachtlijsten bij één of meerdere 
zorgaanbieders te hoog oplopen.

17. Sociaal 

 

1e burap 2020

Blz. 5, gemeenschappelijke visie 
Sociaal domein binnen DUO:  U 
schrijft dat nu wordt gekeken naar 
de kwaliteit van de 
uitvoeringsorganisatie (kwaliteit en 
kwetsbaarheid) en dat in 2020 een 
plan van aanpak komt voor 
mogelijke aanpassingen in de 
organisatie. Is nu reeds bekend op 
welke aspecten verbeteringen op 

In 2020 hebben wij samen met de gemeente 
Uithoorn en de uitvoeringsorganisatie Duoplus 
een gezamenlijke visie opgesteld over de 
toekomst van het sociaal domein met daarin 
verwerkt de transformatie opdracht van beide 
gemeenten die vooral tot doel heeft om 
integraal te kijken binnen het sociaal domein 
naar vragen van inwoners. Daarnaast willen wij 
bereiken dat er één helder aanspreekpunt 
komt voor een inwoner voor bij een aanvraag 



grond van dit onderzoek zijn 
gerealiseerd en welke dit zijn?

van een Sociaal Domein voorziening. 
Daarnaast is er een analyse gemaakt om de 
basis van de uitvoeringorganisatie te 
verbeteren. Bij deze analyse zijn tal van 
aandachtspunten benoemd waarop de 
organisatie aangepast moet worden. Voor de 
achtergrondinformatie en verdere toelichting 
op uw vraag sturen wij als bijlage de 2 
genoemde documenten mee.

18. Algemeen

1e burap 2020

Blz. 16, kop ‘salarisbegroting (2021 
en daarna: 228.000 nadelig. U 
verwacht extra loonkosten te 
kunnen compenseren door extra 
doorbelasting aan ruimtelijke 
projecten. Hoe zeker is dit, gezien 
ook de vraag over het bedrag van 
335.000 niet verhaalbare kosten op 
projecten in het kader van het 
jaarverslag 2019?

Dit is niet zeker.  Waar mogelijk worden 
momenteel contracten gesloten om de inzet 
van ambtelijke uren te dekken. Dit doen we 
door middel van intentie (voorbereiding) of 
anterieure overeenkomsten. De verwachting is 
dat de komende periode voor de grotere 
projecten (DKN/AMPZ/Entrada) anterieure 
overeenkomsten gesloten gaan worden. Ook 
voor de kleinere projecten zetten we in op het 
zo snel mogelijke contracteren zodat we onze 
kosten binnen de regels van het BBV gedekt 
kunnen krijgen.

19. Algemeen

1e burap 2020

Blz. 17, overige (administratieve) 
mutaties:  Bij de derde bullet staan 
extra nadelige ontwikkelingen 
genoemd (23.000 in 2020 en vanaf 
2021 per jaar ongeveer 200.000 als 
gevolg van indexeringen binnen 
DUO. Klopt het dat wij deze 
bedragen nog niet hebben kunnen 
zien in de recent in de Raad 
besproken (en goedgekeurde) 
begroting 2021 van DUO. U noemt 
immers de term ‘nieuwe’ 
begroting. Als dat wel daaruit is af 
te leiden, waar zijn deze bedragen 
dan in deze stukken te vinden? 
Vanuit Commissie Burger en 
Bestuur dd 18 juni 2020: CDA Luuk 
de Vree: Kan er een aanvullende 
toelichting vd pag 35 antwoorden 
gegeven worden, pag 35 geeft 
geen duideljk inzichtelijke 
onderbouwing.

De in de 1e burap 2020 gemelde bedragen 
komen voort uit de P&C stukken Duo+ 
(jaarstukken 2019, 1e aanpassing begroting 
2020 en begroting 2021 Duo+) die in de 
raadsvergadering van 28 mei vastgesteld zijn. 
In plaats van de term "nieuw" had het 
duidelijker geweest te verwijzen naar de 
betreffende P&C documenten. De Duo+ 
bijdragen worden verdeeld over de diverse 
programma's wat het mede lastiger maakt 
aansluiting te vinden. In de begroting 2021 van 
Duo+ is de mutatie in de bijdrage van Ouder-
Amstel opgenomen op pag. 35 € 199.000 (in 
2020 bedraagt de bijdrage van OA aan Duo+ 
8.315K; voor het jaar 2021 8.515K; verhoging 
bijdrage van 200K). Deze mutatie in bijdrage 
Duo+ voor 2021 is in de 1e burap 2020 
verwerkt onder "overige mutaties"per 
programmaonderdeel: programma ruimte (€ 
18.000, zie 1e burap 2020 pag 13); bestuur (€ 
4.000, zie 1e burap 2020 pag 15) en financien € 
172.000, zie 1e burap 2020 pag 17); Dit geeft 
een totaal van € 18.000 + € 4.000 + € 172.000 
= € 199.000.

20.Algemeen 

1e burap 2020

Blz. 23, overzicht reserves.  We 
zien voor de reserve ruimtelijke 
projecten een voorziene daling van 
1,2 miljoen naar 0,57 miljoen. Is dit 
een trend voor alleen 2020 of zet 
deze door in de jaren daarna, 

De reserve ruimtelijke projecten is in het leven 
te geroepen om de voorbereidingskosten tot 
aan de anterieure overeenkomsten 
(kostenverhaal)  te bekostigen. Deze reserve is 
destijds berekend tot en met 2021. Op dat 
moment is de verwachting dat middels grotere 



waarbij in dit geval een grotere 
dotatie nodig is vanuit de reguliere 
exploitatie? Vanuit Commissie 
Burger en Bestuur dd 18 juni 2020: 
CDA Luuk de Vre: Kan de 
oorspronkelijke opbouw van de 
reserve ruimtelijke 
projectenworden toegelicht?

anterieure contracten vanuit DNK, ABPZ en 
Entrada en wat kleinere initiatieven de reserve 
weer deels wordt aangevuld. Zoals het er nu 
voor staat lopen we in lijn met die 
verwachting. Op basis van de huidige stand 
zullen we moeten kijken in hoeverre de 
reserve projecten herijkt moet worden. Zie de 
bijlage "samenvatting ......projecten"; hierin 
zijn vanuit diverse 
besluitvormingsdocumenten de zinsnedes 
opgenomen welke geleid hebben tot de 
reserve ruimtelijke projecten.

21. Algemeen

1e burap 2020

Algemeen:  Een jaar geleden is 
vanuit de Raad aan het College 
opdracht gegeven om nader te 
onderzoeken in hoeverre extra 
middelen zijn te genereren voor 
onze gemeente vanwege de 
enorme groei  die wij verwachten 
en de kosten die daarmee 
samenhangen. Welke 
voorbereiding daartoe en acties 
heeft het College daarop 
ondernomen  (of gaat het College 
ondernemen) en welke resultaten 
zijn inmiddels behaald?

Na het zomerreces informeren wij de raad 
omtrent de gevolgen van de verwachte groei 
van de gemeente. Hierbij zal er een inzicht 
gegeven worden in het beoogde 
maatschappelijke voorzieningen niveau. 
Tevens zal er een globaal beeld geschetst 
worden omtrent de verwachte extra 
inkomsten en uitgaven als gevolg van de groei 
van het aantal inwoners van de gemeente.

22. Bestuur 

Kadernota 
2021

Beoogde nieuwbouw 
brandweerkazerne Duivendrecht:  
Wanneer verwacht u hierover met 
nadere informatie en voorstellen 
naar de Raad te komen?

Op dit moment zijn wij nog in de ambtelijke 
voorbereidingsfase. Wij gaan in overleg met de 
brandweer over de overdracht van en de 
gewenste kwaliteit van een eventuele 
renovatie of nieuwbouw van de Kazerne in 
Duivendrecht. Er is nog geen planning met de 
brandweer vastgesteld.
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23.Algemeen

Kadernota 2021

In hoeverre is er rekening 
gehouden met minder inkomsten 
uit toeristenbelasting dan eerder 
begroot als gevolg van Corona? 

Zoals opgenomen in de inleiding (pag. 
3) zijn ten tijde van het opmaken van 
de kadernota, de korte en lange 
termijn effecten van de 
coronapandemie  nog niet bekend en 
daarom niet opgenomen in de 
kadernota 2021. 

24. Algemeen 

Kadernota 2021

Welke acties heeft het college 
genomen en gaat het college nog 
nemen richting VNG en rijk om 
extra middelen te krijgen ter 
compensatie van de extra kosten 
en misgelopen inkomsten als 
gevolg van Corona? 

Vanuit de VNG zijn verschillende 
werkgroepen aan de slag om de 
financiële effecten van Corona in kaart 
te brengen. Ook OA neemt deel aan 
een sessie hierover. Omdat nog niet 
alle maatregelen duidelijk zijn, is de 
financiële impact ook nog niet bekend.

25. Algemeen

Kadernota 2021

Voorgesteld wordt om alle 
belastingen/heffingen etc te 
indexeren, terwijl tegelijkertijd in 
2021 een recessie wordt 
verwacht. Daarmee worden onze 
inwoners potentieel dubbel 
getroffen. De OZB niet laten 
meestijgen zorgt echter voor een 
boete vanuit het rijk wat een gat 
veroorzaakt in de begroting. Ziet 
het college nog mogelijkheden 
om deze boete aan te vechten bij 
Rijk/VNG zodat we de lasten 
stijging voor onze bewoners 
kunnen voorkomen? 

Afgelopen jaar zijn verschillende 
gesprekken hierover gevoerd. Niet 
alleen Ouder-Amstel heeft hier last 
van, maar ook verschillende andere 
gemeentes. Momenteel wordt gewerkt 
aan een herijking van het 
gemeentefonds. Het is nog onduidelijk 
in hoeverre dit punt hierin wordt 
meegenomen.

26. Ruimte Pagina 6: 50k voor onderzoek 
woonboten. Kunnen deze kosten 

De aangevraagde 50K kunnen niet uit 
de ontwikkelingen in het gebied 



worden betaald uit de 
ontwikkelingen in het gebied? 

betaald worden. Dit zijn kosten die van 
toepassing zijn op beleid, de 
zogenaamde voorbereidingskosten, 
welke niet in aanmerking komen voor 
kostenverhaal. De uitvoeringskosten 
voor de woonboten, bijvoorbeeld voor 
de verplaatsing naar andere locaties en 
het geschikt maken van deze nieuwe 
locaties, kunnen verhaalt worden op 
de ontwikkeling. Kosten die wel uit de 
ontwikkelingen betaald kunnen 
worden, zijn niet opgenomen in de 
kadernota.

27. Ruimte 

Kadernota 2021

Pagina 7: Vervangen beschoeiing 
en (fundatie)damwanden brug 
t.b.v. Amateur Tuinders 
Vereniging Natuurgenot 
(Investering meerjarig startend in 
2021). Is nu al het MJO waarvoor 
de gemeente in onze gemeente 
verantwoordelijk is, in beeld?  

Wij menen alles in beeld te hebben. Al 
het MJO is opgenomen in de 
beheerplannen die vorig jaar zijn 
opgesteld. Met ATV Natuurgenot is in 
2009 een overeenkomst afgesloten 
welke niet in beeld is geweest bij het 
opmaken van het MJO. Dit hebben we 
nu hersteld waarbij ATV Natuurgenot 
alsnog is toegevoegd aan het MJO.

28. Bestuur 

Kadernota 2021

Pagina 8 Nieuwbouw 
brandweerkazerne Duivendrecht 
(PM): waarom is hier geen 
voorziening voor opgebouwd? 

Het beleid van onze gemeente is om 
voor herhuisvesting van gemeentelijke 
gebouwen, scholen en 
brandweerkazernes geen 
voorzieningen op te bouwen. 
Investeringen worden geactiveerd en 
worden jaarlijks de kapitaallasten ten 
laste van het resultaat gebracht

29. Algemeen 

Kadernota 2021

In de nota wordt op diverse 
plekken gesproken over formatie 
uitbreiding. Is er een 
personeelsplanning beschikbaar? 
Zo ja kan die gedeeld worden met 
de raad? 

Wij kennen als gemeente een 
formatieplaatsenplan. Dit plan bestaat 
uit de optelsom van vaste functies van 
de Gemeente-Ouder Amstel. De raad 
heeft toestemming gegeven voor de 
middelen die nodig zijn om de formatie 
te dekken. Daarnaast betalen wij als 
gemeente een bijdrage aan Duoplus 
voor onder andere het formatieplan 
van alle medewerkers die in de 
uitvoering werkzaamheden doen voor 
onze gemeente. Tevens kan het 
voorkomen dat wij aan de raad 
middelen vragen voor tijdelijke inzet of 
inhuur van incedentele opdrachten 
vanuit het bestuur. Bij de opstelling 
van de komende begroting zullen wij in 
de paragraaf bedrijfsvoering inzicht 
geven in het totaal van de formatie van 
onze gemeente.



30. Algemeen

Kadernota 2021 

Wordt er vooruit gekeken naar de 
benodigde ontwikkeling van het 
personeelsbestand van de 
gemeente op de lange termijn? 
Wat wordt hiermee gedaan in de 
begroting? 

De groei van de gemeente in de 
periode van welke de kadernota 
beslaat geeft vooralsnog geen 
aanleiding tot het aanvragen van extra 
formatie, behoudens 
projectmedewerkers waarvoor geldt 
dat die werkzaamheden ver 
vooruitlopen op de feitelijke groei van 
de gemeente.

31. Algemeen

1e burap 2020 

Is er rekening gehouden met een 
daling van de inkomsten uit 
toeristenbelasting t.o.v. de 
begroting? Zo ja , met welke? 

Nee, er is geen rekening gehouden met 
een daling van de toeristenbelasting 
t.a.v. de begroting. De impact van de 
coronapandemie op korte en lange 
termijn was bij het opmaken van de 1e 
burap nog niet bekend, we nemen 
deze mee in de 2e burap (zie inleiding 
pag 3).

32. Algemeen

1e burap 2020 

Wanneer verwacht het college 
dat de reclamemast gerealiseerd 
wordt en daarmee de 
inkomsten? 

Zie het antwoord bij vraag 6.

33. Ruimte 

1e burap 2020

P11: extra FTE voor projecten op 
inbreidingslocaties. Hier is eerder 
toch al een projectleider 
aangesteld met financiële 
dekking? Hoe verhoudt hetgeen 
hier staat zich daarmee?

De benodigde capaciteit voor de 
inbreidingslocaties en werkstad Over 
Amstel was niet eerder mee genomen 
in de capaciteitsplannen waarvoor de 
raad toestemming heeft gegeven. 
Zoals u kunt lezen worden de kosten 
voor deze capaciteit gedekt voor 70% 
uit enterieure overeenkomsten en 
voor 30% uit de reserve projecten.

34. Ruimte 

1e burap 2020

Wanneer verwacht het college 
concrete resultaten m.b.t. 
inbreiding, zoals op de locaties 
van de oude brandweerkazerne, 
de eerder beoogde nieuwe 
brandweerkazerne in 
Ouderkerk?  

Inmiddels zijn  op één na alle vacatures 
ingevuld en kan er vanaf juni  gestart 
worden met inbreiding van de 
voormalige brandweer locaties

35. Ruimte 

1e burap 2020

P 12: milieu. Kan het onderzoek 
naar de milieuzones wel of niet 
binnen budget gerealiseer 
worden? Kop geeft aan budget 
neutraal. Tekst suggereert een 
extra uitgave van 45k

Het eerste onderzoek naar de 
milieuzone kan binnen budget in 2020 
worden gerealiseerd. Indien uit het 
eerste onderzoek blijkt dat het nut 
heeft om een milieuzone in te stellen 
dan zal er aanvullend budget nodig 
zijn. We ramen dit op een bedrag van € 
40.000 hetgeen in 2021 niet is 
begrepen in de huidige budgetvraag.
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36. Ruimte

Kadernota 
2021 

Ontv 12 juni 2020: Kunt 
u toelichten waarom 
energie en 
duurzaamheid niet 
genoemd worden in 
deze nota?

Geen technische vraag 

37. Ruimte 

Kadernota 
2021

Ontv 12 juni 2020: Kunt 
u zeggen waarom de ja-
ja-stickers in 2021 
worden ingevoerd (en 
niet eerder)?

In de kadernota wordt niet voorgesteld de ja-ja-sticker in te 
voeren. Invoeren van de ja-ja stickers heeft namelijk 
aanvullend onderzoek nodig en veroorzaakt incidentele 
extra kosten. In de kadernota 2021 hebben we ons 
terughoudend opgesteld tot het invoeren van nieuw 
beleid, gezien het budgetresultaat over 2021 en het feit dat 
de impact van de coronacrisis nog niet in beeld gebracht is 
en hierin meegenomen.


