
De collegeagenda 2018-2022: gerealiseerd in Q3 2018 - Q2 2020 
 

Actie   Opmerkingen
Opstellen en uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid. gereed
Analyseren van trends, afname/toename en ontwikkeling 
kosten jeugdhulp om waar mogelijk (bij-) te sturen. 

Rapportages regio/ Monitor en sturing SD DUO. Buraps. Regionale en 
DUO stuurgroepen

Wijkgerichte aanpak voor energetisch verbeteren particuliere 
woningen. Informeren en faciliteren particuliere huiseigenaren 
(No-regret); Stimuleren participatie en gezamenlijk energetisch 
verbeteren en groepsaankopen (onder ander zonnepanelen). 

Alle wijkaanpakken zijn inmiddels gepland

Aanpassen voorwaarden voor verkoop van woninggroen. Concept van nieuwe beleid is gereed.
Plan Zwerfafval uitvoeren. Verschillende onderdelen uit het plan zijn reeds afgerond. Aantal 

onderdelen worden nog opgepakt (conform planning uit plan 
zwerfaval).

Monitoren en indien nodig aanpassen regelgeving (AirBnB). Verordeningen inzake wonen (waaronder B&B) zijn in Q4 2019 
vastgesteld.

Deelnemen aan een regionale website gericht op toerisme.   
Het opstellen van het veiligheidsplan 2019-2022 met jaarlijks 
werkprogramma en evaluatie.   

September 2019 in raad geweest 

Veiligheidsonderwerpen.  
die in ontwikkeling zijn, zijn ondermijnende criminaliteit (onder 
andere uitbreiding Bibob beleid), cybercrime, ernstige 
woonoverlast en personen met verward gedrag.  

 

Overleg over verbeterpunten van de waterkwaliteit 
Ouderkerkerplas met het Groengebied Amstelland. 

Groengebied is actief bezig met waterkwaliteit. Overleg op dit 
moment niet opportuun. 

Entrada: Komen tot een samenwerking met partners. Intentieverklaring 
is verlengd en getekend. SoK is onderdeel van de stedenbouwkundige 
visie en is opgestart. 
Jaarlijks terugkerende activiteiten, waaronder coming out day, 
dialoogtafels en het bereik van de herdenking van Eliëser. 

In samenspraak met maatschappelijke partners gaat de 
gemeente op passende wijze aandacht besteden aan het thema 
emancipatie. Te denken valt aan het aandacht besteden aan 
Coming out day, internationale vrouwendag, en een breder 
bereik van de herdenking van Eliëser. 

Diversiteitsbeleid vastgesteld in het college in Q3 2019.  

Zorgen voor voldoende capaciteit en deskundigheid in de zorg.  In de aanbestedingen zijn de eisen voor kwaliteit en deskundigheid 
in de zorg toegepast. Werkplan voor bezetting uitvoering is voor 2019 



Actie   Opmerkingen
vastgesteld in SD wordt jaarlijks vastgesteld. College heeft middelen 
beschikbaar gesteld voor de werkplan kosten. In 2020 komt een 
voorstel voor de transformatie van de uitvoeringsorganisatie voor het 
SD. 

Beleid om nieuwbouw innovatief, energieneutraal, aardgasloos 
en circulair te maken door het opstellen van een Programma 
van Eisen Duurzaamheid. 

Opgestart; afronding PvE Q3 2020; continue up to date houden.  

Plan om acties en activiteiten gericht op klimaatadaptatie te 
stimuleren. 

Is meegenomen in het nieuwe strategische beleid voor de openbare 
ruimte (IBOR) vastgesteld in de raad (Q1 2020). 

Gedragscampagne uitvoeren, aansluiten bij landelijke 
campagnes om verkeersveiligheid te vergroten. 

 

Het Uitvoeringsplan Fietsgebruik verder uitvoeren. Acties zijn 
uitgevoerd. Het fietsparkeren Burgemeester Stramanweg is ism Verv
oerregio /PNH opgepakt. Realisatie verwacht medio 2020. 

Inventarisatie fietsparkeren. Maakt onderdeel uit van uitvoeringsplan Fietsgebruik 
Er komt extra inzet op hoogwaardige en goed toegankelijke 
fietsenstallingen. 

Opgestart. Iom Prorail en Vervoerregio worden fietsenstallingen 
station Duivendrecht gerealiseerd (teruggeplaatst) realisatie in 2020 
verwacht. In centrum Ouderkerk reeds uitgebreid, voor de rest via 
proces Centrumplan. Bedrijventerreinen: in overleg en afstemming 
met betrokken projectleiders. 

Opstellen wegenbeheerplan met effect gestuurd beheer. Afgerond 
Afspraken maken over realisatie en behoud van woningen met 
woningmarktpartners. 

Opgenomen in prestatieafspraken met Eigen Haard. Maakt onderdeel 
uit van de verordeningen inzake woonbeleid (Q4 2019 vastgesteld). 

Ondersteuning verbouw en positionering Museum Amstelland.  Het Museum is druk gaande met de verbouwing en positionering van 
het Museum. De gemeentelijke bijdrage is deels overgemaakt. Het 
resterende deel volgt op het moment dat 2e deel verbouwing is 
uitgevoerd. 

Vaststellen strategie ter toevoeging van hotels en andere 
verblijfsopties in de gebiedsontwikkeling (ABP/DNK). 

 

ABP: Uitwerken visie in beleidsregels.  
DNK: Opstellen structuurvisie met MER. Opgesteld en gereed voor participatie. 

MER: Q1/2020 
Maken plan van aanpak voor implementatie nieuwe 
omgevingswet. 

Afgerond 

Actualiseren en verspreiden van toeristische kaart.  



Actie   Opmerkingen
Ondersteunen Beth Haim door middel van hier reeds voor 
bestemde bijdrage uit het bomenfonds. 

Opgenomen in concept kadernota 2021, voorziening bomenfonds 
biedt geen soelaas. 

Onderzoeken hoe we maatschappelijke stages voor jongeren 
kunnen stimuleren. 

De maatschappelijke stages worden vanuit de scholen voor 
voortgezet onderwijs georganiseerd en daarom is er geen onderzoek 
nodig  

Met het jongerenwerk van Coherente bekijken welke rol zij 
kunnen vervullen bij de invulling van de maatschappelijke 
stages. 

Coherente heeft een aantal maatschappelijke stageplekken 
beschikbaar. 

Met de maatschappelijke partners in kaart brengen of de 
huidige maatregelen voldoende zijn en de noodzakelijke 
aanpassingen doorvoeren. Een verslag van de uitkomsten 
opleveren in het vierde kwartaal. 

 

Stimuleren van beweegactiviteiten. Is uitgevoerd vanuit gezondheidsnota en sportnota 
Aanleg van watertappunten. Is uitgevoerd 
Inzet van GGD voor project gezonde scholen. Wordt jaarlijks uitgevoerd 
Continueren van de uitvoering van het programma Gezonde 
Leefstijl voor Ouderen. 

Wordt jaarlijks uitgevoerd 

Korte verkenning naar de kans op een armoedeval als gevolg 
van gemeentelijk minimabeleid. 

Is uitgevoerd in het kader van het nieuw opgestelde minimabeleid 
voor 2020 

Voorstel inzake aanpassing minimabeleid per 2020, met onder 
andere het breder toegankelijk maken van sommige 
minimaregelingen en verhoging van het declaratiefonds. 

Is conform uitgevoerd met uitbreiding sportfonds 

Herijking van de kwaliteitsaspecten in de 
aanbestedingsprocedures. 

 

Onderzoeken hoe meer mantelzorgers bereikt kunnen worden.  Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over het bereik mantelzorgers in 
Duivendrecht per 2020 is er een nieuwe organisatie voor begeleiding 
van mantelzorgers in Duivendrecht 

Onderzoek naar de actiepunten ter verbetering van het bereik 
van de mantelzorgers. 

 

Ontwikkelen van een nieuwe cultuurnota. Is uitgevoerd 
Plan opstellen om de bibliotheekfunctie in de toekomst te 
kunnen behouden voor onze gemeente. 

Met de bibliotheek OBA zijn afspraken gemaakt voor een groei in de 
bijdrage vanaf 2020 mede in verband met de groei van onze 
gemeente en beide OBA vestigingen. 

Voorbereiden transitievisie warmte (energie transitieplan). Besluitvorming startnotitie in raad Q2 2020. Nu bezig om via een 
aanbesteding een bureau in te huren om de visie op te stellen 



Actie   Opmerkingen
Uitvoeren maatregelen nieuw klimaatakkoord; opstellen van 
een Regionale Energiestrategie. 

De concept-RES is inmiddels in de raad behandeld. Komende 12 
maanden wordt gewerkt aan concretisering van de zoekgebieden en 
een definitieve versie van de RES (1 juli 2021) 

Actualiseren van integraal beeldkwaliteitsplan op beheer en 
inrichting inclusief financiële consequenties. 

IBOR vastgesteld in Q1 2020. 

Als onderdeel van de actualisatie van het beeldkwaliteitsplan 
wordt opgenomen welke plekken omgevormd kunnen worden 
en welk beheer kan worden aangepast om de biodiversiteit te 
verhogen.  

Zie hierboven. 

Intensiveren van onderhoud aan de wegen. Hangt samen met gevraagde middelen vanuit het inmiddels 
vastgestelde wegenbeheerplan in de begroting 2020. 

Onderzoeken of vergelijking met andere organisaties middels 
benchmarken mogelijk is. 

Op dit moment maken wij veel gebruik van “waar staat je gemeente’ 
als het gaat om benchmarkoverzichten. Verder is er een Benchmark 
van Divosa SD en clientervaring WMO beschikbaar. 

In 2019 wordt een plan voorgedragen waarin verschillende 
mogelijkheden tot het laagdrempelig maken van sport aan bod 
komen.  

 

Ontwikkelen van een meerjarige nota voor spelen en 
speelplekken, die in 2019 ter vaststelling wordt voorgelegd. Er 
wordt gekeken hoe het stimuleren en faciliteren van de gezonde 
leefstijl meegenomen kan worden in deze nota. 
Implementatie meerjaren investeringsplan spelen. 

 

Onderzoek naar mogelijkheden van een bijstandsbeleid dat 
meer gericht is op talent en affiniteit van mensen dan 
repressie. 

Op dit moment zijn er opdrachten gegeven aan DUO+ om te 
beoordelen wat binnen wettelijke kaders  mogelijk is.  

Overleg met de Voedselbank over mogelijk structurele 
ondersteuning. 

structurele subsidie aan de voedselbank is meegenomen in het 
minimabeleid. 

Plan van aanpak opstellen met betrekking tot de nieuwe wet 
inburgerings-plichtigen die per 2021 wordt verwacht. 

Pilot loopt 

Onderzoek naar aankoop gezamenlijke inburgeringstrajecten 
met de DUO-gemeenten. 

Is in voorbereiding 

De inzet van logeeropvang als onderdeel van de respijtzorg 
invoeren. 

 



Actie   Opmerkingen
Inzichtelijk maken woonwensen van inwoners. Voorjaar 2019 (Q1/Q2) is een enquête uitgezet (WiMRA) om de 

woonwensen inzichtelijk te maken; eerste resultaten worden binnen 
enkele weken verwacht. 

Versterken regionale samenwerkingen ten behoeve 
van versnelling regionale woningbouwopgave. 

Opgestart. Ambtelijke vertegenwoordiging effectiever belegd. 

DNK: Anterieure overeenkomsten voorbereiden.  
Entrada: Ontwikkelkader op basis van 
samenwerkingsovereenkomst. 

Programma van Eisen (ontwikkelkader) is in Q2/2019 vastgesteld 
door de gemeenteraad. SoK is onderdeel van de stedenbouwkundige 
visie (Q3/2020) 

Stimuleren van bestaande en nieuwe IKC-ontwikkelingen 
(Integraal Kindcentrum). 

 

Samen met maatschappelijke instellingen onderzoeken of het 
huidige aanbod van activiteiten moet worden aangepast. 

 

Integrale herziening huisvestingverordening i.v.m. nieuwe 
woonruimteverdelingssystematiek. 

Opgestart, herziening huisvestingsverordening i.v.m. 
nieuwe woonruimte-verdeelsystematiek wordt verwacht Q1 2021 

Zonnehof: Verbetering leefbaarheid /aantrekkelijkheid. Het 
bomencompensatieplan komt tot stand in samenwerking 
met enkele bewoners. 

Project in uitvoering. 

Uitvoeren en monitoren van het recent vastgestelde 
grondstoffenbeleid. 

 

Voorstel maken voor de wijze waarop een “gezond verstand 
pot” bijdraagt aan snelle en passende hulpverlening; inzet van 
onorthodoxe maatregelen bij complexe zorgvragen indien het 
reguliere aanbod niet passend is voor een goede oplossing. 

Er is een werkwijze afgesproken om indien nodig tijd en middelen in 
te zetten die afwijken van gangbare oplossingen. De pot kan waar 
nodig gedekt worden door bestaande budgetten. 

Monitoring energieverbruik gemeentelijke gebouwen en 
installaties na plaatsing slimme meters en software ten behoeve 
van data-analyse (controle verbruik en juiste tarieven). 

Duo+ is hier nu mee bezig. 

DNK: Opstellen structuurvisie met MER. Structuurvisie opgesteld en gereed voor participatie. 
Een raadsvoorstel maken om te komen tot een nadere invulling 
van beleids- en activiteitenprogramma waaronder het aspect 
passend onderwijs inclusief budget consequenties. 

 

Onderzoeken naar een goede doorstroming van het verkeer, te 
starten met Jacob van Ruysdaelweg. 

Parkeeronderzoek en een enquête uitgevoerd. Parkeermaatregelen 
niet opportuun. Zie ook actie mobiliteitsplan. 

Inventarisatie knelpunten regeldruk. Dit blijft continu punt van aandacht.  



 
 

De collegeagenda: Uitvoering in  Q3 2020-Q2 2022 
Q3 2020 
Actie  

 
Opmerkingen 

Entrada: Komen tot een samenwerking met partners. Intentieverklaring 
is verlengd en getekend. SoK is onderdeel van de stedenbouwkundige 
visie en is opgestart. 

Beleid om nieuwbouw innovatief, 
energieneutraal, aardgasloos en circulair te maken door het 
opstellen van een Programma van Eisen Duurzaamheid. 

Opgestart; afronding PvE Q3 2020; continue up to date houden.  

Centrumplan: Vaststellen van een Gebiedsvisie voor het 
centrum van Ouderkerk aan de Amstel. 

Nieuwe traject om te komen tot gedragen ambitie document 
opgestart. Ambitiedocument vastgesteld door de raad in Q1 2020 

 
Q4 2020 
Actie  

 
 Opmerkingen

De gemeentelijke kosten inzake sportinvesteringen, 
sportonderhoud en sportsubsidies worden in beeld gebracht. 
We stellen nieuwe criteria vast voor directe en indirecte 
sportsubsidiering. 

MJOP sportvoorzieningen vastgesteld in 2019. Nieuwe 
subsidieverordening volgt in 2020. 

Onderzoek naar nut en noodzaak van een milieuzone. Nut en noodzaak wordt onderzocht. Daaruit zal blijken of een groter 
onderzoek opgezet moet worden, waar ook participatie een belangrijk 
deel van uitmaakt  

Starterslening onderzoeken  

Opstellen MVIO-beleid. wordt in Duo verband opgepakt 



Q4 2020 
Actie  

 
 Opmerkingen

Ondertekenen en uitvoeren Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen en Ondernemen (MVIO). 

Wordt tegelijkertijd met het inkoopbeleidsplan opgepakt. 

Opstellen dienstverleningsvisie waarbij digitaal en flexibel de 
kernwoorden zijn. 

Met Duo en Uithoorn is het proces in gang gezet om te komen tot een 
nieuwe dienstverleningsvisie 

Er komt een voorstel voor (naar voorbeeld van het 
huidige Wmo-cliënt ervaringsonderzoek) de jeugdzorg en de 
participatiewet om cliënt ervaringsonderzoeken in te stellen. 

 

 
2021 
Actie  

 
 Opmerkingen

Het opstellen van een uitvoeringsplan jeugdzorg op basis van het 
beleidsplan Jeugdhulp waarin de bestaande preventieplannen 
beoordeeld worden op hun werking en effectiviteit en waar nodig 
nieuwe preventieactiviteiten opgenomen kunnen worden in de 
jaarplanning voor de jeugdzorg. 

 

Evalueren woonvisie. Raad heeft woonvisie vastgesteld met evaluatiemoment na 4 jaar (in 
2020). Deze wordt verschoven naar 2021, omdat eerst de woonvisie 
van de provincie wordt afgewacht, deze wordt dit jaar vast gesteld. 
Wel zijn verschillende verordeningen op het gebied van wonen 
vastgesteld en wordt er gewerkt aan nieuwe beleidsregels. 

Toerisme potentieel laten aansluiten bij centrumplan Ouderkerk. Er is regelmatig overleg, maar door de vertraging bij het 
centrumplan, volgt dit later. Planning onbekend 

Actieplan opstellen vanuit evaluatie en herijking van de 
oorspronkelijke doelstellingen Duo+(3k’s). 

 jaarlijkse vaststelling DVO's  waarin teamplannen opgenomen zijn 

Vrijwilligersbeleid.  
 

Evaluatie vrijwilligersbeleid.   

Plan om te komen tot stimuleren van verduurzaming van 
bedrijven, maatschappelijk vastgoed, Vve’s en monumenten. 

Verduurzamen van de VVE’s kan bijna worden afgerond. Volgende 
stap is een plan van aanpak op te zetten voor de bedrijven. Dit wordt 
in 2021 uitgevoerd 

Quickscan hondenbeleid.  
ABP: Toetsing aan de MER. Gestart in 2020 
Updaten participatiebeleid. Vertraging vanwege capaciteitsproblemen en afstemming en 

samenvoeging met omgevingswet 



2021 
Actie  

 
 Opmerkingen

Betrekken van jongeren bij beleid. Jongeren tot 12 jaar worden betrokken via het programma 
‘Debatteren kun je leren’. Voor oudere jeugd en jongeren wordt in 
het participatiebeleid opgenomen. 

Ontwikkelen beweegroutes.  
Plan te komen tot verduurzaming gemeentelijke gebouwen onder 
andere door optimalisering en uitvoering 
Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP). 

Volgt uit DMJOP 

Verkeerseducatie uitbreiden naar speciaal onderwijs zodat daar 
ook verkeersexamen afgenomen wordt. 

Nog geen actie op ondernomen in verband met prioritering. 

Bestemmingsplan buitengebied opstellen waarin ook recreatieve 
bestemming wordt besproken. 

Opgestart. In 2020 worden de voorbereidingen getroffen tot 
herziening van de bestemmingsplannen buitengebied. 

Voorbereiding voor het opstellen van de omgevingsvisie. Maakt onderdeel uit van het gemeentelijke plan van aanpak. 
Voorbereiding gestart. Onderdelen hiervan zijn het welstandsbeleid 
en partcipatiebeleid. Complete omgevingsvisie dient uiterlijk 2024 in 
werking te zijn. 

Mobiliteitsplan opstellen voor alle modaliteiten (auto’s, fietsers, 
brommers, ov) inclusief indicatoren en uitvoeringsprogramma en 
op basis hiervan plannen waar de komende jaren herinrichtingen 
nodig zijn aan de wegen. 

Startnotitie in raad geweest. 

Onderzoek naar passende huisvesting gemeentelijke organisatie. Wordt gecombineerd met coronamaatregelen 
Opstellen nota "Overlast gevende planten en dieren”, inclusief 
financiële consequenties. 

 

Centrumplan: Vaststellen van een Gebiedsvisie voor het centrum 
van Ouderkerk aan de Amstel. 

 

  
[Einde van tekstterugloop] 

2022 
Actie  

 
 Opmerkingen

Actieplan opstellen vanuit evaluatie en herijking van de 
oorspronkelijke doelstellingen Duo+(3k’s). 

 jaarlijkse vaststelling DVO's  waarin teamplannen opgenomen zijn 



2022 
Actie  

 
 Opmerkingen

Voorbereiding voor het opstellen van de omgevingsvisie. Maakt onderdeel uit van het gemeentelijke plan van aanpak. 
Voorbereiding gestart. Onderdelen hiervan zijn het welstandsbeleid 
en participatiebeleid. Complete omgevingsvisie dient uiterlijk 2024 in 
werking te zijn. 

Centrumplan: Opstellen van een inrichtingsplan openbare 
ruimte. 

vertraging, zie eerdere acties inzake Centrumplan. 

Duivendrechtse vaart: opstellen bestemmingsplan, gedeeltelijk 
vrijmaken kades en een alternatief bieden woonboten. 

 

 
 


