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Samenvatting
Jaarrekening 2019 Duo+
Duo+ sluit de jaarrekening 2019 af met een nadelig rekeningresultaat van € 199 K.
De kosten die voortvloeien uit de jaarrekening 2019 Duo+ worden verwerkt in de 1e Burap 
2020 van gemeente Ouder-Amstel. De jaarrekening 2019 Duo+ geeft geen aanleiding tot 
het indienen van een zienswijze. 

1e begrotingswijziging 2020 Duo+
Deze 1e begrotingswijziging 2020 komt voort uit autonome ontwikkelingen en of eerdere 
besluitvorming vanuit 2019 welke nog niet eerder verwerkt kon worden. De bijdrage Duo+ 
die voortvloeit uit de begroting 2021 Duo+ wordt opgenomen in de kadernota 2021 en 
begroting 2021 van gemeente Ouder-Amstel. De 1e begrotingswijziging 2020 Duo+ geeft 
geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Begroting 2021 Duo+
De conceptbegroting 2021 (inclusief kaders en meerjarenperspectief 2022-2024) is 
beleidsarm en gebaseerd op de uitgangspunten die vastgesteld zijn in de Kadernota 2021. 
Specifieke opdrachten voor 2021 worden pas na vaststelling van de (meerjaren) 
begrotingen 2021 van de DUO-gemeenten verwerkt in de begroting van Duo+. De bijdrage 
Duo+ die voortvloeit uit de begroting 2021 Duo+ wordt opgenomen in de kadernota 2021 
en begroting 2021 van gemeente Ouder-Amstel.  De begroting 2021 Duo+ geeft geen 
aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

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 2019 is er gewerkt aan de herijking. Dit heeft onder andere geleid tot een aangepast 
verdeelsleutel. 

Waarom dit raadsvoorstel?
Duo+ heeft de jaarstukken 2019, de 1e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 
in concept gereed en ter consultatie aangeboden aan de raden van Ouder-Amstel, 
Diemen en Uithoorn. 
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Wat gaan we doen?
Jaarrekening 2019 Duo+
Geen zienswijze indienen t.a.v. de jaarrekening 2019 Duo+. De kosten die voortvloeien 
uit de jaarrekening 2019 Duo+ verwerken in de 1e Burap 2020 van gemeente Ouder-
Amstel. 

Duo+ sluit de jaarrekening 2019 af met een nadelig rekeningresultaat van € 199 K 
(inclusief de mutaties in de reserves). De jaarstukken geven een overzicht van de 
financiële lasten en baten per programma over 2019. De concept jaarstukken 2019 
worden voor zienswijze aangeboden aan de raden van de DUO-gemeenten. 

Onderstaand wordt per programmaonderdeel aangegeven hoe Duo+ om wil gaan met 
het resultaat. 

Stafbureau
Op het programma stafbureau heeft onderschrijding van het budget plaatsgevonden 
groot € 22 K welke, zoals gebruikelijk, in 2020 terugbetaald wordt aan de DUO-
gemeenten, conform de afgesproken verdeelsystematiek.
Bedrijfsvoering
Op het programma bedrijfsvoering heeft een overschrijding van het budget 
plaatsgevonden groot € 229 K. Voor deze overschrijding van het programma 
Bedrijfsvoering zijn door de directie/MT mogelijkheden onderzocht om de overschrijding 
zoveel als mogelijk binnen Duo+ op te vangen. Hierbij zijn de middelen van de reserve 
Bedrijfsvoering per balansdatum beoordeeld. 
Voorgesteld wordt om bovenstaande overschrijdingen van € 229 K voor een bedrag van 
€ 169 K te dekken uit de reserve Bedrijfsvoering. Het resterende nadeel van € 60 K 
wordt zoals gebruikelijk in 2020 in rekening gebracht bij de DUO-gemeenten, conform de 
afgesproken verdeelsystematiek.

De overschrijding op het programma Bedrijfsvoering komt voort uit de volgende posten. 
Nadelig personeel effect € 120 K (nadeel)
GEO-management € 69 K (nadeel)
Project Salarisadministratie (Motion) € 40 K (nadeel)

Burger
Voor een toelichting op de geringe overschrijding van 14 K wordt verwezen naar het 
programma Burger. Voorgesteld wordt om deze overschrijding, zoals gebruikelijk, in 
2020 in rekening te brengen bij de DUO-gemeenten, conform de afgesproken 
verdeelsystematiek.
Buurt
Voor een toelichting op de geringe onderschrijding van 23 K wordt verwezen naar het 
programma Buurt. Voorgesteld wordt om deze onderschrijding van € 23 K, zoals 
gebruikelijk, in 2020 terug te betalen aan de DUO-gemeenten, conform de afgesproken 
verdeelsystematiek.

1e begrotingswijziging 2020 Duo+
Geen zienswijze indienen t.a.v. de 1e begrotingswijziging 2020 Duo+. De 
budgetaanpassing die voortvloeit uit de 1e begrotingswijziging 2020 Duo+ verwerken in 
de 1e Burap 2020 van gemeente Ouder-Amstel. 

Deze 1e begrotingswijziging 2020 komt voort uit autonome ontwikkelingen en of eerdere 
besluitvorming vanuit 2019 welke nog niet eerder verwerkt kon worden. Daarnaast zijn 
er verschuivingen binnen de budgetten die effect hebben op de programma’s. Deze 
rapportage bevat geen nieuw beleid. Zoals afgesproken loopt nieuw beleid via de P&C-
cycli van de DUO-gemeenten.
Indien nieuw beleid effect heeft voor de begroting van Duo+ wordt dit effect daarna 
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meegenomen binnen de P&C-cyclus van Duo+.
Op basis van het voorgaande worden de volgende onderwerpen behandeld in deze 
wijziging. Zie hiervoor de tekst van de begrotingswijziging.

1.Autonome ontwikkelingen (Cao)
2.Vanuit eerdere besluitvorming

a. Structurele doorwerking vanuit de 2e voortgangsrapportage, 3e 
begrotingswijziging 2019
b. Nieuwe verdeelsystematiek.
c. Verschuiving VIC-team
d. Slimmer Verbinden
e. In- en uitbesteden Dagelijks Onderhoud; dit geeft binnen Duo+ verhoging van 
het budget welke voor dezelfde bedragen leidt tot een verlaging binnen de eigen 
gemeentelijke budgetten (werkt budgetneutraal).

3.Verschuiving over de programma’s budgetten organisatie-, afdelings- en 
teamontwikkeling.

Naast de financiële effecten wordt bij deze begrotingswijziging voorgesteld de raden 
kennis te laten nemen van het lidmaatschap van het WSGO.
In de bijlagen worden de financiële effecten vertaald naar de programma’s Duo+ en zijn 
ze vertaald in de bijdragen van de DUO-gemeenten aan Duo+.

Begroting 2021 Duo+
Geen zienswijze indienen t.a.v. de begroting 2021 Duo+. De bijdrage Duo+ die 
voortvloeit uit de begroting 2021 Duo+ opnemen in de kadernota 2021 en begroting 
2021 van gemeente Ouder-Amstel. 

De conceptbegroting 2021 (inclusief kaders en meerjarenperspectief 2022-2024) is 
beleidsarm en gebaseerd op de uitgangspunten die vastgesteld zijn in de Kadernota 
2021. Verder zijn de mutaties in de 3e begrotingswijziging 2019 van Duo+ welke 
structureel van aard zijn, verwerkt. Dit is nodig om tot een realistische structureel 
sluitende meerjarenbegroting te komen voor Duo+, basis voor de toekomst mede in 
relatie tot de op te stellen dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Daarnaast is dit ook 
in lijn met de afspraken die gemaakt zijn met de Provincie.

De ontwikkelingen van 2021 en verder zijn in de programma’s weergegeven en hebben 
alleen betrekking op de ontwikkelingen binnen de begroting van Duo+ en niet de 
maatschappelijke ontwikkelingen binnen de programma’s Buurt en Burger. De 
maatschappelijke ontwikkelingen worden opgenomen in de begrotingen van de DUO-
gemeenten en komen daarna tot uitdrukking in de Duo+ begroting.

Zoals ook aangegeven in de kadernota 2021 is er in de conceptbegroting 2021 (inclusief 
kaders en meerjarenperspectief 2022-2024) geen rekening gehouden met mogelijke 
specifieke opdrachten voor 2021 vanuit de DUO-gemeenten. Specifieke opdrachten voor 
2021 worden pas na vaststelling van de (meerjaren) begrotingen 2021 van de DUO-
gemeenten verwerkt in de begroting van Duo+ via de 1e wijziging van de begroting 
2021.

In de concept meerjarenbegroting 2021 (inclusief kaders en meerjarenperspectief 2022-
2024) zijn de afwijkingen (per programma) opgenomen ten opzichte van aangepaste 
begroting 2020 (inclusief de 3e begrotingswijziging 2019 en de 1e begrotingswijziging 
2020). De voornaamste budgetaanpassingen bestaan uit de loon- en prijsontwikkelingen 
en budgetaanpassingen vanwege de groei binnen de Duo-gemeenten.

Wat is het maatschappelijke effect?
n.v.t.
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De stukken geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
Jaarrekening 2019 Duo+
De Duo+ kosten 2019, behoudens de resultaten die afgerekend worden in 2020 en 
verwerkt in de 1e burap 2020, zijn verwerkt in de jaarrekening 2019 van gemeente 
Ouder-Amstel. 

1e begrotingswijziging 2020 Duo+
De budgetaanpassing die voortvloeit uit de 1e begrotingswijziging 2020 Duo+ verwerken 
in de 1e Burap 2020 van gemeente Ouder-Amstel. 

Begroting 2021 Duo+
De bijdrage Duo+ die voortvloeit uit de begroting 2021 Duo+ opnemen in de kadernota 
2021 en begroting 2021 van gemeente Ouder-Amstel. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Diemen, Uithoorn en Duo+. Over de jaarstukken 2019 Duo+, 1e begrotingswijziging 
2020 Duo+ en de begroting 2021 Duo+ wordt niet apart gecommuniceerd. 

Wat is het vervolg?
Het bestuur van Duo+ wordt geïnformeerd over uw bevindingen. 
De concept jaarrekening 2019, de 1e begrotingswijziging 2020 en de concept begroting 
2021 van Duo+ worden, nadat zij voor zienswijze voorgelegd zijn aan de drie 
gemeenteraden, door het bestuur van Duo+ vastgesteld. 

Hoe monitoren en evalueren we?
De P&C stukken van Duo+ worden altijd in de raad geagendeerd.
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