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Geachte leden van de raad,

Voor behandeling in uw raad zijn door het college een aantal producties behorende bij de 
gemeentelijke planning & control-cyclus aangeboden: de Jaarstukken over 2020, de 1e 
Burap van 2021 en de Kadernota voor 2022-2025.

Voor de overzichtelijkheid van de behandeling zijn de bij deze producties behorende 
raadsvoorstellen en -besluiten beknopt en zakelijk gehouden, de onderliggende 
documenten zelf behandelen immers de inhoud. Omdat het college er aan hecht de 
context van het opstellen van deze producties met u te delen, is dit begeleidend 
schrijven aan de voorstellen toegevoegd.

Onderlinge samenhang
Zoals de term “cyclus” al aangeeft, bestaat er een sterke onderlinge samenhang tussen 
de producties. Voor het kunnen opstellen van een zo compleet mogelijke vooruitblik in de 
Kadernota, is een analyse van de structureel doorwerkende effecten die bij het opstellen 
van de Jaarstukken en de 1e Burap, als uitgangspunt gebruikt. Verschillende 
onderwerpen zullen daarom in meerdere producties voorkomen.

Corona-maatregelen
De maatregelen die zijn genomen om de corona-pandemie te bestrijden en de effecten 
op de maatschappij te beperken hebben invloed op zowel de Jaarstukken, de Burap als 
de Kadernota. In de Jaarrekening is conform de afspraken die daarover landelijk zijn 
gemaakt, inzage gegeven in de financiële effecten in 2020. In de Programmabegroting 
2021 is hier deels al rekening mee gehouden, in de Kadernota is op basis van deze 
effecten de vertaalslag naar de toekomst gemaakt. Een onzekerheid hierbij is de mate 
waarin de gemeente gecompenseerd gaat worden voor gederfde inkomsten en voor de 
kosten die zij heeft gemaakt; dit geldt zeker voor de kosten die verbonden zijn aan het 
uitstellen van activiteiten omdat het kostenplaatje hiervan moeilijk in beeld te brengen is.

Onzekerheden
Zowel de Burap als de Kadernota zijn prognoses. Bij het maken van prognoses hoort 
altijd een bepaalde mate van onzekerheid: het gaat immers om een 
toekomstvoorspelling. Deze keer echter constateert het college dat de bandbreedte van 
de onzekerheid groter is dan wij gewend zijn. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
(financiële) effecten van de corona-pandemie en het compensatievraagstuk, maar ook 
door de lopende discussie over de financiële verantwoordelijkheid van het rijk voor de 
budgettaire tekorten in de jeugdzorg en de ontwikkeling van het accres van het 
Gemeentefonds. Gelet op de meest recente berichten zijn de effecten van een extra 
bijdrage voor Jeugdzorg positief, maar is de ontwikkeling van het accres negatief.
In de voorliggende stukken zijn de verwachtingen voor de extra bijdrage voor de 
jeugdzorg en de effecten van de meicirculaire niet gekwantificeerd. Voor de jeugdzorg is 
het ondoenlijk om op basis van niet bevestigde nieuwsberichten een berekening te 
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maken die hout snijdt, hiervoor moet de officiële communicatie worden afgewacht. Voor 
de ontwikkeling van het accres is de reeks van de septembercirculaire aangehouden; de 
meicirculaire is op een zodanig moment ontvangen dat deze niet meer in de Burap en 
Kadernota kon worden verwerkt. U wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Ambtelijke capaciteit lopende jaar
Zoals gebruikelijk wordt elk jaar de begroting gemaakt op basis van de activiteiten die 
voor dat jaar gepland zijn. De begroting van 2021 zoals vorig jaar door de raad 
vastgesteld omvat ook een overzicht van de activiteiten en deze zijn uitgewerkt in 
afdelingsplannen. Door de OR is de afgelopen tijd echter meerdere malen aandacht 
gevraagd voor de hoge werkdruk van de organisatie. Deze heeft zich nog niet heeft 
vertaald in een verhoogd ziekteverzuim, echter de eerste tekenen dat een dergelijk effect 
zich zou kunnen voordoen als er geen maatregelen worden getroffen zijn al aanwezig, in 
de vorm van uitval door langdurige overbelasting.
De organisatiecultuur in Ouder-Amstel kenmerkt zich door een hoge betrokkenheid, het 
is met name de verantwoordelijkheid van management en bestuur dat deze zich niet 
tegen de medewerkers keert. Omdat aan u enige voorstellen worden voorgelegd die 
betrekking hebben op de omvang van de organisatie, neemt het college u graag mee in 
de manier waarop hierover afwegingen zijn gemaakt.

Voor het bepalen van de minimaal nodige capaciteit, is het nodig de taken te prioriteren. 
Hierbij is uitgegaan van de volgorde:

1. Wettelijke taken
2. Taken vastgelegd in coalitieakkoord en programmabegroting
3. Opvolging eerder genomen besluiten
4. Overige bestuurlijke wensen

Langs bovenstaande criteria is aan de hand van een gedetailleerde urenplanning van de 
medewerkers in overleg met de portefeuillehouders besproken hoe de capaciteit het 
beste kan worden ingezet. Dit heeft geleid tot het volgende beeld:

Al jaren is bekend dat bij de afdeling Ruimte de hoeveelheid taken knelt met de 
beschikbare formatie. Dit is tot nu toe opgelost door medewerkers veel extra uren te 
laten maken. Er is veel werk te doen met een klein team en de claim op hen wordt 
steeds groter terwijl de formatie onvoldoende is meegegroeid; er zijn geen harde keuzes 
gemaakt. Alle bestuurlijke wensen zijn tot nu toe gehonoreerd en worden opgepakt ook 
als deze buiten de collegeagenda vallen. Dit heeft een groot risico tot gevolg namelijk dat 
personeel gaat uitvallen door de te hoge werkdruk.

Ook bij de afdeling samenleving staat de balans tussen taken en de beschikbare uren 
onder druk. Deze wordt ten dele veroorzaakt door te weinig capaciteit, maar vooral ook 
door de impact van de coronacrisis op het takenpakket. Er is zo goed mogelijk inzicht 
geboden in het onderscheid tussen capaciteitstekort in de reguliere bezetting en 
capaciteitstekorten ten gevolge van de coronacrisis.

In 2020 heeft de extra inzet die nodig was voor corona gerelateerde activiteiten grote 
invloed gehad op het kunnen uitvoeren van een aantal reguliere taken. Met name op de 
onderdelen veiligheid, sport en onderwijs heeft de crisis grote gevolgen gehad voor het 
reguliere programma. Als in 2021 de crisis lang blijft aanhouden zullen reguliere taken 
wederom in de verdrukking komen tenzij ervoor wordt gekozen om extra capaciteit in te 
gaan zetten. Hier wordt duidelijk dat corona leidt tot zogenaamde verborgen kosten: de 
effecten van de inzet ten behoeve van de coronacrisis uiten zich niet direct in meer 
kosten voor personeel maar in het uitstellen van taken. Dit uitstel van taken kan op 
termijn alsnog tot kosten leiden.

Het college heeft besloten een aanpassing door te voeren in de werkplanning om de 
beschikbare capaciteit en de gevraagde inzet met elkaar in evenwicht te brengen.
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Verschuiven naar 2022:
 Starters en duurzaamheidslening opstellen
 Roadmap circulaire economie opstellen
 Beleid verduurzamen bedrijventerrein opstellen
 Facet bestemmingsplan Ronde Hoep opstellen
 Bedrijventerrein beleid opstellen
 Terassenbeleid opstellen
 KVO Molenkade
 Shortstaybeleid
 Beleidsplan Jeugd (nieuw college)
 Subsidiebeleid
 Onderwijsprogramma (effect inzet tbv Covid-19)

Extern beleggen:
 Inkoopbeleid opstellen
 Actualisatie Welstand
 RO juridisch advies bij grote projecten
 Projectleider aanbesteding segment B voor de Jeugdhulp (Duo+)

Vermindering van dienstverlening 
 Vragen bewoners Eigen Haard minimaal beantwoorden
 Omgevingsvisie Amsterdam 
 Ronde Hoep visie
 Vertraging en/of uitstel ondermijning, preventieactiviteiten traject Molenkade 

(effect inzet tbv Covid-19)
 Cultuurprogramma, Sportbeleid en Speelplekkenbeleid (effect inzet tbv Covid-19)

Vervolg
Het college is zich er terdege van bewust, dat er een Kadernota aan de raad is 
voorgelegd die geen sluitend begrotingsbeeld en meerjarenperspectief heeft. De 
bandbreedte van de onzekerheden is echter te groot om op dit moment doelgerichte 
voorstellen te kunnen doen om tot een sluitende begroting te komen.
Het college spant zich in om, bij de behandeling van de Kadernota in uw raad, 
aanvullende informatie over de effecten van de meicirculaire en de uitwerking van de 
extra bijdrage voor de jeugdzorg beschikbaar te hebben, zodat wij met elkaar de koers 
naar de Programmabegroting 2022-2025 kunnen bepalen.


