
Motie Externe financiering grote projecten M3

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen op donderdag 8 juli 
2021, 
Kennisgenomen hebbende van:

 Kadernota 2022-2025 Ouder-Amstel

Constaterende dat:

 Het financieel meerjaren perspectief in de kader nota een tekort laat zien van 
€1.168.000,- in 2022 en €1.268.000,- in 2023;

 De gemeentelijke reserves ontoereikend zijn om deze tekorten op te vangen 
en er daarom maatregelen moeten worden genomen om aan de 
gemeentelijke verplichtingen te kunnen blijven voldoen;

 Wordt voorgesteld €375.000,- te investeren in uitbreiding van de organisatie 
voor het inhoudelijk programmeren van de grote projecten (met 
maatschappelijke voorzieningen, woningbouw en invulling werken) en het in 
samenhang benaderen en aansturen ervan;

 De grote projecten (De Nieuwe Kern, Entrada, ABPZ) van groot belang zijn 
voor de regionale woningbouwopgave;

Van mening zijnde dat:

 De afgelopen jaren de gemeente al veel maatregelen heeft moeten nemen 
om de tekorten op te vangen als gevolg van corona-effecten en de te lage 
bijdrage vanuit het rijk voor de gedecentraliseerde taken;

 De uitbreiding van de gemeente niet gefinancierd zou moet worden door te 
bezuinigen op gemeentelijke taken of door de lokale lasten van de huidige 
bewoners te verhogen;

 Daarom gekeken moet worden naar andere financiering voor de grote 
projecten; 

 De grote projecten een regionale woningbehoefte invullen en daarom 
financiering door de regio of het rijk mag worden verwacht;

 Het tot die financiering gevonden is noodzakelijk kan zijn om de investeringen 
van de gemeente in de grote projecten stop te zetten om te zorgen voor een 
sluitende begroting;

 Voor een dergelijk besluit genomen wordt alle consequenties, voor- en 
nadelen in beeld moeten worden gebracht;



Verzoekt het college om:

 Te zoeken naar andere mogelijkheden om de extra benodigde inzet voor de 
grote projecten te bekostigen; 

 De uitbreiding van de ambtelijke capaciteit t.b.v. de grote projecten uit te 
stellen tot de financiële ruimte er in de begroting is;

 In beeld te brengen wat de consequenties, voor- en nadelen zijn van het 
tijdelijk stop zetten van deze uitbreiding van de ambtelijke capaciteit (DNK, 
Entrada en ABPZ);

En gaat over tot de orde van de dag,

Frans Slats Jacques Bos Jan Koek Jan Alberts

VVD Ouder-Amstel Natuurlijk Belang Ouder-Amstel Anders PvdA

STEMMING

VVD OAA CDA D66 GL NB PvdA

VOOR

TEGEN


