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Samenvatting
De jaarstukken 2020 zijn het sluitstuk van het begrotingsjaar 2020. Met de 
jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering 
van het voorgenomen beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2020 
inclusief de door de raad vastgestelde wijzigingen. 

De jaarstukken 2020 sluiten met een nadelig exploitatiesaldo van € 1.010.000. Het 
resultaat 2020 is € 669.000 voordeliger dan geraamd bij de 2e burap 2020. Het 
totale balanssaldo bedraagt € 37.170.000. 
Wij stellen u voor de jaarstukken 2020 vast te stellen en het nadelig saldo te  
onttrekken aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve bedraagt 
per 31-12-2020 € 3.027.000 voor deze onttrekking en na deze onttrekking € 
2.017.000.
Conform BBV vereisten stellen wij u voor de volgende begrotingsoverschrijding vast 
te stellen (afgerond op € 1.000):

 in programma 1 Sociaal, € 143.000 (begroting 2020 na wijzigingen bedraagt 
€ 17.744.000 en de feitelijke lasten 2020 bedragen € 17.887.000), 

 in het onderdeel overhead, € 292.000 (begroting 2020 na wijzigingen 
bedraagt € 7.252.000 en feitelijke lasten 2020 bedragen € 7.544.000),

 in het onderdeel investeringen, 3 kredieten die worden overschreden, 
respectievelijk € 22.000, € 3.000 en € 8.000. 

De raad wordt gevraagd de jaarstukken vast te stellen onder voorbehoud van de te 
ontvangen controleverklaring van de accountant. 

Wat is de voorgeschiedenis?
De jaarstukken zijn in de eerste plaats een beleidsmatige programmaverantwoording 
van het college aan de gemeenteraad. Per programma wordt zichtbaar gemaakt welke 
inhoudelijke resultaten per programma zijn gerealiseerd (Wat hebben we bereikt) en 
wat daarvoor is gedaan en ten slotte: “Wat heeft dat gekost?”.

In de begrotingswijzigingen van 2020, die ook bestuurlijk zijn toegelicht in de vier 
Nieuwsbrieven, heeft u als raad ingestemd met diverse bijstellingen van de primitieve 
begroting, die optellen tot een totaal van € 1.740.000 aan geprognosticeerd nadeel.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2020

Een korte impressie van de ontwikkelingen en besluiten die hebben plaatsgevonden in 
2020, zijn opgenomen in onderstaand schema.
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COVID-19 (Corona)

Het COVID-19 (corona) virus heeft een flinke maatschappelijke impact en heeft 
financiële gevolgen voor de jaarrekening 2020. Het overgrote deel van de 
medewerkers werkt sinds de corona vanuit huis. De medewerkers in dienstverlenende 
functies zijn nog wel deels op de werkvloer aanwezig. De thuiswerkvoorziening is 
versneld ingericht en biedt de mogelijkheid om digitaal te vergaderen. De 
bedrijfsvoering is tijdens deze crisis als volgt vorm gegeven:

 in onze Veiligheidsregio (Amsterdam-Amstelland) is een zogeheten ‘GRIP 4’ 
van kracht. In die situatie coördineert de voorzitter van de Veiligheidsregio (de 
burgemeester van Amsterdam) de crisisbestrijding. Onze burgemeester is hier 
goed op aangehaakt. Het regionaal beleidsteam heeft regulier overleg met alle 
burgemeesters van de Veiligheidsregio over het te voeren beleid en de te 
nemen maatregelen. 

 in Ouder-Amstel vindt regulier corona-overleg plaats. In dit overleg bespreken 
we al hetgeen in relatie staat tot de crisis, zowel voor onze interne organisatie 
als voor de inwoners en organisaties binnen de gemeente. 

 ook met de andere DUO-organisaties vindt afstemmingsoverleg plaats over de 
corona maatregelen en de impact hiervan op de bedrijfsvoering en wordt aan 
de herstart na corona, vorm gegeven. 

 vergaderingen vonden vooral digitaal plaats.

Financiële gevolgen Corona
In de 2e burap 2020 is getracht een beeld te schetsen van de impact van de 
coronacrisis. Met name de inkomstenderving op toeristenbelasting en parkeerbelasting 
en de extra kosten op handhaving, afvalverwijdering en het beroep op de sociale 
maatregelen zijn aanzienlijk. Het Rijk heeft toegezegd de kosten die gemeenten 
maken te vergoeden, echter volledige vergoeding van de gemaakte kosten in 2020 
heeft in 2020 nog niet plaatsgevonden. Een deel van de vergoedingen verwachten we 
na oplevering van de jaarstukken 2020 te ontvangen. 

 De gemeente heeft zelf ook maatregelen geïnitieerd. Zo is er terughoudend 
opgetreden bij de invordering van de gemeentelijke lasten. Dit zal er waarschijnlijk toe 
leiden dat er op enig moment een groter beroep op de voorziening oninbare 
debiteuren gedaan moet worden. Hoewel we de totale impact van deze crisis op het 
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vermogen nog niet in beeld hebben (ten tijde van het opstellen van de jaarstukken 
2020 bevinden we ons nog steeds in de corona crisis), bieden de beschikbare reserves 
van Ouder-Amstel op dit moment voldoende dekking.

 De coronakosten en inkomstenderving, welke nog niet gecompenseerd zijn vanuit het 
Rijk bedragen circa € 1.300.000. Een deel van deze niet gecompenseerde corona-
uitgaven bestaan uit garantiebetalingen aan dienstverleners en ambtelijke inzet inzake 
corona, totaal circa € 350.000. Door de ambtelijke inzet op corona is er minder inzet 
gepleegd op andere activiteiten. 

 Indien we de impact van corona van circa € 950.000, exclusief ambtelijke inzet en 
garantiebetalingen aan dienstverleners, op het resultaat 2020 buiten beschouwing 
laten dan realiseren we over 2020 een resultaat rondom het nulpunt.

Wat is er aan de hand?
Ter voldoening aan artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij aan de 
jaarstukken over het jaar 2020.
Deze jaarstukken bestaan uit:
a. het jaarverslag met als onderdelen: de programmaverantwoording en de 
paragrafen.
b. de jaarrekening; de jaarrekening bestaat uit: 

 het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting; 
 de balans en de toelichting; 
 de bijlagen met minimaal de verantwoordingsinformatie over specifieke 

uitkeringen;
 een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per 

taakveld 
 en de accountantsverklaring. 

Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over 2020, gebaseerd op de 
door de raad vastgestelde begroting 2020 en wijzingen daarop. Naast een overzicht 
van de gerealiseerde activiteiten, wordt ingegaan op de uitgaven, inkomsten en 
mutaties in de vermogenspositie.

Het jaarresultaat 2020 bedraagt € 1.010.000 nadelig.
Het resultaat wijkt in positieve zin af van het resultaat van de begroting 2020 na 
wijzigingen, welke sloot met een nadelig resultaat van € 1.679.000. 
Het resultaat 2020 is € 669.000 voordeliger dan geraamd bij de 2e burap 2020.

De verklaring van dit voordeliger resultaat ten opzichte van de begroting 2020 (na 
begrotingswijzigingen) bestaat uit de volgende afwijkingen:
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Programma 1: Sociaal 
Ten opzichte van de primitieve begroting is er in 2020 een flinke overschrijding 
geweest, waarover de gemeenteraad gedurende het jaar in een speciale commissie, 
over is geïnformeerd. Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er ook sprake van 
een overschrijding op de uitgaven van het programma sociaal. De belangrijkste 
oorzaak van de overschrijding van de primitieve en bijgestelde begroting was de 
aanhoudend zeer dure zorgtrajecten voor enkele kinderen. Verder waren in de 
uitgaven afrekeningen van oude jaren opgenomen die niet waren voorzien. Daarbij 
was er sprake van prijsstijgingen van gecertificeerde instellingen en van extra kosten 
voor kinderen op specialistische scholen. 

Wij zagen ook bij de Wmo meer uitgaven dan begroot. De belangrijkste oorzaken 
hiervoor waren de gevolgen van het verlagen van de eigen bijdrage. Meer mensen zijn 
gebruik gaan maken van Wmo voorzieningen. Daarnaast hebben er ook enkele grote 
noodzakelijke woning aanpassingen plaatsgevonden en was er een toename te zien in 
de vraag naar Wmo begeleiding. 

Op de post inburgering is er € 24.000 niet aangewend, dit budget is ten gunste van 
het resultaat gekomen. In 2021 zal een verzoek volgen dit budget wederom 
beschikbaar te stellen.

Programma 2: Ruimte
Binnen het programma ruimte is sprake van een positieve afwijking ten opzichte van 
de begroting. De baten laten een negatiever beeld zien dat deels veroorzaakt wordt 
door lagere parkeeropbrengsten maar daar tegenover staan meevallers. De inkomsten 
van leges zijn flink hoger dan begroot zowel bij de bouwleges als de 
welstandtoezichtleges. Door corona zijn minder uitgaven gedaan bij toerisme en 
economie. Het verwerken van afval onder het programma milieu gaf door corona veel 
extra kosten. Uitstel van rioleringsprojecten en het overhevelen van diverse budgetten 
voor duurzaamheid naar 2021 geven een positieve afwijking in het programmabudget. 
De grondexploitaties zijn in 2020 afgerond en hebben een positief effect op het 
resultaat.

Programma 3: Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
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Binnen het programma bestuur, dienstverlening en veiligheid is sprake van een 
onderschrijding ten opzichte van de begroting. De voornaamste oorzaak van de 
onderschrijding is te vinden binnen het sub-programma Veiligheid en wordt 
veroorzaakt door de vertraging die het proces tot de verbouwing van de 
brandweerkazerne in Duivendrecht, heeft opgelopen. In de begroting was voorzien in 
de kosten voor renovatie of nieuwbouw van de kazerne in de vorm van een bijdrage 
aan de Veiligheidsregio, waaronder de brandweer valt. Wij hebben door het uitstel van 
het proces tot verbouwing de bijdrage nog niet hoeven te verhogen. Dit budget ad 
circa € 73.000 is ten gunste van het resultaat 2020 gebracht. Diverse 
veiligheidsprojecten zijn in 2020 niet uitgevoerd waardoor er circa € 60.000 ten 
gunste van het resultaat is gebracht. In 2021 zal er een verzoek volgen dit budget 
voor veiligheidsprojecten wederom beschikbaar te stellen. Door de coronacrisis 
hebben we minder uitgaven op het reguliere programma, een aanzienlijk deel van de 
personele inzet is naar de crisisbestrijding gegaan waardoor reguliere activiteiten zijn 
verschoven of uitgesteld.

Financiën, algemene uitkering, overige dekkingsmiddelen, onvoorzien:
Binnen het programma Financiën laten de algemene dekkingsmiddelen, onderdeel 
overige algemene dekkingsmiddelen, een flinke positieve afwijking zien ten opzichte 
van de begroting 2020. Het overgrote deel hiervan was al bij de aangepaste begroting 
voorzien. De positieve afwijking is enerzijds veroorzaakt door een verhoogde 
algemene uitkering, waarin begrepen de incidenteel ontvangen vergoeding van het rijk 
voor corona gerelateerde uitgaven en inkomstenderving. Daarnaast laten de 
belastingopbrengsten een positieve afwijking zien welke veroorzaakt zijn door hogere 
ozb opbrengsten; de toename woz waarde van niet-woningen was aanzienlijk hoger 
dan waarvan was uitgegaan in de begroting. Ook ten opzichte van de aangepaste 
begroting lag deze nog hoger in de uiteindelijke jaarrekening. De opbrengsten aan 
toeristenbelasting zijn in 2020 daarentegen meer dan gehalveerd, veroorzaakt door de 
sterke afname van overnachtingen in onze gemeente, als gevolg van corona. De 
overheid heeft dit deels gecompenseerd door een vergoeding hiervoor op te nemen in 
de algemene uitkering. 

De post onvoorzien is in 2020 niet aangesproken hetgeen het resultaat positief 
beïnvloedt.

Wat gaan we doen?
Aan u wordt voorgesteld om:
1. de grondexploitatie Ouderkerk Zuid af te sluiten. 
2. de grondexploitatie Zonnehof af te sluiten. 
3. Conform BBV vereisten stellen wij u voor de begrotingsoverschrijding op de lasten 

(afgerond op € 1.000):
- in programma 1 Sociaal, groot € 143.000 (begroting 2020 na wijzigingen 
bedraagt € 17.744.000 en de feitelijke lasten 2020 bedragen € 17.887.000), 
- in het onderdeel overhead, groot € 292.000 (begroting 2020 na wijzigingen 
bedraagt € 7.252.000 en feitelijke lasten 2020 bedragen € 7.544.000),
- in het onderdeel investeringen, 3 kredieten die worden overschreden, groot 
respectievelijk € 22.000, € 3.000 en €8.000

4. de jaarstukken 2020 vast te stellen, onder voorbehoud van het ontvangen van 
een controleverklaring van de controlerend accountant. 
De accountant heeft de controle nog niet afgerond. De bevindingen nu bekend zijn 
verwerkt in de hierbij aangeboden jaarstukken. Mocht de afronding van de 
accountantscontrole aanvullende bevindingen opleveren zullen deze middels een 
erratum aan de raad worden aangeboden ter vaststelling. De accountant heeft 
toegezegd om uiterlijk 8 juli 2021 een getekende controleverklaring af te geven. 
Derhalve stelt de raad de jaarstukken vast onder voorbehoud van het ontvangen 
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van deze controleverklaring. Het resultaat wordt onttrokken aan de algemene 
reserve.

vast te stellen. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het niet vaststellen van de jaarstukken 2020 leidt tot het niet tijdig kunnen vaststellen 
van de jaarstukken door de raad en het niet tijdig (voor 15 juli) kunnen indienen van 
de jaarstukken bij het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland.

Wat hebben we hiervoor nodig?
De controleverklaring van de controlerend accountant.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Organisatie Ouder-Amstel en Duo+. De jaarstukken 2020 zullen, na vaststelling door 
de raad op 8 juli 2021, digitaal benaderbaar worden gesteld.

Wat is het vervolg?
Na vaststelling van de jaarstukken door uw raad op 8 juli 2021 en na het ontvangen 
van de getekende controleverklaring zullen deze voor 15 juli worden aangeboden aan 
het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester

R. van Reijswoud J. Langenacker
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