
Technische vragen commissie burger en bestuur van 1 juli 2021  
Agendapunt/onderwerp: 
 

Fractie:  Antwoord:   

1ste BURAP 2021 en 2de Nieuwsbrief
1. - pagina 3 ; is het mogelijk dat 

in het vervolg er gestart 
wordt met een samenvatting 
met daarin ook de financiële 
kerngetallen?

 OAA Dank voor de suggestie, gezien de overgang 
naar een nieuw rapportagesysteem zijn we 
bezig met een optimale vorm hiervoor en 
zien zelf ook nog punten voor verbetering. 
We zullen de opzet van de burap nader 
bekijken.

2. pagina 14 extra middelen Rijk 
voor de Jeugdzorg; kin het 
stuk wordt vermeld dat er 
een begeleidende notitie 
volgt, die wij kunnen 
verwachten voor de 
behandeling van de Burap en 
de kamerontbinding in de 
commissie. Graag ontvangen 
wij deze notitie inzake de 
extra middelen Rijk voor 
Jeugdzorg.

 OAA In de meicirculaire wordt de verwerking van 
deze gelden toegelicht, deze is apart 
verzonden aan de raad zodat dit 8 juli 
inzichtelijk is. Tevens ontvangt u apart een 
memo over jeugdzorguitgaven.

3. pagina 24; wanneer staat de 
mobiliteitsconsument 
gepland?

 OAA De mobiliteitsvisie voor Ouder-Amstel wordt 
in drie stappen opgesteld. Het eerste 
document is het Thermometerdocument dat 
de huidige situatie en ontwikkelingen 
beschrijft . Naar verwachting wordt deze in 
september aangeboden aan de raad. Het 
tweede document de Mobiliteitsvisie en 
ambitie zal in december dit jaar worden 
aangeboden en het Mobiliteitsplan met de 
benodigde onderzoeken en maatregelen en 
de benodigde budgetten hiervoor in de loop 
van volgend jaar.

4. pagina 26 ITT; welke 
onderzoeksvraagstukken 
staan hier nog open?

OAA Onder meer de nadere onderbouwing van 
het aantal bussen inclusief bufferlocatie 
indien nodig, het te verwachten aantal 
passagiers en de wijze van exploitatie zijn 
nog onderwerp van nader onderzoek.

5. pagina 27 woonboten; waar 
zit de complexiteit precies in 
en kunt u de zienswijze van 
de gemeente Amsterdam aan 
de commissie toesturen?

OAA De complexiteit is een juridische technische 
discussie over de regelingen die opgenomen 
zijn in het ontwerpbestemmingsplan. In een 
volgende stap worden de zienswijzen de 
gemeenteraad aangeboden in een nota van 
beantwoording.

6. pagina 28 lift station 
Duivendrecht; hoe kan het 

OAA Het station Duivendrecht is op dit moment 
toegankelijk via de voorzijde (Stationsplein) 



zijn dat wij als gemeente 
moeten bijdragen aan 
toegankelijkheid van het 
station voor minder validen, 
terwijl dit de zorg zou moeten 
zijn van de vervoerders NS en 
GVB ?

van het station, waarmee alle perrons nu ook 
bereikbaar zijn voor mindervaliden. Het beter 
toegankelijk maken van de achterzijde wordt 
niet voorgeschreven door wetgeving en 
behoort dan ook niet tot de opgave vanuit 
het Ministerie I&W aan ProRail. Eind 2020 
heeft in een bestuurlijk overleg het 
Ministerie onder voorwaarden aan Prorail 
toch een vaste bijdrage hiervoor toegekend. 
Zo dient er ondermeer een eerste verkenning 
(ook wel projecten studie) plaats te vinden 
naar de extra lift. ProRail zal mede in 
opdracht van de VRA het 
projectmanagement voeren voor deze 
verkenning. De VRA stapt als opdrachtgever 
voor al het openbaar verboer in de regio 
financieel voor 50% in in dit project. Met de 
al toegezegde bijdragen is er echter nog geen 
volledige financiele dekking van de te 
verwachten kosten aanwezig. Zonder 
volledige dekking komt er geen lift.

7. pagina 30 als de raad kiest 
voor geen bebouwing 
graskeienveld ( zoals het ook 
in het raadsvoorstel staat) dus 
geen kostendrager aldaar 
gaat u deze Burap dan 
aanpassen?

OAA Voor de kosten voor realisatie wordt een 
investeringsvoorstel gemaakt bij het 
Voorlopig Ontwerp en aan de raad 
voorgelegd. Dat heeft geen gevolgen voor 
deze Burap.

8. pagina 38 veiligheid; er staat 
dat de Boa’s zich ook gaan 
richten op openbare orde, 
volgens ons is dit geen 
bevoegdheid van een Boa. 
Waarom staat dit erin?

OAA Zij krijgen een grotere rol in veiligheid en 
openbare orde. Iedere partij heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheden. Boa's gaan geen 
handelingen waartoe zij niet bevoegd zijn. 
Maar met houding en gedrag kunnen zij wel 
een bijdrage leveren. Een voorbeeld: de 
Boa's spelen geen rol in het handhaven van 
gebiedsverboden maar zij kunnen wel (met in 
ogenschouw hun eigen veiligheid) iemand 
aanspreken.

9. pagina 38 welke veiligheid 
biedt een bodywarmer als er 
geen gebruik wordt gemaakt 
van een basis 
geweldsmisdrijven de 
handboeien?

OAA Het is niet of-of. Ook de vraag naar 
geweldsmiddelen komt op tafel.

10. '- pagina 39 plezierboten; hoe 
gaat hier qua handhaving op 
de juiste wijze invulling aan 
worden gegeven?

OAA Door een toezichhouder in te zetten voor het 
opmaken van de rapporten en juridische 
capaciteit voor de opvolging hiervan.



11. pagina 39 waarom lezen wij 
niets over handhaving 
plezierboten op de Amstel bij 
Ouderkerk?

OAA De handhaving hiervan maakt zoveel 
mogelijk onderdeel uit van de dagelijkse 
werkzaamheden.

12. Vervanging inventaris 
gemeentehuis: welke 
inventaris wordt bedoeld? In 
hoeverre zijn dit 
noodzakelijke en 
onvermijdelijke kosten?

GL Pag 190 jaarstukken 2020: Deze reserve is 
bedoeld om een planmatige vervanging van 
inventaris financieel te faciliteren. Bij het 
opstellen van de planmatige vervanging is 
rekening gehouden met verwachte 
levensduur. Vervanging is soms 
onvermijdelijk (bijvoorbeeld de 
geluidsinstallatie raadszaal).

13. Is voor investering 
speeltoestellen niet meer 
nodig gelet op ingebrachten 
wensen vanuit inwoners? Bv 
skatebaan voor de kinderen.

GL Bij het opstellen van de speelnota en het 
uitvoeringsprogramma is gekeken naar wat 
het kost om een gemiddeld kwalitatief goede 
speelplek neer te leggen, uitgaande van 
speeltoestellen, speelaanleidingen en 
onderdelen voor een natuurlijke speelplek. 
Afhankelijk van de doelgroep varieert dit 
bedrag tussen de 20.000 en 25.000 euro. 
Voor bovenbuurtse plekken in de gemeente 
is zelfs een bedrag van 50.000 euro 
beschikbaar. Voor 25.000 euro kan al een 
aardige skatebaan worden aangelegd, voor 
50.000 euro kan zelfs een vrij grote baan 
worden aangelegd.

14. Vraag over de reserve 
inventaris: waarvoor is deze 
reserve bedoeld?

GL Pag 190 jaarstukken 2020: Deze reserve is 
bedoeld om een planmatige vervanging van 
inventaris financieel te faciliteren.

15. Wat zijn de laatste inzichten 
over het resultaat over 2021 
en voor de komende jaren 
n.a.v. onder andere de 
meicirculaire?

VVD De meicirculaire is niet begrepen in de PC 
stukken die naar de raad zijn verzonden. De 
meicirculaire is in een apart memo toegelicht 
en 23 juni verzonden aan de raad zodat dit 8 
juli inzichtelijk is.

16. “De impact van corona is in 
deze 1e burap 2021 niet 
specifiek in beeld gebracht.” 
Waarom niet? Deze 
informatie is toch nodig om 
het gesprek te voeren met 
het Rijk over compensatie?

VVD De impact van Corona is voor de jaarstukken 
2020 in beeld gebracht. Ook zijn in de 
begroting 2021 al voor enkele posten 
budgetaanpassingen doorgevoerd inzake 
corona. Bij het opstellen van de 2e burap 
2021 is er meer duidelijkheid over de corona 
impact en zal deze verwerkt worden in de 
budgetten.

17. JOP: waarom is gekozen voor 
deze locatie? Heeft het 
realiseren van de JOP naar 
verwachting impact op de 
beschikbaarheid van het 

VVD De jongeren hebben aangegeven een 
voorkeur voor deze locatie te hebben. De 
verwachting is dat het realiseren van de JOP 
naast het calistenicspark de beschikbaarheid 
niet zal verminderen. Het Calisthenicspark zal 



calisthenicspark voor andere 
doelgroepen?

veelal overdag worden gebruikt, terwijl de 
JOP eerder in de avond zal worden gebruikt.

18. WMO Kan een overzicht 
worden verstrekt van de 
ontwikkeling van deze 
kostenposten over de 
afgelopen jaren?

VVD Afgesproken is dat alle vragen inzake de 
WMO-VTH én groei organisatie beantwoord 
zullen worden in de extra bijeenkomst van 29 
juni 2021.

19. De prognose voor de kosten 
WMO is over alle jaren gelijk. 
Is voor de prognose van de 
kosten gekeken naar de 
daadwerkelijke 
verwachtingen voor de 
ontwikkeling van de 
doelgroep in de komende 
jaren?

VVD Afgesproken is dat alle vragen inzake de 
WMO-VTH én groei organisatie beantwoord 
zullen worden in de extra bijeenkomst van 29 
juni 2021.

20. In de nota lezen we dat n.a.v. 
de meicirculaire allerlei 
uitgaven worden gedaan met 
een negatieve impact op de 
begroting, bijv. In het sociaal 
domein. Wij zien echter niet 
voor alle uitgaven de 
toegezegde inkomsten terug. 
Klopt het dat de baten die 
daar tegenover zijn gesteld 
door het Rijk niet allemaal zijn 
ingeboekt? Zo ja, kan een 
overzicht worden verstrekt 
van de posten waar de 
bijbehorende baten wel zijn 
ingeboekt en welke dat niet 
voor geldt?

VVD Het is voor ons onduidelijk naar welke nota 
verwezen wordt en welke posten. Graag een 
verdere specificatie hiervan. De meicirculaire 
is niet begrepen in de PC stukken die naar de 
raad zijn verzonden, maar in een apart memo 
op 23 juni verzonden aan de raad zodat dit 8 
juli inzichtelijk is.

21. Lokaal sportakkoord staat er 
2x in met verschillende 
bedragen. Wat is de 
samenhang?

VVD In 2020 was er 10.000 euro beschikbaar 
gesteld vanuit de Rijksoverheid voor de 
uitvoering van het lokaal sportakkoord. 
Hiervan is 7000 euro niet ingezet en wordt 
via de Burap overgeheveld naar 2021 om 
alsnog in te kunnen zetten. Voor 2021 is er 
opnieuw geld beschikbaar voor de uitvoering 
van het lokaal sportakkoord (20.000 euro). 
Deze twee bedragen staan dus in relatie met 
elkaar, aangezien er nu totaal 27.000 euro 
beschikbaar is voor de uitvoering van het 
lokale sportakkoord.

22. Vergoeding 
onroerendezaakbelasting: 

VVD Ja er wordt vanuit de gemeente hierbij een 
administratie bijgehouden. Voor iedere 



wordt hier vanuit of namens 
de gemeente een 
administratie van 
bijgehouden? Zou de 
gemeente dit niet pro-actief 
moeten compenseren?

school is een bedrag voor de OZB begroot 
binnen het onderwijsbudget. In principe 
wordt de OZB-aanslag in eerste instantie 
betaald door de schoolbesturen en 
vervolgens na declaratie door de gemeente 
volledig vergoed. Het te declareren bedrag 
fluctueert waardoor op voorhand lastig in te 
schatten is hoe hoog het te compenseren 
bedrag is. Dit maakt proactief compenseren 
lastig. Wel kunnen wij de partijen er op 
attenderen dat er nog geen declaratie binnen 
is gekomen. Over het algemeen worden er 
herinneringen gestuurd naar de 
schoolbesturen en Eigen Haard als er nog 
geen declaratie is ingediend. In 2019 en 2020 
is dit voor Eigen Haard in verband met 
personele wisselingen over het hoofd gezien.

23. Wielrennersinterventie: zijn 
de noodzakelijke kosten voor 
beheer van deze maatregelen 
verwerkt in de bijbehorende 
plannen en financiële 
middelen?

VVD Binnen de structurele budgetten voor 
bebording en belijning wordt dit opgevangen.

24. Groen uitgave van 65k 
vanwege veiligheid: waardoor 
was dit niet geborgd in het 
reguliere groen onderhoud 
zoals volgend uit het IBOR?

VVD In Ouder-Amstel is na het vaststellen van het 
IBOR het beheerplan groen nog niet 
geactualiseerd. In de huidige versie is geen 
rekening gehouden met vervanging van 
groenvoorziening. Daarom is op dit moment 
geen budget beschikbaar voor het vervangen 
van bomen. Uit de verplichte inspectie blijkt 
dat een aantal bomen wel moet worden 
verwijderd om de openbare ruimte veilig te 
houden voor gebruikers. Deze bomen waren 
eerder niet in beeld, de verwijdering en 
herplant en een deel van de 
snoeiwerkzaamheden, vormen een 
inhaalslag. Om de veiligheid en de kwaliteit 
van de openbare ruimte op peil te houden is 
daarom dit budget van €65.000,- gevraagd 
voor verwijderen, herplanten en snoeien van 
bomen. Vanuit het bestaande beleid is dit 
een incidentele uitgave.

25. Zijn er nog lessen die er uit 
deze casus getrokken kunnen 
worden voor het toekomstige 
beheer?

VVD Bij het actualiseren van het beheerplan groen 
wordt het vervangen van groen opgenomen 
in de systematiek. Ook worden dan de 
budgetten voor dagelijks en planmatig 
onderhoud geactualiseerd. Dit betekent naar 
verwachting een structurele verhoging van 
het benodigde budget voor dagelijks 
onderhoud. Hoeveel deze verhoging 
bedraagt is op dit moment nog niet bekend. 



Het actualiseren van het beheerplan staan 
ingepland voor 2022.

26. Handhaving pleziervaart 
Duivendrechtse vaart: 
waarom is dit een extra 
uitgave en geen onderdeel 
van de reguliere inzet van 
VTH?

VVD De vraag van Ouder-Amstel aan VTH 
overstijgt de bijdrage. Om het verschil in 
2021 te minimaliseren is ervoor gekozen (in 
overleg met de gemeente) om de handhaving 
op dit onderwerp niet ter hand te nemen. De 
capaciteit is niet toereikend. Omdat het 
college wel het project op wil pakken (via 
uitbesteding) is hiervoor een bijdrage 
opgenomen.

27. Blz. 9 Bij de WMO zien we 
door toenemende vergrijzing 
en het lage 
abonnementstarief een forse 
structurele stijging van de 
uitgaven. Voor de jaren 2022 
tot en met 2025 zijn deze 
voor dezelfde bedragen 
ingeboekt. Is dit wel 
realistisch en wordt het bij 
ongewijzigd beleid en(on) 
mogelijkheden om als 
gemeente om zelf in te 
grijpen door de genoemde 
tendenzen niet nog hoger dan 
dat het in 2021 al wordt 
begroot?

CDA Afgesproken is dat alle vragen inzake de 
WMO-VTH én groei organisatie beantwoord 
zullen worden in de extra bijeenkomst van 29 
juni 2021.

28. pag 13 Hoe lang staan de 2 
jongeren op de wachtlijst per 
31 mei, en hoe is de omvang / 
verloop van de wachtlijst 
tussen 1 januari en nu 
geweest?

CDA In april is er 1 jongere op de lijst geplaatst. In 
mei nog een zodat het totaal in mei op twee 
wachtenden staat. In de maanden januari 
t/m maart waren er geen jeugdigen op de 
wachtlijst.

29. Pag 24 Is er door de 
ontwikkelingen. En ook de 
vertraging tot nog toe 
aanleiding om te 
veronderstellen (we zien nu 
geen bedragen) dat de 
verwachte kosten voor het 
oplossen van de problematiek 
rond de woonboten voor de 
gemeente hoger of lager gaan 
uitkomen

CDA Op dit moment is dit inzicht er nog niet. Het 
gesprek voor de verdeling van de kosten met 
Amsterdam loopt nog.

30. Pag 27 Is er inzicht wat de 
acties vanuit de gemeente tot 
verduurzaming van woningen 
in 2021 hebben opgeleverd, 
en als dat zo is kunt u dan 

CDA In de bijlage bij de beantwoording is de 
evaluatie van de RRE-acties toegevoegd. 
Daarin is zeer kernachtig weergegeven wat 
de acties hebben opgeleverd.



enige kerninformatie 
verstrekken?

31. Pag 38.Wanneer zijn de 
beoogde boa’s conform de 
beoogde formatie van 6 FTE 
in ons gebied feitelijk aan het 
werk?

CDA Dit is afhankelijk van hoe snel de werving 
verloopt maar het streven is in de loop van 
volgend jaar.


