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

Fractie:  Antwoord:   

Jaarstukken/ jaarrekening 2020
1. Wat is concreet het 

gevraagde besluit bij punt 3? 
Er lijkt in ieder geval een 
werkwoord in deze zin te 
ontbreken.

 VVD "goed te keuren" ontbreekt in de 
besluitvorming. Inmiddels is het besluit 
daarmee aangevuld en wordt de aangepaste 
tekst in Ibabs gezet.

2. Het 4e besluit punt 
suggereert dat de jaarstukken 
1,01 mio negatiever zijn dan 
de bijgestelde 
programmabegroting. Dat is 
blijkens de stukken niet het 
geval. Is het niet beter om 
deze formulering aan te 
passen?

 VVD De formulering in de besluitvorming hebben 
we voor punt 4 aangepast ("4. De jaarstukken 
2020 Gemeente Ouder-Amstel, sluitend met 
een nadelig exploitatiesaldo van € 1.010.000 
en een totaal balanssaldo van € 37.170.000 
en de bijgestelde programmabegroting 2020 
met een nadelig exploitatiesaldo van € 
1.679.000, vast te stellen, onder voorbehoud 
van het ontvangen van een 
controleverklaring van de controlerend 
accountant. Het resultaat wordt onttrokken 
aan de algemene reserve."). De aangepaste 
tekst zal ter besluitvorming in de raad van 8 
juli 2021 worden aangeboden.

3. Waarom is de 
accountantsverklaring nog 
niet beschikbaar?

VVD De raad is opdrachtgever van de accountant. 
Het concept accountantsverslag en verklaring 
is op 4 juni door ons van het laatste ambtelijk 
commentaar voorzien en zou dus 
beschikbaar moeten zijn voor de 
auditcommissie. De definitieve 
accountantsverklaring wordt afgegeven na 
vaststelling van de jaarstukken door de raad. 
In het accountantsverslag neemt de 
accountant op welke verklaring er afgegeven 
gaat worden aan de raad, bij ongewijzigde 
vaststelling van de jaarstukken door de raad.

4. Welke maatregelen worden 
genomen om volgend jaar wel 
tijdig een 
accountantsverklaring 
beschikbaar te hebben?

VVD De verklaring wordt altijd pas afgegeven na 
vaststelling van de jaarstukken door de raad.

5. Waarom moet er nieuw 
inkoopbeleid vastgesteld 
worden? Wat ontbreekt er in 
het bestaande inkoopbeleid?

VVD Indien de vraag refereert naar pag 166: 
Inkoopbeleid geeft de randvoorwaarden 
waartegen we als gemeente opdrachten 
verlenen. We kunnen daarin richting geven 
aan de maatschappelijke effecten die we 
willen bereiken middels onze inkoop. Door 



samenwerking en afstemming van beleid 
kunnen inkoopvoordelen behaald worden.

6. Pag 23 Hoe verhoudt zich het 
aantal inwoners in 2020 dat 
van WMO diensten gebruik 
heeft gemaakt ten opzichte 
van 2019. Hoeveel procent 
meer ongeveer?

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

7. Pag 40.Zijn de activiteiten om 
de vrijwilligerscultuur te 
versterken in 2021 weer 
opgepakt en als dat nog niet 
zo is, hoe/ wanneer gaat u dat 
doen?

CDA De nieuwe vrijwilligersvacaturebank is in 
gebruik genomen en het gezamenlijk 
vrijwilligersoverleg gaat na de zomer ook 
partijen in Duivendrecht betrekken.

8. Pag 72.Wat is de actuele 
status inzake de beoogde 
verkoop van het perceel 
grond op de 
Holendrechterweg?

CDA Er is een concept ruimtelijke visie opgesteld. 
Op basis van deze visie wordt een 
planschaderisicoanalyse uitgevoerd. Zodra 
deze analyse is uitgevoerd, wordt de visie 
voor besluitvorming aan het college 
aangeboden. Vervolgens kan het 
verkooptraject worden gestart door het in de 
markt zetten van het perceel.

9. Pa 76. Op welke projecten is 
de hogere opbrengst 
bouwleges vooral behaald?

CDA Die informatie is op dit moment niet 
beschikbaar.

10. Pag 111. Wat zijn de 
belangrijkste uitgaven 
geweest voor diensten van 
derden die niet waren 
begroot en ook niet waren 
begrepen in de laatste Burap?

CDA Op de post overhead zijn inhuur derden 
verantwoord welke ten laste van andere 
programma's gebracht hadden moeten 
worden. Het betreft hier inhuur voor 
ziektevervanging en specialismen die niet in 
de eigen organisatie beschikbaar zijn. De 
toedeling van de inhuur derden zal in 2021 
nader bekeken worden zodat er 
aanpassingen mogelijk zijn voor 2021 en in 
de begroting 2022 de toedeling van overhead 
zo correct mogelijk kan plaatsvinden.

11. Pa g128 Waar zat vooral de 
overschrijding ( totaal 
ongeveer 70.000) op de 
overige projectkosten ten 
laste van de algemene 
middelen ten opzichte van de 
begroting. Vooral als vraag 
vanwege welke project(en)?

CDA Onder overige projecten wordt de 
tijdsbesteding verantwoord die aan (over het 
algemeen kleinere faciliterende) projecten 
wordt besteed waarvoor (nog) geen concreet 
zicht is op kostenverhaal. Voorbeelden van 
dergelijke projecten zijn Kavels Ouderkerk, 
Parochieplannen OKZ, van der Loos kwartier 
en Manegeterrein. We houden in de 
begroting rekening met dergelijke uren, maar 



in 2020 is daar meer tijd aan besteed dan 
vooraf ingeschat.

12. Pag 190 Op de reserve 
ontwikkeling ruimtelijke 
projecten staat ultimo 2020 
nog een kleine 0,5 miljoen 
t.o.v de oorspronkelijke 
omvang van 2,5 miljoen. 
Wanneer wordt verwacht dat 
moet worden bijgestort en 
hoeveel en als dat zo is waar 
staat dit in begroting of 
kadernota? En als deze 
verwachting er niet is, waarop 
is deze dan gebaseerd?

CDA Voor DNK en Entrada geldt dat voor de 
komende jaren gestreefd wordt naar 100% 
kostenverhaal voor nieuw te maken kosten. 
Voor de Werkkstad is dat niet mogelijk zie 
vraag 25 D66. Voor andere projecten wordt 
waar nodig separaat een raadsvoorstel 
gedaan.

13. Op P 12. Op enig moment zal 
groter beroep op de 
voorziening oninbare 
debiteuren volgen. Wanneer 
gaat dat plaatsvinden en met 
hoeveel middelen?

GL Over het wanneer en voor welke omvang er 
een beroep gedaan wordt op de voorziening, 
is geen duidelijkheid te geven. De hoogte van 
de voorziening is in afstemming met 
Gemeente Belastingen Amstelland 
vastgesteld.

14. Op p. 20. Oranje: geen 
nieuwe voorzieningen 
ontwikkeld. Was dat de 
bedoeling? Zo ja welke 
nieuwe voorzieningen zou dat 
zijn? Waarop gericht?

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

15. Op p. 23. Waarom ligt onze 
gemeente met maatwerk-
arrangement lager dan 
gemiddelde in Nl?

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

16. Op p. 26 kopje Jeugd : 
hoeveel geld is uitgegeven 
aan preventief jeugdbeleid?

GL Er is € 204.609,11 (inclusief de uitgaven voor 
de praktijkondersteuner huisartsen en 
zonder de uitgaven voor jongerenwerk) 
uitgegeven aan preventief jeugdbeleid.

17. Op p. 50. Vroegsignalering : 
door corona is pilot gestopt. 
Is dat weer gestart?

GL Nee, de pilot zou tot het eind van het jaar 
lopen, daarna is het een wettelijke 
verplichting geworden om op signalen te 
reageren. Zodra huisbezoeken weer mogelijk 
zijn, wordt de vroegsignalering in combinatie 
met het maatschappelijk werk opgepakt. De 
aanpak gaat dus door.

18. Op p. 50. Budgetbeheer: 
waarom waren er geen 

GL Dit komt door verschillen in werkwijze en 
financiering tussen Uithoorn en Ouder-



mogelijkheden geweest op de 
pilot op te zetten? Wordt dat 
inmiddels wel gedaan?

Amstel. Door de wetswijzigingen in de 
schuldhulpverlening per 1 januari 2021 is de 
pilot op de achtergrond geraakt. De 
bedoeling was om budgetbeheer preventief 
in te zetten, dus al voordat een traject 
schuldhulpverlening moet worden ingezet of 
bewindvoering nodig zou zijn. Inmiddels 
wordt budgetbeheer verplicht ingezet bij 
saneringskredieten. De wijzigingen die nog 
niet zijn gerealiseerd zoals 
Schuldenknooppunt, collectief schulden 
regelen en Adviesrecht gemeenten hebben 
mogelijk ook invloed op het inzetten van 
budgetbeheer als preventie middel. Deze 
onderdelen worden in 2021 
geïmplementeerd met als doel een 
efficiëntere werkwijze. Daarna, naar 
verwachting in 2022, bekijken we breder of 
aanvullend acties nodig zijn in het kader van 
de pilot budgetbeheer.

19. Op p. 57. Wat is bereik van de 
voorschoolse educatie in 
Ouder -Amstel? Is er speciaal 
aandacht voor kinderen uit 
vluchtelingezinnen die de taal 
niet spreken omdat in de 
vluchtelinggezinnen ouders 
minder bekend zijn met met 
voorschoolse aanbod?

GL Ja, hier hebben we extra aandacht voor. Het 
bereik van de voorschoolse educatie is hoog. 
Het lukt praktisch altijd om kinderen met een 
(risico op) taalachterstand op de voorschool 
te plaatsen zodra zij 2 jaar oud zijn. 
Daarnaast is er speciaal aandacht voor 
kinderen uit vluchtelinggezinnen. 
Nieuwkomers gaan met hun kind naar het 
consultatiebureau. Daar krijgen zij informatie 
over voorschoolse educatie en vervolgens 
ondersteunt de vve-coördinator met de 
toeleiding naar de voorschool.

20. Er staat op p. 59 dat het 
aantal kinderen groot is in 
2020. Hoeveel kinderen met 
een extra zorgbehoefte zijn?

GL Aan het begin van het jaar ging het om 20 
zorgkinderen. Dit is in de loop van het jaar 
teruggebracht naar 6 kinderen.

21. Op pagina 88. Waarom is er 
geen beleid voor verantwoord 
inkopen

GL Waar mogelijk passen we verantwoord 
inkopen toe. Dit vindt adhoc plaats, expertise 
en tijd voor het opstellen van beleid voor 
verantwoord inkopen was niet voorhanden. 
In 2021 wordt hier, in samenwerking met 
Uithoorn, invulling aan gegeven door inzet 
van een externe. Het beleid komt er dus aan.

22. Op pagina 96: waarom is het 
actieplan regeldruk niet 
opgesteld?

GL We hebben daar niet voldoende tijd en 
capaciteit voor gehad.




