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

Fractie:  Antwoord:   

Kadernota
In de beantwoording van 12 mei is ons 
geantwoord dat het budget voor de 
woonboten voldoende was en niet 
duurder ging worden.

Wat is er sindsdien veranderd dat er nu 
om € 100.000 extra wordt gevraagd?

En waar wordt dit bedrag voor gebruikt?

OAA Het betreft hier niet specifiek de woonboten 
maar in het algemeen het verwezenlijken van 
het beleid in het gebied zoals vervat in de 
Ruimtelijk Economische Visie en de 
Richtlijnen voor ontwikkeling, beide zoals 
vastgesteld door de raad. Er blijkt structureel 
meer onderzoek en inhuur van specifieke 
kennis nodig om tot realisatie van dit beleid 
te kunnen komen dan eerder werd geraamd.

1. dit betreft een kadernota 
2022-2025. In het stuk staat 
dat financiële voornemens uit 
het coalitieakkoord hierin 
verwerkt zijn. Waarom 
werken deze door in de 
periode tot en met 2025?

 OAA Het coalitieakkoord is tm 2022 verwerkt. 
Structurele effecten die uit vastgesteld beleid 
voortkomen zijn wel verwerkt t/m 2025.

2. pagina 11 R-7 ; er wordt 
gesproken over meer 
opbrengsten uit parkeren, 
maar volgens ons is het 
grootste gedeelte van de 
gemeente toch vrij parkeren, 
wat gaat er veranderen zodat 
er meer opbrengsten uit 
parkeren gaan komen?

 OAA De tekst in deze alinea gaat over de verdere 
toekomst dan de reikwijdte van de 
Kadernota. In de Werkstad OverAmstel is 
betaald parkeren dus daar gaan de 
opbrengsten zeker toenemen mogelijk ook 
binnen de termijn van 4 jaar waar de 
Kadernota op ziet.

3. pagina 12 ; tijdens de Cie B&B 
lag de aanvraag voor 2 
basisscholen voor. Hoe weten 
wij nu dat deze scholen in het 
plan passen dat nog 
geschreven moet worden ?

OAA Op pagina 12 staat niets beschreven over een 
plan met betrekking tot scholen. Op pagina 
13 staat echter beschreven dat er conform 
het raadsvoorstel een Plan van (nieuwe) 
Scholen wordt opgesteld. Dit plan is al 
geschreven en is als bijlage toegevoegd bij 
het raadsvoorstel dat is besproken in de 
commissie burger en bestuur van 10 juni. Dit 
plan staat los van de, op pagina 31 
beschreven, te verwachten investeringen 
met betrekking tot de vervangende 
nieuwbouw van de Amstelschool en het 
Kofschip in combinatie met maatschappelijke 
voorzieningen.

4. Of gaan we een plan schrijven 
zodat deze scholen erin 
passen?

OAA zie vraag 3.

5. '- pagina 14; denkt het college 
echt dat € 130.000 voldoende 
is voor rechtszaken en 

OAA JA



eventuele 
schadevergoedingen?

6. pagina 23; is het niet vreemd 
dat er enerzijds wordt gesteld 
dat 2020 een slecht jaar is 
geweest vanwege corona, in 
die zin dat dit financieel 
nadelige gevolgen heeft 
gehad, maar dat anderzijds 
wel een indexering plaats 
vindt ?

OAA Voor sommige budgetten met een 
looncomponent en lopende contracten 
waarin dit is afgesproken is een indexering 
noodzakelijk. Daarbij is ook aangegeven dat 
de prijsbijstellingen ook opgenomen worden 
als stelpost in de begroting waardoor deze 
niet automatisch worden toegepast maar pas 
wanneer zich knelpunten voordoen. 
Uiteraard is ook een politieke keuze mogelijk 
om voor de begroting zoveel mogelijk uit te 
gaan van een 0-lijn (hoewel dat niet overal 
mogelijk is)

7. Als het economisch zo slecht 
is gegaan dat is het toch niet 
passend dat er meer betaald 
moet gaan worden ?

OAA Zie vorige antwoord.

8. pagina 27 ; er wordt gesteld 
een financieel gezonde 
begroting te hebben 
opgesteld. Op basis waarvan 
is deze stelling genomen ? We 
zien immers een flink negatief 
begrotingsresultaat.

OAA Voor gezond kan ook worden gelezen dat het 
college het belangrijk vindt om uit te gaan 
van een realisitische begroting. In de opbouw 
van de ramingen is uitgegaan van feiten en 
onderbouwde prognoses, niet van 
meevallers.

9. Pagina 8 bij 
parkeeropbrengsten staat dat 
de tarieven in onze 
gemeenten op het maximum 
zitten. En vervolgens staat er 
dat zodra gemeente 
Amsterdam de tarieven 
verhoogt, is te overwegen om 
mee te gaan. Kan het college 
toelichten wat wordt bedoeld 
dan aan maximum zitten? En 
kunnen wij zelf de tarieven 
verhogen – los van 
omliggende gemeenten?

GL Het tarievenbeleid is tot nu steeds geweest 
dat we een iets hoger parkeertarief instelden 
dan Amsterdam maar niet heel veel hoger 
om zo de parkeerdruk te reguleren. De 
tarieven kunnen zo hoog gemaakt worden als 
we willen los van de omliggende gemeenten.

10. Duurzaamheid: nieuwe 
duurzaamheidsbeleid wordt 
opgesteld voor de komende 4 
jaar of nog langere periode?

GL Het nieuwe duurzaamheidsbeleid zal voor 
vier jaar opgesteld worden. Dit geeft 
flexibiliteit om bij te sturen, het is ook kort 
genoeg om heel concreet te worden en focus 
aan te  brengen.

11. Wat wordt bedoeld met 
handhaving bij bedrijven voor 
wat betreft 
energiebesparing?

GL Vanuit de wet bestaan er verschillende 
verplichtingen waar bedrijven aan moeten 
voldoen: - Bedrijven of instellingen die per 
jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 
aardgas verbruiken zijn op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om 
energiebesparende maatregelen te nemen 



met een terugverdientijd van 5 jaar of 
minder. Dit is de energiebesparingsplicht die 
al tientallen jaren bestaat. Hierover moet 
sinds enkele jaren ook gerapporteerd worden 
bij de overheid (informatieplicht). - Per 1 
januari 2023 elk kantoorgebouw met een 
vloeroppervlakte van meer dan 100 m2 
minimaal energielabel C hebben. - 
Verwarmings-, airconditionings- en 
ventilatiesystemen van meer dan 70 kW 
moeten eens in de 4 jaar worden gekeurd. 
Behalve een technische keuring wordt ook 
een advies opgesteld voor de verbetering van 
de energieprestatie van de 
gebouwinstallaties. Deze taken worden op 
dit moment op een basisniveau door de 
Omgevingsdienst en DUO+ uitgevoerd.

12. Mobiliteit: er wordt gezegd 
dat een budget van 50.000 
euro als eerste aanzet nodig is 
voor de grootste knelpunten. 
Welke zijn dit in ogen van het 
college?

GL Dit betreft de eerste quick wins uit het nog 
op te stellen mobiliteitsplan zodat we door 
kunnen pakken na goedkeuring van het plan. 
Welke maatregelen dit zijn is nu nog geen 
zicht op.

13. Duurzaamheid: zijn deze 
middelen structureel of 
incidenteel? In de laatste zin 
staat dat er 100.000 minimaal 
per jaar nodig is. Zet het 
college met 47.000 niet de 
doelen op het spel? Hoe zeker 
is dat vanuit Rijk middelen 
komen? Heeft het college 
hiernaar gevraagd en zo ja, 
wat is het antwoord hierop?

GL In 2022 is vanuit de begroting € 47.000 
beschikbaar. De jaren erna is voor 2023 € 
56.500 en 2024 € 25.000 beschikbaar. Puur 
vanuit duurzaamheidsoptiek bekeken zou 
een ton structureel extra bijdragen aan het 
behalen van de 
duurzaamheidsdoelstellingen. Echter, gezien 
de financiële positie van de gemeente, ziet 
het college op dit moment geen ruimte om 
dit bedrag vanuit eigen middelen aan te 
vullen. Sinds het sluiten van het 
klimaatakkoord krijgt Ouder-Amstel van het 
Rijk aanvullende middelen voor de 
duurzaamheidsambities. Het is realistisch dat 
dit de komende jaren ook gebeurt. De 
keerzijde is wel dat we ons daarmee 
afhankelijk maken van externe, en daarmee 
meer onzekere, financieringsbronnen.

14. Verhoging van de VTH 
middelen: er staat dat er 
meer aanvragen komen. 
Geldt de verhoging dus alleen 
voor Vergunningen? (of ook 
Toezicht en Handhaving)? Zo 
ja, wat is de onderlinge 
verdeling van de extra 
middelen per letter?

GL Nee, de verhoging geldt voor alle 
dienstverlening van VTH. Ouder-Amstel 
vraagt meer dan de bijdrage is. Het is niet zo 
dat er een verdeling van de extra bijdrage is 
gemaakt over de verschillende onderdelen. 
VTH stelt in overleg met de gemeente een 
jaarplan op waarin de verwachte 
werkzaamheden (op basis van historie en 
bekende projecten) en de wensen van de 



gemeente worden opgeteld en afgezet tegen 
het aantal benodigde Fte's.

15. Bij VTH staat groot impuls 
structureel en incidenteel: 
hoe is dat bij elkaar opgeteld 
per jaar?

voor 2022 280.000 (structureel) en 125.000 
(incidenteel) = 405.000 voor 2023 280.000 
(structureel) + 55.000 (incidenteel) = 335.000

16. Bij R6- doorontwikkeling VTH: 
wat gaat met incidenteel 
inzet gebeuren? Wat wordt 
bedoeld met 
doorontwikkeling? Zijn 
lessens learned en inrichting 
van de processen over te 
nemen van andere 
gemeenten? Ook bij balans 
zoeken tussen het individueel 
belang en een collectieve 
belang (dat speelt ook op 
andere beleidsterreinen zoals 
bijstand, wmo etc).

Met de incidentele bijdrage wordt ruimte 
gecreëerd om te ontwikkelen. De hoofdlijnen 
van de ontwikkeling zijn (deel van de kosten 
wordt door Duo+ gedragen): - Investeren in 
opleiding en ontwikkeling; - Creëer meer 
ruimte voor ontwikkeling; - Ontwikkel 
leiderschap; - Ga zakelijker met klanten om; - 
Borg sturing en kwaliteit op inhoud en 
processen; - Breng processen in beeld en 
harmoniseer die. De basis van de 
doorontwikkeling is een onderzoeksrapport 
van BMC

17. Voor de groei van de 
gemeente: in hoeverre is deze 
ook verhaalbaar (of te delen) 
met MRA of vanuit landelijke 
Rijksmiddelen?

GL Dit zal worden geprobeerd maar de 
benodigde inzet dient in de eerste plaats het 
belang van onze gemeente doordat hiermee 
het programma van de (deel)projecten wordt 
bepaald. Het uitgangspunt is daarom dat dit 
niet verhaalbaar is.

18. Uitbreiding formatie 
bedrijfsvoering: eerdere 
analyse laat zien dat 
beperken van werklast niet 
tot de mogelijkheden 
behoort. Is deze analyse 
beschikbaar?

GL In de afgelopen periode zijn voor 
ziektevervanging en bevallingsverlof ervaren 
krachten ingehuurd die tegelijk ook naar de 
efficientie en omvang van het werkpakket 
hebben gekeken, op basis van hun ervaring 
en kennis. Hieruit is het voorstel gekomen 
om de beschikbare formatie te vergroten. In 
die zin is omwille van het besparen van 
kosten geen rapportage opgesteld, die met 
de raad gedeeld kan worden.

19. Pag 19. Is de uitbreiding 
formatie bedrijfsvoering met 
2 fte (structureel) dezelfde als 
waar in de Burap wordt 
gesproken over de noodzaak 
van formatie uitbreiding om 
de druk op de huidige 
formatie te verminderen of is 
dit wat anders. En als het wat 
anders is, wat is dan de reden 
voor deze uitbreiding?

CDA In de burap is op diverse onderdelen 
gesproken over formatieuitbreiding. De vraag 
is niet specifiek genoeg om een exact 
antwoord te geven, maar naar alle 
waarschijnlijkheid is de aanname dat het 
over hetzelfde gaat juist.

20. pag 29.Iets begrijpen wij niet. 
In de tabel inzake het verloop 
van de algemene reserve 

CDA Het klopt dat het resultaat van een 
begrotingsjaar eigenlijk pas in het 
opvolgende jaar gemuteerd wordt op de 



onderaan). Het (negatieve) 
begrote resultaat voor 2022 is 
toch 1168 en geen pm. 
Eigenlijk staat die denken wij 
abusievelijk opgenomen en 
moeten de getallen ernaast 
steeds een jaar terug. Dan 
komt in de kolom 2025 het 
getal -530 conform de staat 
eerder in dit stuk. Dat 
betekent dan ook dat de 
reservepositie helaas ieder 
jaar verder zakt. Klopt onze 
redenering?

algemene reserve; het resultaat 2022 wordt 
in 2023 onttrokken aan de algemene reserve. 
Echter, in dit overzicht hebben we het 
resultaat bij de 1e burap 2021 (- 1.010) 
opgenomen en daardoor in de kolom "Begr 
2022" een "pm" opgenomen om te 
voorkomen dat het anders dubbel meegeteld 
wordt. Het getal -530k waarnaar u verwijst is 
het begrotingsresultaat in 2025, niet het 
verloop van de reserve.

21. pag 8: Eventuele bijdragen 
van het Rijk voor de kosten 
van de jeugdzorg: is dat ook 
een compensatie voor kosten 
van voorgaande jaren?

D66 Wij verwachten geen tegemoetkoming voor 
de kosten van voorgaande jaren.

22. pag 9: Waarom stijgt budget 
voor ontwikkeling duurzaam 
eerst in 2023 en daalt 
vervolgens in2024?

D66 Zo is dit opgenomen in de lange 
termijnbegroting, het is historisch zo 
gegroeid. Bij het opstellen van de nieuwe 
beleidsnotitie komend jaar, zal de gemeente 
ook voor een goede onderbouwing voor de 
financiën zorgen.

23. pag 11: Groei van de 
gemeente: komt onze 
gemeente in aanmerking voor 
de Bouwimpuls van het rijk? 
Graag een toelichting

D66 Wij komen in aanmerking als we kunnen en 
wensen te voldoen aan de eisen die aan het 
verlenen van deze subsidie gekoppeld zijn. 
Dit is moeilijk, onder meer door de eis van 
50% cofinanciering, hetgeen concreet 
betekent dat bij een bijdrage van het Rijk uit 
de Bouwimpuls van 10 miljoen euro onze 
gemeente zelf ook 10 miljoen euro zal 
moeten bijdragen. 

24. pag 12: Waarom waren de 
uitgaven voor voorzieningen 
eerder niet bekend?

D66 Op 18 april 2019 heeft de raad ingestemd 
met de startnotitie “aanpak opgave 
maatschappelijke voorzieningen”. Op 20 mei 
2020 is de memo “stand van zaken opgave 
maatschappelijke voorzieningen” ter 
informatie gedeeld met de raad. Deze inzet 
was dus al langer in beeld en wordt nu 
concreet noodzakelijk.

25. pag 12: Wat zijn de normen 
voor nieuwbouw bij 
buitensport/ veldsport?

D66 Sport is een voorziening die valt onder de 
beleidsvrijheid van de gemeente. Ouder-
Amstel heeft in haar beleid geen normen 
opgesteld voor de nieuwbouw van 
sportvoorzieningen. Voor de ontwikkelingen 
in de Nieuwe Kern en ABPZ heeft de 
gemeente Ouder-Amstel een overeenkomst 
afgesloten met Amsterdam (d.d. 28 februari 



2018), waarin staat dat de referentienormen 
van de gemeente Amsterdam als 
uitgangspunt worden genomen. Voor de 
georganiseerde buitensport in de Nieuwe 
kern en ABPZ gaat het dan om 5m2 per 
woning.

26. pag 14: In hoeverre zijn de 
kosten voor de woonboten en 
transformatie werkstad 
OverAmstel verhaalbaar op 
de projectontwikkeling?

D66 Kosten zijn zeer beperkt verhaalbaar op de 
projectontwikkelingen omdat in de praktijk 
de woonboten te ver liggen van de 
ontwikkeling. Wel worden er afspraken met 
Amsterdam gemaakt over een bijdrage welke 
verwerkt worden in de anterieure 
overeenkomst. Hiermee wordt rekening 
gehouden in de begroting en dit wordt 
periodiek gemonitord.

27. pag 21: WOZ-maatstaf 
gemeentefonds: hoe 
verhoudt de OZB van Ouder-
Amstel zich ten opzichte van 
andere gemeenten met een 
hoge WOZ-waarde?

D66 De rekenmethode is voor alle gemeenten 
identiek, enkel de woz-waarde van een 
gemeente is van invloed op de omvang van 
de korting. Het daadwerkelijk geheven ozb-
tarief is dus niet van invloed op de korting. In 
de gemeenten om Ouder-Amstel heen 
gelden de volgende woz waarden en tarieven 
voor ozb: Ouder-Amstel 460K tarief 0,0693; 
Landsmeer 454K tarief 0,0802; Gooise meren 
479K tarief 0,0699; Amstelveen 442K tarief 
0,0634; Laren 758K tarief 0,1001; De Bilt 
449K tarief 0,1022; Hilversum 363K tarief 
0,0824 (coelo.nl 2021).


