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Fracti Antwoord:
e:

1e Burap en 1e Nieuwsbrief 2022 Ouder-Amstel
1Raadsvoorstel 1 ste burap.
OAA Zie de meicirculaire 2022 die is
toegevoegd aan de beschikbaar
Op pagina 2 omtrent de uitwerking van
gestelde documenten voor de
de meicirculaire was nog niet
raadsvergadering van 7 juli 2022.
voorhanden. Over welke bedragen
praten wij dan en wat zijn de gevolgen?
(mogelijk komt dit tot haar recht in
verder onderliggende stukken dan kan
daar naar worden verwezen)

2In de eerste Burap staat onder F3 (blz VVD
34) dat de Totale uitgaven voor de
energietoeslag EUR 310.000 bedragen,
en dat dit bedrag budget neutraal is
omdat het gecompenseerd wordt vanuit
het Rijk. Klopt het dat alleen de
toeslagen aan gezinnen met een laag
norm inkomen (100%) door het Rijk
worden gecompenseerd, maar dat de
gemeentelijke regeling dat gezinnen die
tot 120% verdienen ook een toeslag
krijgen voor rekening van de gemeente
is? Zo ja, welk deel van de EUR
310.000 wordt dan niet gecompenseerd
door het Rijk?

Nee, dit klopt niet. Het Rijk
compenseert de toeslagen aan
huishoudens met een inkomen tot
120% van het sociaal minimum. Dit is
ook de inkomensgrens waarvoor het
college heeft gekozen. Dit betekent dan
ook dat we de kosten volledig
gecompenseerd krijgen door het Rijk.

3R - 4 Mobiliteitsvisie Ouder-Amstel, €
27.000 nadeel (eenjarig)

VVD In 2020 was er € 30.000,- begroot voor
het maken van de mobiliteitsvisie &
plan. Daar is toen € 3000,- van
Wat wordt er voor die 27k gedaan? Wat
opgemaakt. Vorig jaar bleek dat de
is het doel? Had dit niet al bij de
resterende €27.000,- niet waren
overgezet naar 2021. In augustus 2021
mobiliteitsvisie aangegeven moeten
heeft de raad besloten de resterende
worden?
€27.000,- weer beschikbaar te stellen.
Dit budget willen we inzetten voor het
vastleggen en presenteren van het
mobiliteitsplan, en voor mogelijk
benodigde aanvullende onderzoeken
en/of informatie naar aanleiding van
zienswijzen en/of vragen van de raad.

42.1.3 Is de uitval van personeel de
D66
oorzaak van de slechte
staat/schoonmaak van de sporthal in
Duivendrecht? Zo ja, wordt er dan nu al
naar externe inhuur gezocht en wat
levert dit aan verwachte meerkosten
op?

De uitval van personeel heeft zeker
bijgedragen aan het niveau van
schoonmaak de afgelopen maanden.
Op dit moment is de uitval minimaal.
De verwachte meerkosten door inhuur
van de afgelopen periode kan, zoals
het er nu naar uitziet, binnen de
begroting opgevangen worden
Tevens is er sinds een paar maanden
een verhoogd gebruik van de openbare
ruimte van het pand. Deze extra

bezoekers zorgen voor een hogere
vervuilingsgraad als voorheen.
Met de huidige bezetting in combinatie
met het gebruik van het pand buiten de
beheerdersuren om zorgt nu voor
problemen met de schoonmaak.
52.2.1 S2 waarom staat dit negatief in de D66
begroting terwijl gesteld wordt dat het
rijk hier in 2021 middelen voor vrij
gemaakt heeft? Zijn deze middelen nog
niet ontvangen of waren deze
eenmalig?

62.2.5 S12: preventieakkoord. Heeft
Ouder-Amstel initiatieven ontwikkeld
om van dit budget gebruik te maken?

D66

7Vooronderzoek wijk Benning. Dit
D66
onderzoek zou 10.000 euro kosten en
wordt nu verhoogd met 30.000 euro.
Waar komt dit enorme verschil
vandaan?

8 Addendum:

D66

S2 - De middelen zijn via de
decembercirculaire 2021 ontvangen en
in de resultaten 2021 verwerkt en
toegevoegd aan de algemene
middelen. Vervolgens zijn de middelen
in deze bestuursrapportage geclaimd
om daadwerkelijk ingezet te kunnen
worden. De systematiek om deze apart
te claimen maakt dat dit "negatief" is in
de begroting. Dat geldt overigens ook
voor S4.
In 2021 is in Ouder-Amstel een lokaal
preventieakkoord opgesteld samen met
o.a. de GGD, Brijder, Participe,
Coherente, CTO volleybal en een
aantal andere lokale sportverenigingen
en zorgaanbieders. In het
preventieakkoord zijn een aantal
doelstellingen opgenomen die passen
bij de vereisten van het
preventieakkoord en passen binnen het
lokale gezondheidsbeleid. Vanuit het
Rijk is voor de uitvoering een bedrag
beschikbaar gesteld waarop de partijen
gezamenlijk aanspraak kunnen maken.
De gemeente beheert dit budget, maar
gaat niet zelfstandig over de uitgaven
daarvan. Verschillende partijen kunnen
hiervoor initiatieven indienen. Een van
de ingediende initiatieven was het
realiseren van beweegroutes in
Ouderkerk en Duivendrecht.
Er was voorzien in een onderzoek naar
de staat van de wegen in de wijk
Benning voordat uitvoering van
planmatig onderhoud zou plaatsvinden.
Voordat planmatig onderhoud
uitgevoerd kan worden moet er een
aanvullend onderzoek uitgevoerd
worden waarbij niet alleen wegen, maar
alle assets meegenomen moeten
worden. Er zal een onderzoek voor de
gehele wijk uitgevoerd worden, welke
uitgebreider is en waardoor de kosten
hoger zijn dan eerder voorzien.

Nee, er komt geen uitstel van lopende
duurzaamheidsprojecten. In lijn met de

In de 1ste burap 2022 is er nog geen
begrotingswijziging opgenomen in
afwachting van de middelen voor
duurzaamheidsbeleid die door het rijk
beschikbaar worden gesteld. In de
meicirculaire 2022 is voor
“uitvoeringskosten klimaatakkoord”
budget beschikbaar gesteld. De
uitkomsten van de meicirculaire 2022
zijn niet verwerkt in de 1e burap 2022,
maar zullen worden verwerkt in de 2de
burap 2022 evenals een voorstel voor
een begrotingswijziging voor de
uitvoering van duurzaamheidsbeleid.
Betekent dit dat er uitstel van
duurzaamheidsprojecten komt?

reeds vastgestelde
klimaatadaptatiestrategie, Warmtetransitievisie en eerdere financiële
stukken worden de extra financiële
middelen gebruikt voor klimaatadaptieve maatregelen in de openbare
ruimte, dekking van uitbreiding van fte's
en het opstellen van het nieuwe
duurzaamheidsbeleid. Ook worden er
extra groepsinkopen voor bewoners
georganiseerd.

