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Kadernota 2023-2026 Gemeente Ouder-Amstel
1 Kadernota 2023

Op pagina 4 De kadernota is 
niet de begroting zelf maar een 
opiniërend stuk etc. In 
hoeverre is het mogelijk deze 
zaken zichtbaar te maken in 
een memo zodat het tastbaar 
wordt voor de begroting?

 OAA De zaken die zijn voorgedragen als 
aanpassing op de begroting (de kadernota is 
geen volledige weergave van de begroting) 
zijn verwerkt in de kadernota die nu voorligt.

2 Wat is de betekenis van de 
tabel op blz 5?

D66 Deze tabel geeft een beeld van de 
begrotingsresultaten voor de jaren 2023 t/m 
2026, gebaseerd op de primitieve begroting 
2023 en aangevuld met de meerjarige 
budgetaanpassingen vanuit de 1e burap 2022 
en de budgetvoorstellen opgenomen in de 
kadernota 2023. Hierbij zijn we uitgegaan van 
ongewijzigde vaststelling van de 
budgetvoorstellen opgenomen in 1e burap 
2022 en kadernota 2023.

3 Blz 7. Waarom ziet u het 
leerlingenvervoer toenemen 
als gevolg van de 
nieuwkomers? Zij kunnen toch 
in de buurt naar school, te 
voet, per fiets of OV?

D66 In het kader van gezinshereniging komen er in 
2021/2022 meer nieuwkomerskinderen naar 
Ouder-Amstel. Nieuwkomers in de leeftijd van 
6 t/m 12 jaar gaan het eerste jaar niet naar 
een reguliere basisschool in Ouder-Amstel 
omdat hier de juiste expertise niet aanwezig is 
en kinderen de Nederlandse taal nog niet 
beheersen. De kinderen gaan naar het 
nieuwkomersonderwijs in buurgemeenten en 
kunnen volgens de beleidsregels een 
aanvraag indienen voor het leerlingenvervoer. 

4 Blz 12. Bindelwijk. Kunt u 
toelichten waaruit het 
onderhoud van 816.000 wordt 
gefinancierd? We komen met 
de genoemde verschillende 
bedragen niet op dit totaal. 

D66 De onderhoudskosten voor Bindelwijk 
bedragen in 2024 816.000. Aangezien er nog 
een bedrag aanwezig is in de reserve wat ook 
gebruikt zal gaan worden voor deze uitgaven, 
ontbreekt er nog een bedrag ad 518.000 in de 
reserve om de totale achterstallige 
onderhoudswerkzaamheden voor Bindelwijk 
uit te kunnen voeren. De ontbrekende 
518.000 zal ten laste van het 
begrotingsresultaat komen. 

5 Blz 18. Datagedreven werken. 
Kunt u het bedrag van 96000 
toelichten? Betreft het hier 
interne capaciteit of externe 
(ingehuurde) capaciteit? 

D66 In 2021 is het besluit genomen om meer 
datagedreven te werken. Datagedreven 
werken betekent data-analyses gebruiken in 
het dagelijks werk zodat we weten wat er 
speelt, tijdig sturingsbeslissingen kunnen 
nemen en beleid kunnen onderbouwen met 
feiten. We maken daarmee binnen het sociaal 
domein de beweging van reageren naar 
anticiperen. Besloten is om in gezamenlijkheid 
met de gemeente Uithoorn een programma op 
te stellen en in uitvoering te nemen. Hiervoor 
is in 2022 een bedrag beschikbaar gesteld 
van 
€ 96.000 voor de inhuur van een 



programmamanager en data-analist. Deze 
kennis is intern niet beschikbaar.

In een sessie na de zomer nemen wij u mee 
in de resultaten en de wijze waarop wij de 
geformuleerde ambities in de komende jaren 
verder vorm willen geven. 

6 Blz 19 ev. Wat leveren de 
formatie-uitbreidingen bij 
punten F8 en F9 op? Of wat 
zijn de gevolgen als we dit niet 
doen? 

D66 Ouder-Amstel wil naar buiten toe een 
communicatieve organisatie zijn. Hiertoe 
dienen we te investeren in communicatief 
vaardige medewerkers bij Ouder-Amstel en 
Duo+ middels opleiding, coaching 
en  begeleiding om communicatieskills te 
bevorderen. De formatie van Duo+ dient 
hiervoor uitgebreid te worden. 

De facilitaire dienstverlening trachten we op 
peil te houden; de werkdruk is hier te hoog. 
Indien we als Ouder-Amstel niet meelopen in 
de ontwikkelingen die de andere Duo 
gemeenten ondersteunen, zal de 
dienstverlening aan ons beperkt worden.

7 Blz 19 F10 archiveren bij de 
bron. Waarom wordt niet 
gekozen voor de ontwikkeling 
van een koppeling met het 
zaaksysteem? 

D66 Een koppeling tussen de diverse 
softwarepakketten is niet altijd mogelijk.


