
 

Amendement Kadernota 2023 Duo+ post onvoorzien A2
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, bijeen op 26 mei 2022
Constaterende dat:

- De post onvoorzien in de begroting van Duo+ beperkt is tot €1000,-
- De begroting van Duo+ al vroeg in het jaar opgesteld moet worden waardoor ontwikkelingen 

gedurende het jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar niet meegenomen 
kunnen worden in de begroting;  
Wijzigingen in het resultaat van Duo+ direct leiden tot een mee- of tegenvaller voor de 
deelnemende gemeenten.

Overwegende dat:
- De gemeente Ouder-Amstel zijn uitgaven scherp wil bewaken en zo min mogelijk in de loop 

van het jaar geconfronteerd wil worden met extra uitgaven;
- Een post onvoorzien bedoeld is als dekking voor kosten die niet in de begroting zijn 

opgenomen. Een post onvoorzien van €1000,- op de begroting van Duo+ onvoldoende is om 
schommelingen op te vangen;

- Er in de kadernota van Duo+ risico’s worden genoemd waarvan op grond van de 
ervaringscijfers de kans groot is dat ze zich voordoen en waarvan het negatieve financiële 
effect substantieel is; 

- Het wenselijk is dat ook Duo+ schommelingen in de begroting kan opvangen waarbij de 
gebruikelijke verantwoording richting de betrokken gemeenteraden plaats moet vinden;

Besluit:
Het raadsbesluit aan te passen:

o “Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de kadernota 2023 van Duo+” te 
vervangen door “Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de kadernota 2023 van 
Duo+. In die zienswijze voor te stellen om in de begroting 2023 door Duo+ een 
voorstel op te laten nemen voor een post onvoorzien die in verhouding staat tot de 
omvang van de begroting en tot de omvang bij vergelijkbare 
samenwerkingsverbanden”. 



En gaat over tot de orde van de dag.
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