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ALGEMENE INLEIDING
  
  
  
Deze begroting 2016 geeft een sluitend meerjarenperspectief. De begroting is gebaseerd 
op de collegeagenda 2014-2018 en maatschappelijke opgaven waar uw gemeente een 
verantwoordelijkheid voor draagt. De begroting gaat uit van het ondersteunen van 
mensen in hun zelfredzaamheid. De gemeente heeft de afgelopen tijd kritisch gekeken 
naar de noodzaak van de uitgaven, zonder de opdracht van de gemeenteraad te 
vergeten: zorgen voor een goede sociale en fysieke infrastructuur, ruimte gevend waar 
mogelijk en ondersteunend waar noodzakelijk. Deze begroting gaat uit van een 
transparante overheid, die de informatie over haar handelen doelgericht en meetbaar wil 
presenteren. 
De begroting 2016 is de eerste begroting die uitgevoerd wordt door DUO+, de ambtelijke 
samenwerking tussen Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. In de begroting is de 
financiële splitsing van beleid en uitvoering nog niet zichtbaar. De bouw van de DUO+ 
organisatie is nog in een te vroeg stadium om in de begroting te verwerken. Begin 2016 
wordt de gemeenteraad een begrotingswijziging aangeboden die de budgetten van DUO+ 
helderder in beeld brengt. Het betreft hier vanzelfsprekend alleen een technische 
wijziging: het beleid wordt op een zelfde manier uitgevoerd.
De inrichting van de nieuwe samenwerkingsorganisatie DUO+ gaat energie vragen. Dit 
zal begin 2016 gepaard gaan met een tijdelijke prioritering van de werkzaamheden 
omdat inrichting van de organisatie veel inzet vraagt. Met uw raad hebben we de 
verbeteringen die DUO+ kan brengen in kaart gebracht. Nadat de organisatie haar draai 
heeft gevonden kan de inzet gericht worden op de kwaliteitsverbetering die we steeds 
voor ogen hebben.
Hoewel de financiën van 2016 beter lijken aan te sluiten op de noodzakelijke uitgaven 
dan de afgelopen jaren het geval was, is deze begroting met de nodige prudentie 
opgesteld. Het betreft tenslotte het tweede jaar van de decentralisaties, hoe de uitgaven 
uitpakken is pas in het voorjaar van 2016 duidelijk. Er dient dus rekening gehouden te 
worden met een negatief scenario en waar nodig bijsturing. 
Het college heeft voor 2016 een aantal prioriteiten benoemd. In programma 1 betreft dit 
de integrale decentralisaties en een goede toegang tot de voor-en vroegschoolse 
educatie. In programma 2 gaat het om de Amstelbrug, Cultureel erfgoed, de Nieuwe 
Kern, Dorpshart Duivendrecht, duurzaamheid, ‘t Kampje, toerisme en verbeteren 
kwaliteit openbare ruimte. In programma 3 gaat het om het blijvend inzetten op de 
veranderende samenleving. Financiële consequenties van deze prioritering treft u aan bij 
de eerste begrotingswijziging. Het bestuur zal aan deze onderwerpen extra aandacht 
besteden. U vindt deze prioriteiten bij de programma's terug en ze komen ook terug in 
de aankomende nieuwsbrieven. 
In deze begroting treft u de uitvoering van nieuw beleid aan. Daar waar het bestaande 
beleid wordt gecontinueerd, wordt daar in deze begroting niet expliciet aandacht aan 
besteed.
Inwoners willen weten wat de gemeente het komende jaar van plan is. De gemeentelijke 
begroting is hét document waarin zij dit kunnen vinden en waarin duidelijk wordt welke 
keuzes de gemeente maakt. Door de gemeentelijke inkomsten en uitgaven actief 
toegankelijk en inzichtelijk maken, zien inwoners waaraan hun geld wordt besteed. 
Daarmee krijgen inwoners meer informatie om zelf ideeën te opperen voor bestedingen 
en hoe ze mogelijk efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd. 
Het toegankelijk en inzichtelijk maken van de gemeentelijke financiën past in de 
landelijke trend van meer openheid van (overheids)informatie. Deze begroting zal te zien 
zijn op een speciaal daarvoor gebouwde app.  
Deze begroting 2016 bouwt voort op het solide financiële beleid van de afgelopen jaren. 
Een begroting die meerjarig sluitend is en die Ouder-Amstel verder laat ontwikkelen.
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Programma’s
De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De 
programma’s vormen een belangrijk onderdeel van de beleidsbegroting. Elk programma 
is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen, die 
gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten en 
doelstellingen.
In de programma's staan de activiteiten voor het komende jaar, de financiële wijzigingen 
en de beleidsstukken, die relevant zijn in dit domein.
De programma-indeling voor 2016 is niet gewijzigd ten opzichte van 2015.

Paragrafen
Naast de programma’s bestaat de beleidsbegroting uit de wettelijk voorgeschreven 
paragrafen. De paragrafen bevatten een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit een 
bepaald perspectief. Deze informatie is van groot belang voor de beoordeling van de 
meerjarige financiële positie van de gemeente. In de paragrafen wordt ook een aantal 
beheersmatige aspecten behandeld.

Financiële begroting
In de financiële begroting worden de uitgangspunten van de begroting aangegeven. 
Daarnaast wordt een nadere toelichting verstrekt op de financiële positie van de 
gemeente in de jaren 2016-2019. Verder wordt een globale vergelijking gemaakt met 
voorgaande jaren en wordt in het kort aandacht besteed aan de investeringen, de 
financieringspositie en de reserves en voorzieningen.
De financiële begroting wordt afgesloten met een totaaloverzicht van baten en lasten in 
2016 en het meerjarenperspectief 
2017-2019.

Bijlagen
Bij deze programmabegroting is een aantal bijlagen gevoegd. Dit zijn het 
investeringsschema 2016-2019, een overzicht van de reserves en voorzieningen en een 
overzicht van de belangrijkste kerngegevens van de gemeente.
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FINANCIËLE POSITIE
  
  
  
  
In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de financiële positie van de gemeente, 
zowel voor wat betreft het jaar 2016 als voor de jaren 2017 tot en met 2019.

Financiële positie 2016-2019
De begroting 2016 sluit met een positief saldo van € 78.000, zonder dat ingrijpende 
bezuinigingen zijn doorgevoerd. Het begrotingssaldo blijft redelijk stabiel en is voor 2019 
geprognotiseerd op € 115.000. De uitkomsten van de meerjarenbegroting worden in 
onderstaand overzicht weergegeven. 

 
De belangrijkste reden voor de verbetering van de financiële positie ten opzichte van de 
laatste meerjarenramingen zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Nadere toelichting op de mutaties zijn in de diverse programma’s opgenomen. In de 
bestedingsbudgetten van het sociaal domein zijn de gevolgen van de rijksbezuinigingen 
niet verwerkt. De korting op de decentralisatie-uitkering loopt per saldo op tot € 141.000 
in 2019. Ook de algemene uitkering van het gemeentefonds daalt van € 9.710.000 in 
2016 tot € 9.495.000 in 2019.
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Kerngegevens gemeente Ouder-Amstel
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PROGRAMMA 1 SOCIAAL
  
  
  
  
In dit programma staan de doelstellingen en activiteiten beschreven op de gebieden 
sociaal domein, gezondheidszorg, onderwijs, sport en cultuur. 
Doelstellingen 

 Alle inwoners van Ouder-Amstel, volwaardig en zo zelfstandig mogelijk laten 
wonen, werken en participeren in de samenleving.

 Goed onderwijs is de basis van een samenleving waarin mensen zowel individueel 
als collectief optimaal kunnen functioneren.

 Bevorderen van een aantrekkelijk aanbod en voorzieningenniveau op het gebied 
van sport en cultuur om de sociale cohesie en gezondheid te bevorderen.

Binnen het programma 1. Sociaal kunt u naast alle andere beleidsvoornemens twee 
speerpunten van beleid vinden. 

 Speerpunt Decentralisaties 2016
 Speerpunt Onderwijsachterstandenbeleid

Klik hier om het volledige document 'Speerpunten voor 2016' te bekijken. 
 

Totaal Financieel overzicht Programma 1 Sociaal
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101 SOCIAAL DOMEIN
  
  
  
  
Het sociaal domein bestaat uit de onderdelen Wmo, Wmo & Jeugd, Jeugd, en Participatie 
(Werk en Inkomen). In totaal ontvangt Ouder-Amstel ruim € 3.300.000 uit het deelfonds 
sociaal domein (onderdeel van het gemeentefonds) en € 715.000 als integratie uitkering 
Wmo.  
De bestedingsrichting binnen het sociaal domein is vrij. Alle overige budgetten komen uit 
de algemene middelen. 
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101.1 Wmo
Doelstellingen

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is voor burgers met een beperking kosteloos beschikbaar en 
versterkt de positie van de cliënt door het helpen met het formuleren van zijn hulpvraag, 
het maken van keuzes en het oplossen van problemen.

Maatregelen

Beleid ontwikkelen en besluitvorming voorbereiden t.b.v. mensen met een beperking

In 2017, op basis van een evaluatie in 2016, bekijken of het huidige beleid met 
betrekking tot cliëntondersteuning en de inzet van MEE Amstel en Zaan aanpassing 
behoeft.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Decentralisatie: nieuwe Wmo-taken

Na de transitie in 2015 (overheveling van taken van AWBZ naar Wmo) wordt in 2016 de 
transformatie (vernieuwing gericht op eigen mogelijkheden en mogelijkheden netwerk) 
vormgegeven.

Maatregelen

Evaluatie van naleving afspraken met zorgaanbieders in het kader van de transformatie

Beoordelen of de Wmo zorgaanbieders er in geslaagd zijn de afspraken, die gemaakt zijn 
in het kader van de transformatie, na te komen op basis van de evaluatie 2016.
Besluiten of de contracten maatwerkvoorzieningen verlengd worden of dat deze opnieuw 
worden aanbesteed.
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Zoveel mogelijk voorkomen van dakloosheid. Tijdelijke opvang bieden aan inwoners met 
OGGz-problematiek zonder huisvesting.
Beschermd wonen is beschikbaar voor mensen met psychiatrische problemen.

Maatregelen

Het intensief volgen van centrumgemeente Amsterdam m.b.t.  Maatschappelijke opvang 
en Beschermd Wonen

Op dit moment beschikt Amsterdam als centrumgemeente over de budgetten en voert de 
taken uit op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de 
regiogemeenten.
Verwacht wordt dat de middelen in 2018 niet meer worden verdeeld over de 
centrumgemeenten, maar over alle gemeenten op basis van de Wmo-verdeelsleutel. In 
2017 brengen wij in kaart wat de consequenties hiervan zijn en wordt bekeken hoe 
Ouder-Amstel deze middelen zo effectief mogelijk kan inzetten.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Maatwerkvoorzieningen

Er is een sluitend aanbod aan maatwerkvoorzieningen (hulp bij het huishouden, 
hulpmiddelen, woningaanpassingen, vervoer, begeleiding en kortdurend verblijf).
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Maatregelen

Gegevensstromen en het contractbeheer efficiënt en doelgericht inrichten d.m.v. extra 
inspanningen in 2016

 In 2016 zijn nog extra inspanningen nodig om gegevensstromen en het 
contractbeheer efficiënt en doelgericht in te richten.

 Begin 2016 wordt geëvalueerd of het herindicatie-traject van alle nieuwe klanten, 
die in 2015 zijn overgekomen richting de gemeente, goed is verlopen.

 Onderzocht wordt of verdere besparing op de kosten voor Hulp bij Huishouden 
kunnen worden gerealiseerd.

 De Pilot HHT Diensten Thuis loopt door in 2016. Met deze (algemene) voorziening 
kunnen burgers, naast de maatwerkvoorziening voor hulp bij het huishouden, 
extra huishoudelijke diensten inkopen. De pilot wordt eind 2016 geëvalueerd.

 Eind 2015 wordt in DUO+-verband besloten of de inkoop van Individuele 
begeleiding, Groeps-begeleiding (dagbesteding) en Kortdurend verblijf in 2016 
opnieuw zal worden aanbesteed.

 Voor 2016 is voor het aanbod aan maatwerk-voorzieningen € 2.585.000 
beschikbaar. Hiertoe behoren onder andere hulp bij het huishouden € 983.000, 
materiële Wmo-voorzieningen € 617.000 en begeleiding en kortdurend verblijf 
€ 650.000.

 
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Mantelzorg

Er is een breed ondersteuningsaanbod beschikbaar gericht op het ondersteunen van 
mantelzorgers bij hun zorgtaken en het voorkomen van overbelasting. Het 
ondersteuningsaanbod is voldoende bekend bij mantelzorgers. 
Ter ondersteuning en waardering ontvangen mantelzorgers een jaarlijkse een blijk van 
waardering.

Maatregelen

Bekendheid verhogen van het ondersteuningsaanbod van Mantelzorg&Meer onder 
mantelzorgers

In de Wmo is de positie van de mantelzorger versterkt en zijn de gemeentelijke taken 
uitgebreid. 
Om het ondersteuningsaanbod van Mantelzorg&Meer meer bekend te maken onder 
mantelzorgers zal een bewustwordingscampagne worden uitgevoerd en hiervoor is in 
2016 een subsidie van € 16.500 beschikbaar. 
De verantwoordelijkheid en de financiële middelen voor de jaarlijkse blijk van waardering 
zijn vanaf 2015 overgeheveld naar de gemeente. De jaarlijkse blijk van waardering zal in 
samenwerking met Mantelzorg&Meer worden vormgegeven. Hiervoor is in 2016 € 20.000 
beschikbaar.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel
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Financieel overzicht Wmo

Toelichting Financieel overzicht Wmo
Toelichting Financieel overzicht Wmo
Het deelfonds sociaal domein is als integratie uitkering onderdeel  van de algemene 
uitkering uit het gemeentefonds. In 2015 is bij de uitwerking van deze nieuwe taak in de 
diverse bestedingsbudgetten het deelfonds als referentie bij dit product opgenomen. 
Hierdoor is zichtbaar dat het beleidsuitgangspunt “nieuwe taken binnen het nieuwe 
budget” wordt uitgevoerd. Het budget voor de overige taken wordt op de normale wijze 
via de algemene dekkingsmiddelen gedekt. 
De gemeentelijke uitvoeringslasten waren in 2015 in totaliteit opgenomen bij deelproduct 
101.2. Omdat in de loop van 2015 duidelijk is geworden hoe de personele inzet is bij de 
diverse onderdelen van het sociaal domein wordt met ingang van 2016 het budget 
herverdeeld en opgenomen bij de betreffende producten. 
(Maatwerk + € 152.000, Begeleiding + € 125.000 en huishoudelijk hulp + € 112.000). 
De voorgenomen bezuinigingen van € 20.000 op vervoer zijn niet realiseerbaar gebleken. 
Er wordt ook meer gebruik gemaakt van de regiotaxi. Het budget is daarom aangepast 
naar het niveau van 2014. 
Al enige jaren is sprake van een forse onderuitputting op het onderdeel 
woningaanpassingen. Het budget is naar beneden bijgesteld. De overige 
bestedingsbudgetten zijn niet aangepast. 
Ouder Amstel is bij de herziening van de decentralisatie-uitkering voor dit onderdeel een 
voordeelgemeente en ontvangt extra € 278.000. 
Kaderstellende documenten 

 Wmo-beleidsplan 2012 t/m 2015
 Dienstverleningsplan 2008
 Notitie kernteam
  Nota inrichting toegang sociaal domein
 Koersnota Wmo

Wetten 
   Wmo 2015
   Jeugdwet 2015
   Participatiewet

Verordeningen 
   Verordening cliëntparticipatie sociaal domein 2015
   Verordening tegenprestatie
   Afstemmingsverordening
   Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
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   Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
  Verordening Jeugdhulp 2015
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101.2 Wmo en Jeugd
Doelstellingen

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Maatregelen

Verder werken aan definitieve vorm van " Veilig Thuis"

In 2017 wordt door de zes gemeenten verder gewerkt aan de ontwikkeling van Veilig 
Thuis Amsterdam-Amstelland. Dit resulteert o.a. in een nieuwe Gemeenschappelijke 
Regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland die 1 januari 2017 in werking treedt en in 
een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de GR GGD Amsterdam-
Amstelland en de GGD Amsterdam. Daarin wordt de uitvoering van taken van Veilig 
Thuis en het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.
Vanaf 2017 wordt de bijdrage van de regiogemeenten aan Veilig Thuis anders geregeld. 
Amsterdam ontvangt als centrumgemeente rijksmiddelen voor hulp en opvang na 
huiselijk geweld, de zogenaamde DUVO-middelen (Decentralisatie Uitkering Vrouwen 
Opvang). Een deel van de DUVO-middelen wordt rechtstreeks aan de Amstelland 
gemeenten ter beschikking gesteld. Vanaf 2017 wordt dat een jaarlijks vast bedrag.
Inhoudelijk wordt door Veilig Thuis (VT) verder gewerkt aan de samenwerking met de 
ketenpartners en met de lokale sociale teams (kernteam). Aandacht wordt gegeven aan 
de doorgeleiding van de politiemeldingen naar het lokale veld.
In 2017 wordt gewerkt aan verbetering van het proces rond tijdelijke huisverboden 
(THV). Naast de wettelijke kerntaken van triage en monitoring, wordt voor Veilig Thuis 
een rol voorzien in de beoordeling van de melding. Ook krijgt VT een monitoring taak 
gedurende de THV-periode.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Jeugd-/jongerenwerk

Het bevorderen van het voorspoedig opgroeien en ontwikkelen van jongeren.

Maatregelen

Verder ontwikkeling van het jongerenwerk

Betrekken van jongeren bij activiteiten en bij participatie gemeentelijk 
beleid. Continueren van ambulante werkzaamheden door contacten te leggen met 
(groepen) jongeren in de openbare ruimte. Jongeren met een hulpvraag begeleiden en 
coachen.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Jeugdveiligheid

Overlast voor de omgeving beperken en waar nodig zorg zo vroeg mogelijk in zetten.

Maatregelen

Jeugdoverlast en jeugdzorg

Periodiek afstemmen met politie, gemeente en jongerenwerk over in te zetten acties bij 
overlast of zorgvragen.
Opstellen van een geactualiseerd regionaal convenant (Amstelland) zodat er gegevens 
uitgewisseld kunnen worden over (bijvoorbeeld) Ouder-Amstelse jongeren die elders 
overlast veroorzaken.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele
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Kernteam

Het bieden van gecoördineerde en afgestemde zorg of ondersteuning aan inwoners van 
onze gemeente met meervoudige en/of complexe zorgvragen

Maatregelen

Het op peil houden van kennis en ontwikkelen van specifieke deskundigheden voor leden 
van het kern-team

Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor professionals van zorginstellingen.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Ouderenbeleid

Voorkomen sociaal isolement en versterken zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij 
ouderen. 
 

Maatregelen

Versterken zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij ouderen

Coherente biedt in opdracht van de gemeente een breed aanbod aan 
ontmoetingsmogelijkheden, groepsactiviteiten en individuele dienstverlening aan 
zelfstandig wonende ouderen. Om de leefbaarheid, sociale samenhang en 
zelfredzaamheid te behouden is het van belang dat conform het nieuwe Wmo beleid een 
passend activiteitenaanbod wordt aangeboden en dat -waar nodig- verder afgestemd 
wordt op de nieuwe taken en rol van de gemeente. ‘Co’s kamer’, een vorm van 
dagbesteding die vrij toegankelijk is voor ouderen, wordt in 2017 uitgebreid qua 
deelnemers en openingstijden.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Participatiesamenleving

Sociale cohesie in alle wijken en buurten versterken en stimuleren. Sociale cohesie in alle 
wijken en buurten versterken en stimuleren.

Maatregelen

Starten programma participatiesamenleving

De gemeente heeft de taak om te investeren in het versterken van de sociale samenhang 
en een zelfredzame samenleving. Er wordt een programma gestart om de 
participatiesamenleving in onze kernen verder gestalte te geven. Hierbij worden 
initiatieven gestimuleerd zonder dat dit tot meerjarige betrokkenheid van de gemeente 
leidt. Uitgangspunt voor deze activiteiten is het project “Veranderende Samenleving”.
Begroting Online:  Jacqueline de Maa
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Preventief jeugdbeleid (voorheen CJG)

Kinderen en jongeren groeien voorspoedig op en worden zo min mogelijk belemmerd 
door sociaaleconomische of psychosociale problemen.
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Maatregelen

Nieuwe nota "Jong" voor periode van vier jaar

In 2016 wordt een nieuwe nota “Jong” geschreven en vastgesteld voor een periode van 
vier jaar. Belangrijk aandachtspunt is de samenhang met het jeugdzorg beleid teneinde 
het gebruik van (zwaardere) jeugdzorg zoveel mogelijk te voorkomen. 
Om inzicht te krijgen in wat jongeren in Ouder-Amstel belangrijk vinden, zal een 
jeugdmonitor gehouden worden. 
In 2016 wordt de inzet van de Ouder-Kind coaches op scholen geëvalueerd. (Met dit 
beleid is in 2015 een begin gemaakt). 
Wij gaan beoordelen of het in 2015 gestarte vroegsignaleringsprogramma in de 
kinderdag-verblijven, Alert4You, gecontinueerd wordt. 
De samenwerking met de sportverenigingen in het kader van preventie jeugdbeleid 
wordt verder geconcretiseerd. 
De informatie-, advies- en ondersteuningsfunctie via het Zorg Advies Punt verder 
versterken door: 
a.    het bieden van kortdurende lichte begeleiding; 
b.    organiseren van themabijeenkomsten; 
c.     organiseren van activiteiten in het kader van de opvoedweek (oktober 2016); 
d.    uitbreiden en versterken van het netwerk van partners die van belang zijn voor 
preventie.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Toegang tot zorg en voorzieningen

Het is voor inwoners duidelijk bij welk loket zij zich moeten melden voor een zorgvraag 
of een vraag om ondersteuning. Via een gesprek kan worden afgewogen of inwoners 
ondersteuning of zorg via de gemeente nodig hebben of op een andere manier hun vraag 
kunnen oplossen. Vervolgens wordt gekeken wat de juiste zorg is, op de juiste plek in 
juiste porporties.

Maatregelen

Bekendheid van het Zorgadviespunt (ZAP) vergroten bij bewoners

Vanaf 1 januari 2017 valt het Zorgadviespunt (ZAP) onder de verantwoordelijkheid van 
Duo+. 
De bekendheid van het ZAP bij inwoners vergroten door: 

 uitbouwen van de website sociaal domein voor bewoners;
 informeren en communiceren met bewoners via de gemeentewebsite, het 

weekblad voor Ouder-Amstel en foldermateriaal/brochures;
 analyse maken van en zicht houden op verwijzingen door externe partijen naar 

zwaardere jeugdzorg;
 waar mogelijk en nodig in overleg met externe partijen verwijsstroom beter 

reguleren;
 intensiveren van de samenwerking met de huisartsen die een belangrijke externe 

verwijzer zijn.

Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Vrijwilligers

Vrijwilligers(organisaties) worden ondersteund in de vorm van het bieden van informatie, 
voorlichting en deskundigheidsbevordering.
Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd en systematisch gepromoot.
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Maatregelen

Beleid beoordelen vrijwilligers

De activiteiten voor vrijwilligers worden gecontinu-eerd. Beoordeeld wordt of beleid moet 
worden aan-gepast in het kader van de uitwerking van de partici-patiesamenleving.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Financiële overzicht Wmo en jeugd

Toelichting Financieel overzicht Wmo en jeugd
Toelichting Financieel overzicht Wmo en jeugd
De gemeentelijke uitvoeringslasten waren in 2015 opgenomen bij dit product. Omdat in 
de loop van 2015 duidelijk is geworden hoe de personele inzet is bij de diverse 
onderdelen, worden in 2016 deze lasten opgenomen bij de betreffende producten 
(Maatschappelijk werk + € 29.000 Jeugd en Jongerenwerk + € 11.000 kernteam + 
€ 64.000). 
De bezuiniging bij buurthuis Waver vergt een zorgvuldig proces. Hierdoor is deze nog 
niet gerealiseerd. Het gebouw Elf 91 is in 2015 gesloopt.
De overige bestedingsbudgetten zijn niet aangepast. 
Kaderstellende documenten 

 Beleidskader Wmo 2015
  Dienstverleningsplan 2008
 Nota Jong, planperiode 2012-2015
 Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2016
 Notitie kernteam
 Nota inrichting toegang sociaal domein
 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, op weg naar duurzame 

veiligheid, 2015-2020
 Uitvoeringsplan Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 

 Wetten 
 Wet maatschappelijke ondersteuning
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  (concept) Wet jeugdzorg
 Participatiewet

Verordeningen 
 Verordening cliëntparticipatie sociaal domein 2015
 Verordening tegenprestatie
 Afstemmingsverordening
 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
  Verordening Jeugdwet
 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
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101.3 Jeugdzorg
Doelstellingen

Jeugdzorg algemeen

Het kwalitatief goed uitvoeren van de Jeugdzorgtaken binnen de beschikbare budgetten

Maatregelen

Nieuw beleidsplan Jeugdzorg

In 2016 wordt een nieuw beleidsplan Jeugdzorg vastgesteld. In dit beleidsplan wordt 
invulling gegeven aan de overgang van transitie naar transformatie. De belangrijkste 
uitgangspunten zijn integrale benadering van sociale vraagstukken (één gezin één plan 
één hulpverlener. Deze nota is integraal verbonden met het Wmo-beleid en het 
Participatiebeleid.
Begroting Online:  Marian van der Weele
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Jeugdzorg op Lokaal niveau

Waar nodig jeugdzorg beschikbaar stellen voor kinderen, jongeren en hun ouders om het 
mogelijk te maken voorspoedig op te groeien en te ontwikkelen, zo min mogelijk 
belemmerd door sociaaleconomische of psychosociale problemen. 
 

Maatregelen

Monitoren van het gebruik van jeugdzorg

Monitoren van het gebruik van jeugdzorg om beleid en inkoop daarop af te 
stemmen. Samenhang preventie en Jeugdzorg realiseren door onder meer Ouder-Kind 
coach en Kernteam.
Voorbereiden van lokale aanbestedingstrajecten voor 2018 in samenwerking met de 
Duo+-gemeenten.
Samenwerking met huisartsen verder intensiveren om zorg aan inwoners beter af te 
stemmen.
Begroting Online:  Marian van der Weele
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Jeugdzorgregio

Uitvoering Regionaal Transitiearrangement (RTA).
Het ontwikkelen van een sluitend systeem waarin de veiligheid van kinderen, jeugdigen 
en opvoeders gegarandeerd wordt.
Bewaking van ingekochte jeugdhulp.

Maatregelen

Het organiseren van een gezamenlijke toegang met betrekking tot spoedeisende hulp 
voor de jeugdzorg

Het organiseren van een gezamenlijke toegang met betrekking tot spoedeisende hulp 
voor de jeugdzorg.
Opstellen en waarborgen procesafspraken tussen in elk geval gemeenten, gecertificeerde 
instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming.
Monitoring van de contractafspraken met de gecertificeerde instellingen en evtueel 
bovenregionale jeugdhulpinstellingen.
Begroting Online:  Marian van der Weele
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele
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Financiële overzicht Jeugd

Toelichting Financieel overzicht Jeugd
Toelichting Financieel overzicht Jeugd
Het deelfonds jeugd is als integratie uitkering onderdeel van de algemene uitkering uit 
het gemeentefonds. In 2015 is bij de uitwerking van deze nieuwe taak in de diverse 
bestedingsbudgetten het deelfonds als referentie bij dit product opgenomen. Hierdoor is 
zichtbaar dat het beleidsuitgangspunt “nieuwe taken binnen het nieuwe budget” wordt 
uitgevoerd. Het budget voor de overige taken wordt op de normale wijze via de 
algemene dekkingsmiddelen gedekt. 
De gemeentelijke uitvoeringslasten waren in 2015 opgenomen bij dit product. Omdat in 
de loop van 2015 duidelijk is geworden hoe de personele inzet is bij de diverse 
onderdelen worden in 2016 deze lasten opgenomen bij de betreffende product JDZ (+ 
€ 163.000).
De overige bestedingsbudgetten zijn niet aangepast.
Ouder-Amstel is bij de herziening van het decentralisatie-uitkering voor dit onderdeel een 
nadeelgemeente en ontvangt € 207.000 minder. 
Kaderstellende documenten 

 Dienstverleningsplan 2008
 Nota Jong, planperiode 2012-2015
 Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2016
 Notitie kernteam
 Nota inrichting toegang sociaal domein
 Aansluitdocument Samen Zorgen

 Wetten 
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 (concept) Wet jeugdzorg
 Participatiewet

 Verordeningen 
 Verordening adviesraad Wmo/Wwb
 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
 Verordening jeugdwet
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101.4 Participatie/Inkomen
Doelstellingen

Bijstandsverlening

Uitvoeren inkomensdeel Participatiewet

Maatregelen

Evalueren van maatregelen en evt. nemen van aanvullende maatregelen m.b.t. het 
bestand bijstandsgerechtigden

Evaluatie van de maatregelen die zijn genomen om de groei van het bestand 
bijstandsgerechtigden te beperken. Bij verdere groei van het bestand aanvullende 
maatregelen nemen om instroom te beperken en uitstroom te bevorderen. 
De taakstelling voor de huisvesting van voormalig asielzoekers ligt in 2016 hoog. Er 
moeten 32 voormalig vluchtelingen worden gehuisvest (in 2015 waren dit er 21). Dit 
veroorzaakt een groei in de uitgaven. 
Met ingang van 1 januari treedt de Wet taaleis in werking. Per 1 juli gaat deze wet in 
voor het zittend bestand. De gemeente is verplicht een taaltoets af te nemen bij mensen 
die niet voldoende Nederlands spreken. Pas in de loop van 2016 kan worden beoordeeld 
welke extra kosten dit met zich meebrengt.
Begroting Online:  Jacqueline de Maa
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Integrale schuldhulpverlening

Hulp bieden bij financiële problemen of schulden en daarbij de zelfredzaamheid en eigen 
kracht van inwoners versterken.
Ondersteunen bij het vinden van een (duurzame) oplossing voor de financiële problemen 
en de oorzaken daarvan.
Door preventie en nazorg problematische schulden voorkomen.

Maatregelen

Evalueren van het beleid voor integrale schuldhulpverlening

Het beleid voor integrale schuldhulpverlening wordt in 2016 geëvalueerd.
De uitvoering van de schuldhulpverlening vindt in DUO+-verband plaats. 
 
Begroting Online:  Jacqueline de Maa
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Minimabeleid

Vergroten van deelname aan de samenleving door mensen met een laag inkomen.

Maatregelen

Minimabeleid

Het minimabeleid wordt voortgezet. Het declaratiefonds blijkt een goed onderdeel te zijn 
van het minimabeleid gezien de toename van het aantal gebruikers en het gebruik van 
de pas. In 2017 wordt ook beoordeeld of een aansluiting bij het landelijke jeugdfonds 
en/of cultuurfonds het gebruik van het declaratiefonds kan verbreden.
Begroting Online:  Jacqueline de Maa
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa
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Financiële overzicht Participatie inkomen

Toelichting Financieel overzicht Participatie inkomen
Toelichting Financieel overzicht Participatie inkomen
Voor 2016 wordt op het BUIG-budget € 2.075.000 aan uitgaven verwacht. De inkomsten 
van het Rijk zijn voorlopig (inclusief aanvullende uitkering) geraamd op € 1.877.000.
De aanspraak op bijzonder bijstand neemt al enige tijd toe. Het budget is daarom naar 
boven bijgesteld met € 37.000. 
Kaderstellende documenten 

 Re-integratienota 2015
 Dienstverleningsplan 2008
 Startnotitie Schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2012
 Beleidsplan schuldhulpverlening (2012)
 Nota minimabeleid en bijzondere bijstand 2012
 Communicatieplan minimaregelingen 2012

Wetten 
 Wet SUWI
 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 Participatiewet

Verordeningen 
 Re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2015
 Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 2015
 Handhavingsverordening
 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015
 Verordening tegenprestatie Ouder-Amstel 2015
 Afstemmingsverordening
 Verordening individuele studietoeslag Ouder-Amstel 2015
 Verordening individuele inkomenstoeslag Ouder-Amstel 2015
 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive2015 Ouder-Amstel
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101.5 Participatie/Werk
Doelstellingen

Doelgroep arbeidsbeperking

Passend aanbod nieuwe doelgroepen

Maatregelen

Bekijken van het huidige re-integratieaanbod

Vanuit de Participatiewet is de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een 
aantal nieuwe doelgroepen. Het gaat hier om mensen met een arbeidsbeperking die 
voorheen onder de Wajong of Wsw vielen. In 2016 wordt gekeken of het huidige re-
integratieaanbod voldoende is om deze nieuwe doelgroepen te bemiddelen naar werk.
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Participatie

Bijdrage leveren aan het creëren van nieuwe banen voor mensen met beperkte kansen 
op de arbeidsmarkt

Maatregelen

Regionale Amstel-Meerlanden Werkorganisatie

Indien de raden er mee instemmen, zal per 1 juli 2016 de regionale Amstel-Meerlanden 
Werkorganisatie van start gaan. In deze werkorganisatie worden uitkeringsgerechtigden 
met een verdiencapaciteit van 70% of minder naar werk begeleid. Deze werkorganisatie 
komt voort uit de huidige sociale werkvoorziening AM Groep.
Begroting Online:  Jacqueline de Maa
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Re-integratie

Vergroten van zowel de arbeidsparticipatie als de maatschappelijke participatie.

Maatregelen

Uitvoering van de re-integratienota

De uitvoering van de re-integratienota (2015) wordt in 2017 voortgezet. Naast het 
gebruik van bestaande instrumenten zal in 2017 extra aandacht zijn voor: 

 meer gebruik van loonkostensubsidies om werkgevers te compenseren als zij 
mensen in dienst nemen die minder productief zijn;

 het begeleiden van minimaal veertien personen met een beperking naar een 
passende werkplek (door AM Match);

 het starten van een pilot voor statushouders om ze sneller aan werk te helpen;
 scholingsmogelijkheden voor jonge statushouders om de kans op werk te 

vergroten.

Begroting Online:  Jacqueline de Maa
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Werkgeversbenadering

Toegang tot de arbeidsmarkt vergroten voor werkzoekenden die het niet op eigen kracht 
redden.
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Maatregelen

Opzetten van een regionale aanpak van arbeidsbemiddeling

Vanuit het Werkbedrijf en WSP worden garantiebanen  geworven. Dit zijn banen voor 
mensen met een arbeidsbeperking waaraan een loonkostensubsidie is verbonden. Het 
streven is om een regionale aanpak van arbeidsbemiddeling op te zetten. Ouder-Amstel 
is hierbij zowel bestuurlijk als beleidsmatig actief betrokken.
Begroting Online:  Jacqueline de Maa
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Wet Sociale Werkvoorziening

Goede en passende oplossingen voor medewerkers van het SW bedrijf.

Maatregelen

Uitvoering geven aan het, in december 2015 te nemen besluit omtrent het omvormen 
van de AM groep tot een regionale werkorganisatie.

De invoering van de Participatiewet betekent ook dat er geen sprake meer is van 
instroom in de sociale werkvoorziening.
In 2016 zal uitvoering worden gegeven aan het in december 2015 te nemen besluit 
omtrent het omvormen van de AM groep tot een regionale werkorganisatie. Een goede 
en passende oplossing voor de medewerkers van AM groep maakt hiervan onderdeel uit. 
(Zie ook paragraaf verbonden partijen) 
 
Begroting Online:  Jacqueline de Maa
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Financiële overzicht Participatie werk

Toelichting Financieel overzicht Participatie werk
Toelichting Financieel overzicht Participatie werk
Het deelfonds participatiewet is als integratie uitkering onderdeel  van de algemene 
uitkering uit het gemeentefonds. In 2015 is bij de uitwerking van deze nieuwe taak in de 
diverse bestedingsbudgetten het deelfonds als referentie bij dit product opgenomen. 
Hierdoor is zichtbaar dat het beleidsuitgangspunt  “nieuwe taken binnen het nieuwe 
budget” wordt uitgevoerd. Het budget voor de overige taken wordt op de normale wijze 
via de algemene dekkingsmiddelen gedekt.
Het re-integratie budget is voor 2016 gehandhaafd op het niveau van 2015. Ook voor de 
uitkering Participatiewet is Ouder-Amstel een nadeel gemeente en ontvangt € 40.000 
minder. 
Kaderstellende documenten 

 Re-integratienota 2015
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 Marktbewerkingsplan werkgeversservicepunt (regionaal) 2015

Wetten 
 Wet sociale werkvoorziening
 Wet participatiebudget
 Participatiewet

Verordeningen 
 Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (regionaal)
 Verordening cliëntenparticipatie Wsw (regionaal)
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102 ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG
  
  
  
  
Algemene gezondheidszorg bestaat uit de onderdelen gezondheidszorg en bijzondere 
groepen.
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102.1 Gezondheid
Doelstellingen

Alcohol- en drugsbeleid

Integrale aanpak alcohol- en drugsbeleid.

Maatregelen

Lokaal integraal alcoholbeleid

In 2017 is er gericht preventie aandacht voor de doelgroepen 55+, jongeren tussen de 
12 en 18 jaar en ouders. 

 Voor professionals (waaronder jongerenwerkers, consulenten van het ZAP en 
praktijkondersteuners huisartsen) worden informatie en netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd, die gericht zijn op het herkennen van - en kunnen handelen bij 
verslavingsvraagstukken.

 Voor de doelgroep ouders wordt een pilot gestart om informatie en voorlichting te 
geven via een Webinar door de Brijder Stichting.

 Preventiemedewerkers en handhavers gaan overleggen met sportverenigingen om 
te beoordelen hoe in de praktijk wordt omgegaan met de nieuwe wetgeving vanaf 
2015.

 In overleg met de jongerenwerkers wordt bekeken of er op het gebied van alcohol 
en/of middelengebruik bijzonderheden zijn, waarbij eventueel preventieve acties 
nodig zijn.

Begroting Online:  Marian van der Weele
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Jeugdgezondheidszorg

Maatregelen

Sluitend preventief jeugdgezondheidspakket

Het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg is herzien door de regiogemeenten in 
samenwerking met de GGD. Vanaf 1 januari 2016 treedt dit nieuwe preventieve 
jeugdgezondheidspakket in werking. Onderdeel hiervan is dat alle 0-4-jarigen worden 
gezien door het consultatiebureau. Het nieuwe pakket sluit beter aan op de lokaal 
georganiseerde preventieve zorg voor jeugd. Uitkomsten van het Emovo onderzoek 
(2015) naar de gezondheid van jongeren in Ouder-Amstel worden geanalyseerd en 
vertaald naar concrete actiepunten.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Lokaal gezondheidsbeleid

Bevorderen gezondheid inwoners.
Uitvoeren lokaal beleid op basis van de lokale Gezondheidsnota (speerpunten: 
alcoholpreventie, terugdringen overgewicht en valpreventie).

Maatregelen

Bevorderen gezondheid inwoners

Specifieke activiteiten zijn: 
 project valpreventie in beide dorpskernen;
 project overgewicht: beweegprogramma voor volwassenen met overgewicht en 

obesitas. Dit project wordt uitgevoerd in Duivendrecht;
 project Gezonde School op de vijf basisscholen;
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 In de tweede helft van 2017 komen de resultaten beschikbaar van de door de 
GGD uitgevoerde gezondheidsmonitor. Op basis van de uitkomsten wordt bezien 
of het huidige gezondheidsbeleid of WMO-beleid aangepast moet worden.

Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Financieel overzicht Gezondheidszorg

Toelichting Financieel overzicht Gezondheidszorg
Toelichting Financieel overzicht Gezondheidszorg
In 2015 is een positieve afrekening oude jaren opgenomen van € 17.000. De 
gemeentelijke uitvoeringslasten waren in 2015 in totaliteit opgenomen bij deelproduct 
1012. Omdat in de loop van 2015 duidelijk is geworden hoe de personele inzet is bij de 
diverse onderdelen van het sociaal domein wordt met ingang van 2016 het budget 
herverdeeld en opgenomen bij de betreffende producten. Hierdoor is € 64.000 meer 
toegerekend aan dit product.
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102.2 Bijzondere Groepen
Doelstellingen

Vluchtelingen

In de gemeente huisvesten van vluchtelingen volgens een taakstelling van het Rijk.

Maatregelen

Huisvesting van voormalig asielzoekers

De taakstelling voor de huisvesting van voormalig asielzoekers (statushouders) is hoog. 
Op basis van de in augustus 2016 bekende gegevens is de verwachting dat onze 
gemeente in 2017 36 statushouders moet huisvesten. Dit veroorzaakt een groei in de 
uitgaven. Vanuit het re-integratiebeleid wordt extra ingezet op deze doelgroep.
De gemeente gaat ten behoeve van een goede integratie, volgens landelijk beleid, 
werken met een participatieverklaring. Dit is een traject voor nieuwkomers die via het 
volgen van meerdere bijeenkomsten de Nederlandse samenleving beter leren kennen. 
Hierbij wordt samenwerking gezocht met de welzijnsstichting Coherente en de openbare 
bibliotheek. De bijeenkomsten worden gegeven door Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan.
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Financieel overzicht Bijzondere Groepen

Toelichting Financieel overzicht Bijzondere Groepen
Toelichting Financieel overzicht Bijzondere Groepen
Geen bijzonderheden. 
Kaderstellende documenten 

 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland
 Gezondheidsnota Ouder-Amstel, Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016
 Nota Integraal Alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017
 Beleidsplan Jeugdzorg

Wetten 
 Wet publieke gezondheid
 Jeugdwet
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103 EDUCATIE
  
  
  
  
Educatie bestaat uit de onderdelen Onderwijs en Overige educatie. Op het gebied van 
onderwijs staat het passend onderwijs op de voorgrond. Scholen hebben vanaf augustus 
2014 ook de onderwijs- en zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Een goede aansluiting van de scholen op het gemeentelijke netwerk voor de 
jeugdzorg is een belangrijk aandachtspunt in het overleg tussen scholen en gemeente. 
Daarnaast staat de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van Voor- en Vroegschoolse 
Educatie centraal op de agenda. 
In het kader van het Onderwijskansenbeleid leggen we in 2016 de focus op de 
verbetering van de toegang tot de voor- en vroegschoolse educatie, de kwaliteit van het 
(taal)onderwijs en de overdracht (ook wel doorgaande leerlijn) van kinderen vanuit de 
kinderopvanginstellingen naar de basisscholen. Kinderen wordt de kans geboden om 
zonder taalachterstand in het basisonderwijs in te stromen, dan heeft het kind de meeste 
kans op een succesvolle (school) carrière. 
Samen met de schoolbesturen, kinderopvang-instellingen en andere betrokken partijen 
worden de mogelijkheden om te komen tot een Kindcentrum onderzocht. Bovendien 
willen we extra aandacht besteden aan ouderbetrokkenheid. Ouders zijn een belangrijke 
schakel in het beïnvloeden van de leerprestaties van kinderen.
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103.1 Onderwijs
Doelstellingen

Onderwijshuisvesting

Adequate huisvesting van alle in de gemeente gevestigde basisscholen. De gemeente wil 
goede, veilige en gezonde schoolgebouwen voor leerlingen en leerkrachten met aandacht 
voor de ontwikkeling van het concept Kindcentrum

Maatregelen

Adequate huisvesting basisscholen

In 2016 is een onderzoek naar mogelijkheden tot nieuwbouw voor basisschool Het 
Kofschip en Amstelschool uitgevoerd. Op basis daarvan moet een besluit genomen 
worden over wel of geen nieuwbouw. Bij een positief besluit wordt in 2017 een 
projectplan opgezet om te komen tot nieuwbouw of renovatie.
In overleg met de naburige gemeenten wordt een behoefteonderzoek uitgevoerd naar 
onderwijsvoorzieningen in De Nieuwe Kern (DNK).
Begroting Online:  Marian van der Weele
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Passend Onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning bij het leren nodig hebben, worden adequaat begeleid 
door het samenwerkingsverband Amstelronde.

Maatregelen

Monitoren van uitvoering passend onderwijs

Via het Onderwijsoverleg vindt in 2017 monitoring plaats op de uitvoering van het 
passend onderwijs. Aandachtspunten daarbij zijn vroegsignalering door scholen en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor (zorg)leerlingen. Ouder-Amstel is zowel 
bestuurlijk als ambtelijk vertegenwoordigd in regionaal overleg voor Passend Onderwijs 
voor zowel voortgezet als basisonderwijs.
Begroting Online:  Marian van der Weele
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele
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Financieel Overzicht Onderwijs

Toelichting Financieel overzicht Onderwijs
Toelichting Financieel overzicht Onderwijs
De grootste financiële afwijkingen zijn het gevolg van de sluiting van de oude 
schoolgebouwen van De Grote Beer en de A. Bekemaschool in 2015 en de oplevering van 
de nieuwe school Zonnehof. De investeringslasten van de nieuwe school worden daarom 
pas met ingang van 2016 opgenomen in de begroting.
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103.2 Overige Educatie
Doelstellingen

Het Onderwijsoverleg (voorheen LEA)

Bevorderen van een concrete samenwerking tussen het onderwijsveld en de gemeente.
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid inhoud geven aan het lokale 
onderwijsbeleid.

Maatregelen

Continueren van het onderwijsoverleg

Het Onderwijsoverleg, waarbij de Lokale Educatieve Agenda centraal staat, wordt in 2017 
gecontinueerd.
De volgende onderwerpen zijn actueel: 

 samen met het onderwijs en de kinderopvang de verbinding tussen school en de 
jeugdzorg versterken;

 vormgeven aan een goed functionerende zorg structuur door de scholen waardoor 
zij een vindplaats zijn voor de jeugdzorgproblematiek;

 ouderbetrokkenheid. Minimaal twee bijeenkomsten organiseren over 
maatschappelijke thema’s, zoals pesten, game-gedrag en gebruik van sociale 
media;

 burgerschapsvorming: een structuur opzetten om kinderen en jeugd te bereiken 
en te informeren over en betrekken bij thema’s die hen aangaan;

 stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor 
alle leerlingen;

 activiteiten voor de jeugd plaatsen op de activiteitenkalender op de website;
 een programma voor talentontwikkeling opzetten en uit (laten) voeren;
 het onderzoeken van mogelijkheden tot ontwikkeling van kindcentra;
 het evalueren van de inzet van de Ouder-Kind coach in het basisonderwijs ten 

behoeve van de verbinding zorg/onderwijs;
 onderzoeken of de Ouder-Kind coach ook in kinderopvangcentra ingezet kan 

worden.

Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Kinderopvang – inspecties GGD

Verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang in Ouder-Amstel. Op peildatum 31-12-
2016 is bij 0% van de centra voor kinderopvang reden tot zorg of serieuze zorg over de 
actuele situatie en reden tot serieuze zorg over de nabije toekomst

Maatregelen

Toezicht op- en handhaving van voorzieningen voor kinderopvang

Afhankelijk van het risicoprofiel van een organisatie vindt er jaarlijks beperkt of 
uitgebreider onderzoek plaats bij al onze voorzieningen voor kinderopvang. Met behulp 
van het Protocol Handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen en 
het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen, samen met het 
handhavingssysteem van de GGD Amsterdam, gericht sturen op toezicht en handhaving.
Begroting Online:  Marian van der Weele
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Leerlingenvervoer

De gemeente draagt zorg voor passend vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke 
school die aansluit de handicap of beperking van het kind.
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Maatregelen

Passend vervoer

Uitvoeren van het nieuwe vervoerscontract, dat per 1 augustus 2016 is ingegaan.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Leerplicht

Het beperken van schoolverzuim in het voortgezet- en basisonderwijs. Handhaving bij 
ongeoorloofd schoolverzuim.
Het aantal schoolverlaters blijft op niveau rapportage 2015. 
 

Maatregelen

Beperken schoolverzuim in voortgezet-en basisonderwijs

Continueren bestaand Leerplichtbeleid
Monitoren of nieuwe jeugdwettaken aanleiding kunnen zijn voor aanpassing rol en functie 
Leerplichttaken.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Mogelijkheden Kindcentrum

Zorgen voor brede samenwerking en het delen van accommodaties door scholen en 
kinderopvang ten behoeve van een optimaal opgroei- en opvoedklimaat voor kinderen 
onder één gezamenlijk pedagogisch visie en een eenduidige aansturing (leiding).

Maatregelen

Kindcentrum

Onderzoek doen naar de mogelijkheden om het Kindcentrum vorm te geven. Samen met 
de schoolbesturen formuleren wat daar voor nodig is en op welke manier de gemeente 
hierin ondersteunend kan zijn voor het onderwijs.
Volgen en leren van scholen en kinderopvangcentra die inmiddels gestart zijn met 
initiatieven tot vorming van een IKC.
Begroting Online:  Marian van der Weele
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Onderwijsachterstandenbeleid en voor- en vroegschoolse educatie

Onderwijsachterstanden bij leerlingen in het basisonderwijs en bij jonge kinderen 
vroegtijdig opsporen en bestrijden. 
 In 2016 wordt in het kader van het Onderwijskansenbeleid de focus gelegd op de 
verbetering van de toegang tot de voor- en vroegschoolse educatie, de kwaliteit van het 
vve programma en de overdracht (ook wel doorgaande leerlijn) van alle kinderen vanuit 
de kinderopvanginstellingen naar de basisscholen via de Peuterestafette, een observatie-
en registratieformulier. 
De volgende concrete doelstellingen zijn geformuleerd: 

 100% van de door de GGD geïndiceerde kinderen (doelgroepkinderen) wordt 
geplaatst op een voorschoolse voorziening;

 95 % van de door de GGD geïndiceerde kinderen (doelgroepkinderen) stroomt 
zonder verlengd kleuteren door naar groep 3 in het basisonderwijs;

 100% van de overdracht van de geïndiceerde kinderen (doelgroepkinderen) van 
voorschool naar basisschool (groep 1 en 2) vindt plaats op basis van de 
Peuterestafette (observatie- en registratieformulier voorschoolse educatie).
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Zorgen voor coördinatie en voortgang van het Onderwijskansenbeleid. 
Actief beleid voeren bij de opvang en plaatsing van vluchtelingen in het basisonderwijs 
en de voorschoolse voorzieningen.

Maatregelen

Inzetten van de specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden

De specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden wordt voor de volgende activiteiten 
ingezet: 

 het organiseren van een miniconferentie VVE voor onder andere kinderopvang, 
basisonderwijs, GGD, met als doel verdere afspraken te maken over het bereiken 
van een verbeterde toegang tot VVE (toeleiding), de kwaliteit van het 
taalonderwijs en de overdracht via de Peuterestafette (doorgaande leerlijn) van 
de voor- naar de vroegschoolse educatie;

 de mogelijkheden onderzoeken om via de bibliotheek activiteiten aan te bieden 
voor jonge ouders gericht op taal en ontwikkeling van het jonge kind 
(voorleesontbijt, voorleesmiddagen);

 ondersteunen van taal-activeringsprogramma’s bij de basisscholen;
 financieren van interactievaardigheden- en taaltrainingen (3F niveau) voor de 

pedagogisch medewerkers in de kinderopvang;
 voortzetten van de kwaliteitsdialoog (2 keer per jaar) tussen de onderbouw van 

de basisscholen en de leiding van de kinderopvangcentra. De gemeente faciliteert 
dit en zorgt voor terugkoppeling naar het directeurenoverleg en de 
schoolbesturen. Met elkaar in gesprek blijven over wederzijde verwachtingen en 
het bespreken van de voortgang en kwaliteit van de VVE, waaronder de 
Peuterestafette van de kinderen die zijn overgedragen aan het basisonderwijs.

De coördinatie van de voor- en vroegschoolse educatie wordt in 2017 wederom verzorgd 
door de gemeente.
Actief beleid voeren bij de opvang en plaatsing van vluchtelingen in het basisonderwijs 
en de voorschoolse voorzieningen, in overleg met vluchtelingenwerk, de schoolbesturen 
en de kinderopvanginstellingen.
Begroting Online:  Marian van der Weele
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Financieel Overzicht Overige Educatie

Toelichting Financieel overzicht Overige Educatie
Toelichting Financieel overzicht Overige Educatie
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Door de herziening van de verordening leerlingenvervoer wordt ruim € 15.000 bespaard. 
Het project taalactivering (€ 92.000) loopt ook nog door in 2016. De daarbij behorende 
rijksbijdrage in onderwijsachterstandenbeleid (€ 92.000) wordt ook nog in 2016 
voortgezet. 
Kaderstellende documenten 

 Notitie Kaders en criteria Brede School
 Notitie voor- en vroegschoolse educatie 2011-2014
 Convenant VVE Ouder-Amstel 2012-2014
 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
 Brede School notitie ‘naar permanente huisvesting”
 Convenant Onderwijsoverleg
 Leerplichtwet
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104 SPORT CULTUUR EN RECREATIE
  
  
  
  
Sport Cultuur en Recreatie bestaat uit de onderdelen Sport Cultuur en Recreatie, 
Complex Bindelwijk en Dorpshuis Sportzaal Duivendrecht.
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104.1 Sport, Cultuur en Recreatie
Doelstellingen

Beheer en exploitatie sport- en maatschappelijke voorzienigen

Beter economisch en maatschappelijk rendement in Bindelwijk en Dorpshuis en op de 
sportparken.

Maatregelen

Definitief vormgeven aan het nieuwe beheer- en exploitatiemodel voor het Dorpshuis

Beheer en exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen
Beter economisch en maatschappelijk rendement in Bindelwijk en Dorpshuis en op de 
sportparken.
In 2017 moet het nieuwe beheer- en exploitatiemodel voor het Dorpshuis definitief 
vormgegeven zijn. In dit model zijn de gebruikers en vrijwilligers actief betrokken bij het 
beheer van het Dorpshuis.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Cultureel erfgoed

Zoveel mogelijk de fysieke basiswaarden van het cultureel erfgoed behouden.
Het cultureel erfgoed een prominente rol laten spelen in het toeristisch beleid.

Maatregelen

Effectueren van het beleid cultureel erfgoed

Op basis van de erfgoedvisie Ouder-Amstel wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Het 
realiseren van de doelstellingen gaat in nauwe samenspraak met de werkgroep cultureel 
erfgoed van het Cultuurplatform, het Historisch museum, het bestuur van Beth Haim en 
andere betrokken instellingen.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Cultuur

Inwoners en bezoekers voldoende mogelijkheden bieden om zowel actief als passief deel 
te nemen aan culturele activiteiten door te ‘verbinden’.

Maatregelen

Toekomstperspectief op gebied van cultuur blijven bepalen

Met Historisch Museum, Muziekcollectief en bibliotheek toekomstperspectief blijven 
bepalen, rekening houdend met bezuinigingen op subsidies.
De gemeente blijft samenwerken met het Cultuurplatform Ouder-Amstel en zal het 
cultuurplatform evenals voorgaande jaren blijven faciliteren.
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Sport en recreatie

Het sportbeleid is gericht op toegankelijke en sportieve activiteiten bij sportverenigingen 
en in de wijken voor en door inwoners.

Maatregelen

Actualiseren sportbeleid

Het sportbeleid wordt in 2016 geactualiseerd.
Belangrijke thema’s zijn: 
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 de relatie tussen sport en het sociaal domein;
 de openbare ruimte beweegvriendelijker en aantrekkelijker maken voor sport;
 sport en bewegen in de Nieuwe Kern;
 de rol van de combinatiefunctionarissen.

De gemeente zal bezien in hoeverre gemeentelijke ondersteuning nodig is. 
Zelfredzaamheid van verenigingen en inwoners wordt gestimuleerd. Hierbij worden de 
kaders van het speerpunt “De veranderende samenleving” aangehouden 
 
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Financieel Overzicht Sport Cultuur en Recreatie

Toelichting financieel overzicht sport cultuur en recreatie
Toelichting financieel overzicht sport cultuur en recreatie
In 2016 is de tweede tranche besparing muziekcollectief € 15.000 doorgevoerd. De 
geplande bezuiniging op Sport ad € 60.000 is niet realiseerbaar gebleken. In 2016 zal 
daarom een heroverweging  plaatsvinden en nieuwe voorstellen worden gedaan. In 2015 
heeft Beth Haim een subsidie voor vernieuwing en herinrichting van € 25.000 gekregen. 
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104.2 Complex Bindelwijk
Doelstellingen

Complex Bindelwijk

Efficiënt en effectief gebruik van complex Bindelwijk

Maatregelen

Efficiënt en effectief gebruik van complex Bindelwijk

Voor beide gebouwen geldt dat we in 2016 weer inzetten op een zo efficiënt en effectief 
mogelijk gebruik. In de Bindelwijk ligt de nadruk daarbij op het beter benutten van de 
luwe tijdstippen in de sporthal na schooltijd, in de weekenden en in de schoolvakanties. 
Met de permanente huurders zoals de kinderopvang, bibliotheek, (para)medische 
zorginstanties en de horecaondernemer vindt voortdurend overleg plaats over het 
gebruik van het gebouw. In het Dorpshuis daarentegen bevinden we ons in een geheel 
nieuwe situatie. Het gebouw is nieuw en er zijn voorbereidingen getroffen om het gebruik 
van de ruimtes zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden. De horeca in het gebouw 
wordt geëxploiteerd door Coherente en de Duivendrechtse sportvereniging CTO’70. In 
2016 gaan we ervaren of dat naar wens verloopt. 
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

Financieel overzicht Bindelwijk en Dorpshuis/sportzaal 
Duivendrecht

Toelichting financieel overzicht Bindelwijk,  Dorpshuis/sportzaal 
Duivendrecht
Toelichting financieel overzicht Bindelwijk,  Dorpshuis/sportzaal Duivendrecht
De geplande bezuiniging op deze gemeenschapshuizen ad € 40.000 is niet realiseerbaar 
gebleken. 
Kaderstellende documenten 

 Nota cultuurbeleid ‘Kunst en Cultuur in Ouder-Amstel: een ‘verbindende factor’ 
(2013)

 Sportnota ’Ontspannen en Inspannen’ (2009)
 Jeugdnota ‘Jong@Ouder-Amstel’ (2012)
 Notitie ‘Beheer & Exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen’ (2011)
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104.3 Dorpshuis Sportzaal Duivendrecht
Doelstellingen

Dorpshuis Sportzaal Duivendrecht

Efficiënt en effectief gebruik van Dorpshuis Sportzaal Duivendrecht

Maatregelen

Efficiënt en effectief gebruik van Dorpshuis sportzaal Duivendrecht

Voor beide gebouwen geldt dat we in 2016 weer inzetten op een zo efficiënt en effectief 
mogelijk gebruik. In de Bindelwijk ligt de nadruk daarbij op het beter benutten van de 
luwe tijdstippen in de sporthal na schooltijd, in de weekenden en in de schoolvakanties. 
Met de permanente huurders zoals de kinderopvang, bibliotheek, (para)medische 
zorginstanties en de horecaondernemer vindt voortdurend overleg plaats over het 
gebruik van het gebouw. In het Dorpshuis daarentegen bevinden we ons in een geheel 
nieuwe situatie. Het gebouw is nieuw en er zijn voorbereidingen getroffen om het gebruik 
van de ruimtes zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden. De horeca in het gebouw 
wordt geëxploiteerd door Coherente en de Duivendrechtse sportvereniging CTO’70. In 
2016 gaan we ervaren of dat naar wens verloopt. 
 
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

Financieel overzicht Bindelwijk en Dorpshuis/sportzaal 
Duivendrecht

Toelichting financieel overzicht Bindelwijk,  Dorpshuis/sportzaal 
Duivendrecht
Toelichting financieel overzicht Bindelwijk,  Dorpshuis/sportzaal Duivendrecht
De geplande bezuiniging op deze gemeenschapshuizen ad € 40.000 is niet realiseerbaar 
gebleken. 
Kaderstellende documenten 

 Nota cultuurbeleid ‘Kunst en Cultuur in Ouder-Amstel: een ‘verbindende factor’ 
(2013)

 Sportnota ’Ontspannen en Inspannen’ (2009)
 Jeugdnota ‘Jong@Ouder-Amstel’ (2012)
 Notitie ‘Beheer & Exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen’ (2011)
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PROGRAMMA 2 RUIMTE
  
  
  
  
Het programma Ruimte bestaat uit de onderdelen Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, Wegen en Water, Milieu (inclusief afval en riolering), Groen en de Lokale 
economie. 
Doelstelling 

 Een schone en veilige openbare ruimte waarin het prettig vertoeven is.
 Zorgdragen voor een leefbare en duurzame leefomgeving.

In dit programma vindt u naast de andere beleidsvoornemens negen speerpunten van 
beleid. 

 Speerpunt IBOR
 Speerpunt Amstelbrug
 Speerpunt ’t Kampje
 Speerpunt Cultureel Erfgoed
 Speerpunt De Nieuwe Kern
 Speerpunt Dorpshart Duivendrecht
 Speerpunt Duurzaamheid
 Speerpunt Toerisme
 Speerpunt Calamiteitenberging De Ronde Hoep

Klik hier om het volledige document 'Speerpunten voor 2016' te bekijken.  
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201.1 Volkshuisvesting
Doelstellingen

Afspraken met Eigen Haard

Komen tot nieuwe prestatieafspraken met Eigen Haard, naar aanleiding van de 
geactualiseerde woon-visie.

Maatregelen

Prestatieafspraken  maken met Eigen Haard en de huurdersvereniging

In het eerste kwartaal van 2017 worden prestatieaf-spraken met Eigen Haard aan de 
gemeenteraad gepresenteerd die voortvloeien uit de ambitie van de woonvisie. 
Vervolgens worden deze uitgevoerd en continu gemonitord.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Bouw- en woningtoezicht

Klantvriendelijk en conform de regelgeving bouw- en woningtoezicht laten plaatsvinden.

Maatregelen

Bouw- en woningtoezicht

Opstellen en uitvoeren meerjarenbeleidsplan VTH
2017–2020.
Alle verleende vergunningen worden minimaal een keer gecontroleerd.
Bij geconstateerde overtredingen wordt eerst nagegaan of legalisatie (achteraf) mogelijk 
is.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Regionale samenwerking

De regionale samenwerking op het thema Wonen handhaven.

Maatregelen

Regionale samenwerking

Samen met de A&M gemeenten een samenwerkingsstructuur opzetten waarbinnen wordt 
samengewerkt op het thema wonen, rekening houdend met de veranderende 
samenwerking van SRA naar MRA schaal.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Woningen

Zorgdragen dat de markt zo evenwichtig mogelijk aanbod van woningen realiseert.

Maatregelen

Volkshuisvesting

Regionaal afspraken maken over de versnellingsopgave van de woningbouwproductie en 
onze bijdrage daarin.
Inventariseren welke woningbouwprojecten eventueel versneld kunnen worden opgestart 
of afgerond.
Eventuele knelpunten regionaal oppakken.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel
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Financieel overzicht Volkshuisvesting

Toelichting Financieel overzicht Volkshuisvesting
Toelichting Financieel overzicht Volkshuisvesting
De exploitatie van diverse gemeentelijke gebouwen is met ingang van 2016 
ondergebracht bij het product lokale activiteiten.
Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving is bij dit onderdeel meer ambtelijke 
inzet nodig.
Voor de kosten in het kader van uitoefenen bestuursdwang is eenmalig € 10.000 
opgenomen.

Financieel overzicht Volkshuisvesting

Exploitatie Rek. 2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019
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201.2 Ruimtelijke Ordening
Doelstellingen

Bestemmingsplannen

Actualiseren bestemmingsplannen.

Maatregelen

Actualiseren bestemmingsplannen

Voor bijna het gehele grondgebied van de gemeente gelden actuele ruimtelijke plannen, 
met uitzondering  van het gebied van De Nieuwe Kern. Hier geldt nog steeds een 
bestemmingsplan uit 1977. Door middel van een voorbereidingsbesluit worden 
ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Na het opstellen van de structuurvisie wordt een 
nieuw bestemmingsplan opgesteld.
Voor De Ronde Hoep is een Beheerverordening van kracht. Naar verwachting wordt eind 
2016 de bestemmingsplanprocedure voor De Ronde Hoep herstart (vaststelling in 2017).
De ruimtelijk-economische visie voor het Amstel Businesspark Zuid is begin 2017 gereed. 
De visie vormt de basis voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan voor het 
bedrijventerrein. Hierin wordt ook de bestemming van de locaties van de huidige 
woonschepen bepaald.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Calamiteitenberging De Ronde Hoep

Veiligheid van inwoners zoveel mogelijk waarborgen.
Regelen van schadeloosstelling bij onderwaterzetting

Maatregelen

De Ronde Hoep

Overleggen over projectplan en schaderegeling met AGV/Waternet.
Inwoners informeren over en betrekken bij de totstandkoming van plannen en 
regelingen.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Financieel overzicht Ruimtelijke Ordening

Toelichting Financieel overzicht Ruimtelijke Ordening
Toelichting Financieel overzicht Ruimtelijke Ordening
Door de inhaalslag zijn nagenoeg alle bestemmingsplannen actueel. Omdat in 2016 
alleen de procedure voor bestemmingsplan De Ronde Hoep wordt gestart is er minder 
ambtelijke inzet nodig. 
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Financieel overzicht Ruimtelijke Ordening

Exploitatie Rek. 2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019
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202.1 Wegen
Doelstellingen

Amstelbrug

Vervanging van de Amstelbrug in de N-522

Maatregelen

Voorbereiden van de vervanging van de provinciale Amstelbrug

Voor de vervanging van de provinciale Amstelbrug is een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met de provincie Noord-Holland en de gemeente Amstelveen. Naast een 
vervanging van de brug zelf zal het kruispunt Hoger Einde Zuid en – Noord met de N-522 
worden gereconstrueerd en komt er een fietsonderdoorgang. De bereikbaarheid van de 
ondernemers aan beide zijden van de Amstel is hierbij een belangrijk aandachtspunt. In 
2015 en 2016 vinden de voorbereidingen plaats, zoals het maken van de 
verkeerskundige ontwerpen en het voeren van de ruimtelijke procedures. De 
gemeentelijke financiële bijdrage is verschuldigd bij de aanbesteding in 2017.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

De Nieuwe Kern

Ontwikkeling van de verkeerstructuur van De Nieuwe Kern

Maatregelen

Uitvoeren van verkeerskundige onderzoeken in het kader van De Nieuwe Kern

Vervolg geven aan het uitvoeren van verkeerskundige onderzoeken in het kader van De 
Nieuwe Kern.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Fietsnota

Implementatie fietsnota

Maatregelen

Fietsnota

In het coalitieakkoord 2014 – 2018 is afgesproken dat het gebruik van de fiets moet 
worden gestimuleerd voor het vervoer over korte afstanden, inclusief het schoolvervoer. 
De Fietsnota wordt najaar 2016 geëvalueerd. Hierbij wordt de actuele stand van zaken 
weergegeven van de implementatie van de in de Fietsnota voorgestelde maatregelen en 
aanbevelingen.
Het alléén op orde krijgen van de fietsinfrastructuur is niet voldoende om mensen ook 
meer op de fiets te krijgen. Daarom is in 2016 een fietsstimuleringsplan opgesteld met 
als doel het fietsen aantrekkelijker te maken.
In nauwe samenwerking met de scholen wordt een inventarisatie gemaakt van de 
knelpunten op de school-huisroutes. Hiervoor worden veilige oplossingen voorgesteld. 
Ook wordt onderzocht hoe de fietsroute naar de scholen in Duivendrecht beter kan 
aansluiten op de bestaande fietsinfrastructuur.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Openbare verlichting

Zorgen voor een duurzame openbare verlichting, waarbij de balans tussen veiligheid, 
uitstraling kosten en energieverbruik zo goed mogelijk vorm wordt gegeven
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Maatregelen

Openbare verlichting

In 2017 vindt voor de openbare verlichting groot onderhoud plaats binnen het project 
Azaleahof en omgeving. Daarnaast zullen ook led-armaturen worden toegepast op de 
masten met grote vermogens, omdat hier de meeste energiewinst te behalen valt.
In 2017 wordt ook invulling gegeven worden aan het actualiseren van het beleid op het 
gebied van openbare verlichting. De meerjarenplanning van het groot onderhoud wordt 
zoveel mogelijk afgestemd met het groot onderhoud van de wegen.
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Parkeren

Er ontstaat voldoende parkeercapaciteit voor de op Amstel Businesspark gevestigde 
bedrijven. Een eventueel verdringingseffect naar de woonkern Duiven-drecht zal worden 
tegengegaan.

Maatregelen

Monitoren van de gevolgen van het parkeerbeleid voor delen van Duivendrecht

Om de parkeerdruk in Duivendrecht - als gevolg van betaald parkeren op het Amstel 
Business Park - te kunnen beheersen, worden regelmatig parkeercontroles uitgevoerd. 
Als daar aanleiding toe is, worden de reeds ingestelde blauwe zones in Duivendrecht 
uitgebreid. Aan de inwoners en bedrijven binnen de blauwe zones zijn/worden 
ontheffingen verleend.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Verkeerseducatie

Door middel van verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding wordt het bevorderen van 
verkeersveilig gedrag nagestreefd.

Maatregelen

Verkeersveiligheidsbeleid

Verkeerseducatie op de basisscholen.
Voor gedragsbeïnvloeding wordt thans aangesloten bij drie campagnes van de 
vervoerregio. Momenteel wordt gewerkt aan een herijking van het regionale 
verkeersveiligheidsbeleid met een grotere rol voor onderling samenwerkende gemeenten.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Wegen

Zorgen voor duurzaam veilige wegen.

Maatregelen

Invulling geven aan het dynamisch wegbeheer

In 2017 wordt het nog aan te besteden beheersysteem gevuld met data, die worden 
gegenereerd uit de weg-inspecties die dan gaan plaatsvinden.
In 2017 vindt groot onderhoud plaats aan de Azaleastraat en omgeving en de 
Rondehoep-Oost tussen de Jan Benninghweg en het viaduct van de A9.
Ook start de voorbereiding voor de uitvoering van onderhoud in de Kloosterbuurt en aan 
fietspad de Slinger.
Er wordt een eenmalige bijdrage geleverd als investering in de wegen binnen de 
ontwikkeling van het Dorpshart Duivendrecht.
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Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Financieel Overzicht Wegen

Toelichting Financieel overzicht Wegen
Toelichting Financieel overzicht Wegen
Met ingang van 2016 wordt een voorziening groot onderhoud wegen (inclusief 
polderwegen) ingesteld. Jaarlijks wordt hier € 775.000 aan toegevoegd. In 2016 wordt 
ook het doorgeschoven budget onderhoud polderwegen uit 2015 toegevoegd.
Naast enkele verschuivingen in ambtelijke inzet zijn geen bijzonderheden te melden.
Bij parkeren worden de exploitatielasten positief beïnvloed door het vervangen van de 
externe handhaving door eigen personeel (€ 61.000) en lagere kosten betaald parkeren 
€ 35.000. De verwachting is dat de opbrengst parkeerboetes € 100.000 minder zal zijn 
dan de ramingen van 2015.

Financieel overzicht Wegen

Exploitatie Rek. 2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019
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202.2 Water
Doelstellingen

Water

Onderhoud watergangen

Maatregelen

Zoeken naar een nieuwe locatie voor het slibdepot

Het waterschap AGV is tot en met 2017 de bij het waterschap in beheer zijnde 
watergangen in de gemeente Ouder-Amstel aan het baggeren. Conform de Waterwet is 
de eigenaar van een oever verplicht om verspreidbare baggerspecie te ontvangen en, 
indien nodig, af te voeren. De gemeente heeft het slibdepot langs de Middenweg te 
Ouderkerk aan de Amstel aan Rijkswaterstaat SAA overgedragen, dat het in april 2015 in 
gebruik heeft genomen. Onderdeel van deze overdracht is dat, zo lang er geen 
definitieve vervangende oplossing is, het slib waarvoor de gemeente ontvangstplicht 
heeft, afgevoerd wordt naar andere bestaande depots. Rijkswaterstaat draagt de kosten 
die ontstaan als gevolg van de noodzakelijke tijdelijke afvoer van dat slib. Samen met 
Rijkswaterstaat wordt naar een nieuwe locatie voor het slibdepot wordt gezocht.
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Financieel Overzicht Water

Toelichting Financieel overzicht Water
Toelichting Financieel overzicht Water
In 2018 worden door het waterschap AGV geen watergangen in de gemeente Ouder-
Amstel gebaggerd, waardoor het extra geraamde budget van € 40.000,00 voor het 
afvoeren van het baggerslib kan komen te vervallen.

Financieel overzicht Water

Exploitatie Rek. 2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019
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203.1 Fysiek Milieu
Doelstellingen

Duurzaamheid

Ontwikkeling en uitvoering lokaal duurzaamheidsbeleid.

Luchtkwaliteit

Het monitoren en zo mogelijk verbeteren van de lokale luchtkwaliteit.

Financieel overzicht Milieu

Toelichting Financieel overzicht Milieu
Toelichting Financieel overzicht Milieu
Naast wijzigingen in de uren inzet zijn er geen bijzonderheden.
In de raming voor 2015 was rekening gehouden met de kosten voor het samenstellen 
van het luchtkwaliteitsplan en de daarbij behorende provinciale subsidie van € 39.000. 
 

Financieel overzicht Milieu

Exploitatie Rek. 2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019
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203.2 Reiniging
Doelstellingen

Afvalinzameling

Adequate afvalinzameling.

Maatregelen

Aanpassen inzamelsysteem op basis van evaluatie

Uitvoering geven aan het besluit om de inzameling van plastic uit te breiden met 
(verpakking)metalen en drankenkartons.
Uitvoering geven aan het besluit om gebruik te maken van de door het AEB te bouwen 
na-scheidingsinstallatie voor het na-scheiden van huishoudelijk restafval. Volgens de 
planning is de na-scheidingsinstallatie eind 2017 operationeel.
Bezien hoe de afvalscheiding nog verder verbeterd kan worden.
De kosten van afvalinzameling in het buitengebied, waar we anders inzamelen dan in de 
rest van de gemeente, stijgen. Dit is het gevolg van een wettelijke verplichting waarbij 
geen keuzevrijheid bestaat.
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Financieel overzicht Reiniging

Toelichting Financieel overzicht Reiniging
Toelichting Financieel overzicht Reiniging
De kosten van inzameling zijn lager dan de ramingen van 2015. Door wijzigingen als 
gevolg van de ondergrondse afvalinzamelingmethodiek is er minder ambtelijke inzet 
nodig. De investeringen in de ondergrondse afvalinzameling zijn lager dan oorspronkelijk 
geraamd. Hierdoor zijn ook de kapitaallasten minder. De tarieven van afvalstoffenheffing 
zijn naar beneden bijgesteld. De reserve afvalstoffenheffing is met ingang van 2016 
omgezet naar een voorziening.

Financieel overzicht Reiniging

Exploitatie Rek. 2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019
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203.3 Riolering
Doelstellingen

Riolering

Uitvoering geven aan zorgplicht voor inzamelen en transporteren van stedelijk 
afvalwater, doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater en voorkomen van 
structureel nadelige gevolgen door de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 
bestemming.

Maatregelen

Actualiseren van het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2011-2015

Het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2011-2015 moet worden geactualiseerd. 
In verband met de ontwikkelingen van DUO+ wordt bekeken of het huidige GRP op 
eenvoudige wijze kan worden verlengd zodat de GRP’s van de DUO+-gemeenten straks 
gezamenlijk kunnen worden opgesteld. 
In het kader van het groot onderhoud worden werkzaamheden uitgevoerd in het 
Dorpshart Duivendrecht en de Prinses Marijkelaan. Deze werkzaamheden worden 
gecombineerd met de werkzaamheden aan de wegen en plantsoenen.
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Financieel overzicht Reiniging

Toelichting Financieel overzicht Reiniging
Toelichting Financieel overzicht Reiniging
Geen bijzonderheden.

Financieel overzicht Riolering

Exploitatie Rek. 2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019
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203.4 Begraafplaatsen
Doelstellingen

Begraafplaats Karssenhof

Zorgen voor adequate grafrust voor inwoners die op onze gemeentelijke begraafplaats 
begraven willen worden, inclusief voldoende begraafplekken, waarbij de begraafplaats 
zoveel mogelijk kostendekkend is.

Maatregelen

Begraafplaats

In 2015 is onderzocht op welke manier de begraafplaats beter kan renderen en/of 
aantrekkelijker kan worden. Hiervoor is in dat jaar een marktconsultatie gehouden, over 
bijvoorbeeld privatisering. Aan de hand van de uitkomsten daarvan wordt besloten op 
welke wijze in 2017 wordt gewerkt aan een mogelijk meer rendabele begraafplaats. Deze 
vervolgactie is tot dusver niet uitgevoerd, omdat we de mogelijkheden tot meer 
rendement door samenwerking in Duo+ nog aan het verkennen zijn.
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

Financieel overzicht Begraafplaatsen

Toelichting Financieel overzicht Begraafplaatsen
Toelichting Financieel overzicht Begraafplaatsen
Geen bijzonderheden. 
Kaderstellende documenten 

 Notitie Onderzoek Uitbreiding Begraafplaats Karssenhof 

Financieel overzicht Begraafplaatsen

Exploitatie Rek. 2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019
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204.1 Groene sportvelden
Doelstellingen

Groene Sportvelden

Kwaliteit sportvelden moeten voldoen aan de minimale eisen van NOC*NSF en KNVB.
 

Maatregelen

Onderhoud kunst- en natuurgrasvelden

Onderhoud kunst- en natuurgrasvelden laten uitvoeren door derden (vereniging en 
specialisten).
 
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Financieel Overzicht Groene Sportvelden

Toelichting Financieel overzicht Groene Sportvelden
Toelichting Financieel overzicht Groene Sportvelden
Bij het onderdeel sportterrein Wethouder Koolhaasweg is rekening gehouden met de 
aanleg kunstgrasveld.

Financieel overzicht Groene Sportvelden

Exploitatie Rek. 2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019
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204.2 Openbaar Groen
Doelstellingen

Openbaar groen & de scheiding tussen privaat en openbaar groen

De scheiding tussen privaat en openbaar groen is duidelijk zichtbaar.

Maatregelen

Afronden van het woninggroenproject

In 2015 is het woninggroenproject vrijwel afgerond. In 2016 en daarna worden jaarlijks 
verzoeken verwacht om, in eerste instantie niet aangekochte of gehuurde grond, alsnog 
te mogen kopen of huren.
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Openbaar groen & Groen- en Bomen beleid

Groen- en Bomenbeleid.

Maatregelen

Het ontwikkelen van een plan om het groen, bomenbeleid, groenstructuur en beheer in 
één document te beschrijven

In 2016 een plan ontwikkelen om het groen, bomenbeleid, groenstructuur en beheer in 
één document te beschrijven. Bestaande beleidsvoornemens of stukken kunnen in het 
document opgenomen worden. Het beleid wordt afgestemd op de beheerplannen Wegen 
en Riolering.
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Openbaar groen & het onderhoudsniveau

Het onderhoudsniveau van het openbaar groen heeft overal de basiskwaliteit.

Maatregelen

Verder doorzetten van het onderhoudsniveau van het openbaar groen

In 2016 wordt het achterstallig onderhoud aan bomen dat in 2015 is opgestart, verder 
doorgezet. De volledige achterstand wegwerken vergt enige jaren. Van de laatste 
woninggroenwijk (bloemen-/bomen-buurt) wordt de herinrichting in 2016 afgerond. 
Het onderhoudsniveau van het groen heeft de basiskwaliteit "Heel en veilig". voor een 
aantal activiteiten wordt dit niet gehaald, omdat de budgetten hiertoe ontoereikend zijn. 
Deze gebieden worden slechts minimaal onderhouden, wel wordt ervoor gezorgd dat dit 
niet resulteert in een achteruitgang in de sociale veiligheid.
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa

Financieel Overzicht Openbaar Groen
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Toelichting Financieel overzicht Openbaar Groen
Toelichting Financieel overzicht Openbaar Groen
In 2016 is voor onderhoud klussenteam structureel € 17.000 extra ter beschikking 
gesteld. De bezuinigen uit het dekkingsplan op groenonderhoud € 35.000 kan in 2016 
slechts voor 50% gerealiseerd worden.
In 2016 is de verkoop van groenstroken (€ 77.000) ingezet als dekking voor 
reconstructiewerkzaamheden. 

 

Financieel overzicht Openbaar Groen

Exploitatie Rek. 2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019
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205.1 Lokale activiteiten
Doelstellingen

Detailhandel

Winkelkernen versterken

Maatregelen

Versterken winkelkernen

Onderzoek op verzoek winkeliers naar middelen om winkelkernen te versterken, heeft in 
2015 geresulteerd in een initiatief om een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten. 
Eind 2015 wordt duidelijk of er voldoende draagvlak is onder de ondernemers. Wanneer 
dat het geval is, wordt vanaf 2016 uitvoering gegeven aan de BIZ aan de hand van de 
gemaakte afspraken tussen gemeente en ondernemers. Deze afspraken zijn geborgd in 
een uitvoeringsovereenkomst. 
 
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

Leegstand

Tegengaan van leegstand

Maatregelen

Tegengaan leegstand

Onderzocht wordt of leegstaande kantoorgebouwen kunnen worden getransformeerd tot 
woonruimten. Onderzocht wordt hoe leegstaande winkelpanden weer een bestemming 
kunnen krijgen.
Portefeuillehouder:  Rineke Korrel

Revitalisering bedrijventerreinen

Het realiseren en behouden van functioneel, economisch en kwalitatief verantwoorde 
bedrijventerreinen.

Maatregelen

Opstellen van een concrete (ruimtelijke) toekomstvisie

Met de ruimtelijk economische visie als basis, wordt een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld voor het ABP. Er wordt ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld.
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers
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Financieel Overzicht Lokale activiteiten

Toelichting Financieel overzicht Lokale activiteiten
Toelichting Financieel overzicht Lokale activiteiten
Met ingang van 2016 zijn de exploitatielasten van de gemeentelijke gebouwen 
ondergebracht bij dit product. 
Kaderstellende documenten 

 Beleidsambitie Economie Ouder-Amstel 2013
 Amstel Business Park verbetertraject fase 1, knelpuntenanalyse en 

verbetermaatregelen
 Wet bedrijveninvesteringszone (Wet BIZ)

Financieel overzicht Lokale Activiteiten

Exploitatie Rek. 2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019
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205.2 Projecten
Doelstellingen

Dorpshart Duivendrecht & De Nieuwe kern

Zie paragraaf projecten.

Maatregelen

Dorpshart Duivendrecht & De Nieuwe kern

Zie paragraaf projecten.
Portefeuillehouder:  Jacqueline de Maa,  Marian van der Weele

Financieel Overzicht Projecten

Toelichting Financieel Overzicht Projecten
Voor de toelichting verwijzen we naar de paragraaf projecten.

Financieel overzicht Projecten

Exploitatie Rek. 2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019
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205.3 Toerisme
Doelstellingen

Platform toerisme

Versterken samenwerking tussen partijen in de toe-ristisch/recreatieve sector onderling 
en met de gemeente.

Maatregelen

Toeristisch overleg

Ondernemers en instellingen uit de sector komen periodiek bijeen om verbinding te 
leggen en de samenwerking te versterken om samen de toeristische potenties van de 
gemeente beter te benutten.
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

Toerisme en recreatie

Ouder-Amstel profileren voor recreatie en toerisme en het uitbouwen en beter benutten 
van de toeristische en recreatieve potentie van de gemeente.

Maatregelen

Uitvoering gegeven aan een actieplan toerisme

In 2017 wordt uitvoering gegeven aan een actieplan toerisme dat samen met de 
ondernemers en instellingen uit de toeristisch/recreatieve sector tot stand is gekomen. 
Concrete acties daaruit zijn: 

 verbeteren verbindingen met Amsterdam;
 realiseren en verspreiden van toeristische kaart;
 een website gericht op toerisme ontwikkelen.

Het benutten van regionale samenwerkingsverbanden wordt gehandhaafd.
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

Financieel Overzicht Toerisme

Toelichting Financieel overzicht Toerisme
Toelichting Financieel overzicht Toerisme
In 2015 is € 15.000 beschikbaar gesteld voor Sail Amsterdam.

Financieel overzicht Toerisme

Exploitatie Rek. 2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019
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Totaal Financieel Overzicht programma 2 Ruimte

Totaal Financieel overzicht Programma 2 Ruimte

Exploitatie Rek. 2014 Begr.2015 Begr.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019
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PROGRAMMA 3 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN 
VEILIGHEID
  
  
 Doelstelling 

 Verzorgen van goede tweezijdige communicatiestromen tussen burgers, 
bedrijven, organisaties en de gemeente;

 Actief betrekken van burgers bij beleid;
 Goede en bereikbare dienstverlening.

Dit programma bestaat uit Burgerzaken, Bestuursorganen, Veiligheid en handhaving, 
Financiën, Gemeentelijke belastingen en algemene uitkering. 
In dit programma vindt u naast de andere beleidsvoornemens twee speerpunten van 
beleid. 

 Speerpunt inzet op de veranderende samenleving
 Speerpunt deregulering en handhaving

Klik hier om het volledige document 'Speerpunten voor 2016' te bekijken. 
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301.1 Bevolkingszaken
Doelstellingen

Basisregistratie personen (BRP)

Voorbereidingen treffen om aan te sluiten op de landelijke voorziening Basisregistratie 
Personen (BRP).

Maatregelen

Voorbereidingen treffen om aan te sluiten op de landelijke voorziening Basisregistratie 
Personen (BRP)

De aanbesteding staat gepland in 2016 met de bedoeling om de aansluiting per 1-1-2017 
te implementeren.
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

Dienstverlening

Een zo toegankelijk mogelijke en kwalitatief goede dienstverlening, waarbij het doel is 
om snel en begrijpelijk het juiste antwoord te geven via verschillende kanalen.

Maatregelen

Doorontwikkeling dienstverlening

In DUO+-verband zijn en worden projecten en activiteiten opgepakt om de 
dienstverlening verder door te ontwikkelen.
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

Digitale dienstverlening

Optimalisering digitale dienstverlening, waardoor steeds meer producten digitaal kunnen 
worden afgenomen en informatie op maat kan worden verkregen. 
 

Maatregelen

Verdere optimalisering en uitbreiding van de digitale dienstverlening

Verdere optimalisering, uitbreiding van de digitale dienstverlening waaronder ook het 
digitale loket wordt in DUO+-verband verder uitgewerkt.
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

GEO/Beheer data

Overzichtelijke raadpleegomgeving met actuele en nauwkeurig gegevens.

Maatregelen

Aansluiten van de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) op de Landelijke 
Voorziening

De Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) zal uiterlijk op 1 januari 2016 aansluiten 
op de Landelijke Voorziening. Dit project wordt gezamenlijk uitgevoerd door de DUO+ 
gemeenten.
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers
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Kwaliteit van de dienstverlening

Inzicht krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening.

Maatregelen

Deelname burgerpeiling van ‘waarstaatjegemeente.nl’ Burgerrollen

In het laatste kwartaal van 2016 wordt weer deelgenomen aan de tweejaarlijkse 
burgerpeiling van ‘waarstaatjegemeente.nl’ Burgerrollen. De resultaten hiervan volgen in 
het eerste kwartaal van 2017.
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

Verkiezingen

Organisatie verkiezingen volgens de daarvoor geldende regels, en dienstverlenend voor 
zowel inwoners als voor onze stembureauleden. 
 

Maatregelen

Referendum

Er staan in 2016 geen verkiezingen gepland. Door de invoering van de Wet raadgevend 
referendum per 1 juli 2015 is het vanaf 2016 mogelijk dat we een referendum moeten 
organiseren.
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

Financieel overzicht Bevolkingszaken

Toelichting Financieel overzicht Bevolkingszaken
Toelichting Financieel overzicht Bevolkingszaken
Geen bijzonderheden. 
Kaderstellende documenten 

 Dienstverleningsvisie 2010-2015
 Rapport ‘Waarstaatjegemeente.nl’ Burgerrollen  Najaar 2010, 2012 en 2014
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302.1 Gemeenteraad en College
Doelstellingen

Communicatiebeleid

Verbetering (interactieve) communicatie tussen burgers en gemeente.

Maatregelen

Communicatiebeleid en uitvoeringsprogramma visie veranderende samenleving

Opstellen communicatiebeleidsplan
Uitvoeren communicatiebeleidsplan
Betrekken van inwoners bij de in 2017 geplande beleidsvoornemens.
Evalueren van het uitvoeringprogramma visie Samen maken we Ouder-Amstel en op 
basis daarvan een uitvoeringsprogramma 2017 opstellen.
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2017 en de ingediende 
inwonersinitiatieven.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Ondersteuning van de gemeenteraad

Proactief ondersteunen van de gemeenteraad bij de uitoefening van de kaderstellende, 
volksvertegenwoordigende en controlerende functie.

Maatregelen

Proactief ondersteunen van de gemeenteraad bij de uitoefening van de kaderstellende, 
volksvertegenwoordigende en controlerende functie.

Voor de controle van de jaarrekening 2016 wordt het lopende accountantscontract 
nogmaals met een jaar verlengd. Voor de jaren 2017 en verder vindt in het kader van 
Duo+ een nieuwe aanbesteding plaats, samen met de gemeenten Diemen en Uithoorn.
In het kader van de samenwerking Duo+ is er regelmatig onderling overleg tussen de 
drie griffiers. Bezien wordt op welke wijze de raden betrokken blijven, bijvoorbeeld via 
het raadsledenplatform en raadsconferenties.
De digitale vergaderomgeving van de gemeenteraad wordt verder vormgegeven in het 
kader van de samenwerking Duo+ op ICT-gebied.
In overleg met de fractievoorzitters worden de campagneactiviteiten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 voorbereid.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Uitvoering geven aan Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt).

Voldoen aan de Wet revitalisering generiek toezicht. Hiermee wordt voorzien in een 
vereenvoudiging van het stelsel van interbestuurlijk toezicht.

Maatregelen

Voldoen aan de wet Revitalisering generiek toezicht

King heeft het instrument “toezichtinformatie” ontwikkeld dat de basis vormt voor 
horizontale verantwoording (waarstaatjegemeente.nl).
Via deze website wordt informatie aan de hand van kernindicatoren geleverd. Deze 
informatie ondersteunt de gemeenteraad in het uitvoeren van haar toezichthoudende 
taak. In de jaarrekening 2014 werd voor het eerst, als pilot, gebruik gemaakt van de 
rapportage van de website waarstaatjegemeente.nl om op dit punt te verantwoorden.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele
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Financieel overzicht Bestuursorganen

Toelichting Financieel overzicht Bestuursorganen
Toelichting Financieel overzicht Bestuursorganen
In 2015 is rekening gehouden met wachtgelduitkering € 20.000. Ook is in 2015 de 
proeftuin participatie opgenomen. 
Kaderstellende documenten 

 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad Ouder-Amstel 2012

 Verordening op de Rekenkamer gemeente Ouder-Amstel 2011
 Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010
 Visie 2020 en Heroriëntatiekader 2013
 Communicatiebeleidsplan 2012-2016
 Uitvoeringsplan Communicatie 2012-2016
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303.1 Brandweer
Doelstellingen

Brandweer

Brandweerzorg, die in kwalitatieve en kwantitatieve zin en tegen acceptabele kosten 
voldoet aan de minimaal vereiste norm voor het voorkomen, beperken en bestrijden van 
brand. Het leveren van brandweer-zorg is een wettelijke taak van de veiligheidsregio 
onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten die tot de 
veiligheidsregio behoren.

Maatregelen

Verder uitrollen van Project Brandveilig Leven

2016 staat vooral in het teken van verdere uitrol van Brandveilig Leven. Doel is om het 
brandveiligheidsbewustzijn van inwoners in de regio te verhogen en de eigen 
verantwoordelijkheid te vergroten. Onder deze noemer worden door de regionale 
brandweer diverse preventie-activiteiten ontplooid in nauwe samenwerking met 
woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties. Brandveilig Leven heeft een 
prominente plaats binnen het project Samen Veilig.
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

Crisisbeheersing

Een crisisbeheersingsorganisatie, regionaal en lokaal, die de gevolgen van een crisis, 
ramp of andere grootschalige calamiteit voor de inwoners van Ouder-Amstel zo goed 
mogelijk kan opvangen.

Maatregelen

Voortzetten van Project Samen Veilig

Het project Samen Veilig wordt verder voortgezet om de zelfredzaamheid van inwoners 
bij rampen of calamiteiten te vergroten.
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

Financieel overzicht Brandweer

Toelichting Financieel overzicht Brandweer
Toelichting Financieel overzicht Brandweer
In 2016 wordt de kazerne in Duivendrecht overgedragen aan de regio. De lasten zijn 
opgenomen worden in de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio. Daarnaast is 
een nieuwe kazerne gepland in Ouderkerk. In de toename van de bijdrage aan de 
veiligheidsregio is hiermee rekening gehouden. 
Kaderstellende documenten 

 Wettelijke eisen en regelgeving
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 Operationeel dekkingsplan regionale brandweer
 Notitie regionale brandweer over brandveilig leven en brandveiligheid
 Strategisch huisvestingsplan Brandweer Amsterdam-Amstelland
 Besluit Veiligheidsbestuur over herstructurering gemeentelijke processen 

crisisbeheersing
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303.2 Integrale Veiligheid en Openbare Orde
Doelstellingen

Deregulering

Alleen die regels handhaven die noodzakelijk zijn.

Maatregelen

APV actualiseren

In overleg met de inwoners komen tot een APV die alleen die onderwerpen bevat die 
noodzakelijk worden bevonden.
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

Handhaving

Zorgen dat zo veel mogelijk mensen de gemeentelijke regels naleven. 
 

Maatregelen

Concretisering van het handhavingsbeleid

Vaststellen van het handhavingsbeleidsplan.
Uitvoeren van het handhavingsbeleidsplan.
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers

Integrale veiligheid en  openbare orde

Bevorderen van de objectieve veiligheid (misdrijfcijfers) en subjectieve veiligheid 
(veiligheidsgevoel) van inwoners, organisaties en bedrijven in Ouder-Amstel.

Maatregelen

Opstellen van een werkplan vanuit het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2015-
2018

Het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2015-2018 is in de zomer 2015 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Het richt zich op het bevorderen van de veiligheid door 
middel van een intensieve samenwerking tussen bij het veiligheidsbeleid betrokken 
partijen. Ook crisisbeheersing, brandveiligheid, openbare orde en het tegengaan van 
georganiseerde criminaliteit maken onderdeel uit van dit plan. Jaarlijks wordt een 
werkplan opgesteld. 
 
Portefeuillehouder:  Mieke Blankers
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Financieel overzicht Openbare Orde

Toelichting Financieel overzicht Openbare orde
Toelichting Financieel overzicht Openbare orde
In 2015 is er een budget van € 25.000 opgenomen voor actualisering APV. Door het in 
dienst nemen van een opsporingsambtenaar zijn de kosten € 30.000 lager.  
Kaderstellende documenten 

 De misdrijfcijfers en objectieve en subjectieve veiligheidsindex Ouder-Amstel
 De Politiewet
 Wettelijke eisen en regelgeving
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304.1 Algemeen
Product 304 Financiën
In dit onderdeel van de programmabegroting wordt nader ingegaan op de algemene 
dekkingsmiddelen van de gemeente. Dit zijn de inkomsten van de gemeente, die niet aan 
één van de programma’s zijn toe te rekenen. Inzicht in het totaal van deze algemene 
dekkingsmiddelen is van belang, omdat de bekostiging van de activiteiten van de 
gemeente voor veruit het grootste gedeelte plaatsvindt met behulp van deze algemene 
dekkingsmiddelen.
De algemene dekkingsmiddelen van de gemeenten bestaan met name uit de belastingen, 
waarvan de onroerende zaakbelastingen qua omvang natuurlijk het belangrijkst zijn, en 
de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Een belangrijk kenmerk van deze 
algemene dekkingsmiddelen is, dat ze volledig vrij besteedbaar zijn, dit in tegenstelling 
tot de niet vrij aanwendbare inkomsten, zoals de afvalstoffenheffing.
De algemene middelen zijn vrij besteedbaar en bestuurlijk afweegbaar. De voorgenomen 
besteding van de algemene middelen gebeurt door de uitvoering van het door de raad 
vastgestelde beleid op de verschillende beleidsgebieden. De daarvoor benodigde 
budgetten worden in de betreffende programma’s begroot. Het product Financiën is 
daarmee ondersteunend aan de andere producten in de begroting. 
 

Doelstellingen

Algemene baten en lasten

Maatregelen

Opnemen van bedragen op het product

Op het product worden die bedragen opgenomen welke nog niet direct aan programma’s 
of kostenplaatsen zijn toe te rekenen. Tevens wordt dit product gebruikt om eventuele 
saldo’s van kostenplaatsen te ramen.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Beperking rente risico’s bij aantrekken van  geldleningen

Deze doelstelling komt uit het aandachtsveld "Het ter beschikking hebben van voldoende 
financieringsmiddelen"

Maatregelen

Beperking renterisico's bij aantrekking geldleningen

De gemeente heeft voor de financiering van haar activiteiten geen vreemd vermogen 
nodig. Dat betekent dat alle investeringen en projecten met eigen vermogen worden 
gefinancierd.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Bespaarde rente

Deze doelstelling komt uit het aandachtsveld "Het ter beschikking hebben van voldoende 
financieringsmiddelen"

Maatregelen

Bespaarde rente

De berekende bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen wordt als bate in de 
begroting opgenomen. Voor 2016 wordt deze bespaarde rente geraamd op € 285.000.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele
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Dividend

Maatregelen

Ontvangen van dividenduitkering

De gemeente is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en ontvangt 
ieder jaar een dividenduitkering. De in het jaar 2016 te ontvangen dividenduitkering 
wordt geraamd op € 6.000. 
 
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Financiën

Efficiëntere bedrijfsvoering en kostenreductie.
Door nadrukkelijk budgetbeheersing dient taakstellend een bedrag te worden bespaard.
Een solide gemeentelijke begroting waarbij structurele lasten worden gedekt door 
structurele inkomsten.
Er zal strak worden begroot, om optimaal van de beperkte middelen te kunnen 
profiteren. 
 

Maatregelen

Efficiëntere bedrijfsvoering en kostenreductie

Er is bij de samenstelling van de begroting een nadrukkelijke toets op de juistheid van 
budgetten door vergelijking met de laatst vastgestelde jaarrekening en de lopende 
begroting.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Het beheersen van risico’s van de financieringsfunctie

Deze doelstelling komt uit het aandachtsveld "Het ter beschikking hebben van voldoende 
financieringsmiddelen" Het hierbij om het beheersen van risico’s van de 
financieringsfunctie zoals rente en kredietrisico’s

Maatregelen

Beheersen van risico's van de financiële functie

Het naleven van de financiële verordening Gemeente Ouder-Amstel 2012
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Het bereiken van een goed rendement op beleggingen

Deze doelstelling komt uit het aandachtsveld "Het ter beschikking hebben van voldoende 
financieringsmiddelen"

Maatregelen

Bereiken van een goed rendement op beleggingen

Als renteopbrengst voor de uitgezette middelen ramen we € 10.000. Weliswaar is er in 
2016 sprake van verplicht schatkistbankieren, maar er wordt aangenomen dat in ieder 
geval een deel van de overtollige liquiditeiten bij andere lagere overheden uitgezet zal 
kunnen worden, wat een kleine renteopbrengst tot gevolg zal hebben.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele
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Subsidiebeleid

Het subsidiebeleid ondersteunt initiatieven van organisaties en inwoners bij de uitvoering 
van het gemeentelijk beleid op sport en cultuur.

Maatregelen

Het vormgeven van een nieuw subsidiebeleid

In 2016 wordt in overleg met de betrokkenen een aanpak gemaakt van een nieuw 
subsidiebeleid. Hier wordt niet meer gesubsidieerd op basis van uitgaven, maar op basis 
van maatschappelijke behoeften, waar subsidieontvangers zich bij kunnen aansluiten, 
passend binnen de beleidskaders rond de veranderende samenleving. De precieze 
vormgeving hiervan komt in 2016, in een interactief proces, tot stand.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Financieel overzicht product Financiën

Toelichting Financieel overzicht Financiën
Toelichting Financieel overzicht Financiën
Op het product worden die bedragen opgenomen welke nog niet direct aan programma’s 
of kostenplaatsen zijn toe te rekenen. Tevens wordt dit product gebruikt om eventuele 
saldo’s van kostenplaatsen te ramen.
Bij de algemene baten en lasten zijn de voorbereidingskosten van DUO+ opgenomen. 
Voor 2015 was de raming € 500.500 en voor 2016 € 305.000. Dit budget wordt volledig 
uit de reserve gedekt. Voor 2016 is ook € 150.000 opgenomen voor implementatie 
harmonisatie.
De gemeente werkt met berekende bespaarde rente. Deze bespaarde rente wordt als 
baten en lasten gezien; de rente over het eigen vermogen wordt als last toegerekend en 
vervolgens ook onder de baten opgenomen. Het rentepercentage voor 2016 is 1,75%. In 
2015 was dit 4,2%. Deze rente wordt toegevoegd aan de reserves. Per saldo heeft het 
voor de begroting in zijn totaliteit geen resultaat. 
Kaderstellende documenten 

 Financiële verordening Gemeente Ouder-Amstel 2012
 Nota reserves en voorzieningen 2011
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305.1 OZB en Overige belastingen
Product 305 Gemeentelijke Belastingen
Ouder-Amstel heeft vijf belastingen, die tot de algemene dekkingsmiddelen kunnen 
worden gerekend. Dit zijn de onroerende-zaakbelastingen, de roerende woon- en 
bedrijfsruimtebelastingen, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de 
forensenbelasting.
De rioolheffing is sinds kort weliswaar ook een belasting, maar door het gebonden 
karakter c.q. de niet vrije besteedbaarheid van deze belasting, maakt deze geen 
onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen.
Ook de afvalstoffenheffing, de begraafrechten en de leges maken geen onderdeel uit van 
de algemene dekkingsmiddelen. Dit zijn namelijk geen belastingen, maar retributies, 
waar een dienst tegenover staat.
De opbrengsten van de afvalstoffen- en rioolheffing en de begraafrechten worden 
verantwoord binnen het programma Ruimtelijke ordening, milieu en economie. De 
ontvangen leges worden op meerdere programma’s van de begroting verantwoord, 
afhankelijk van welke leges het betreft.
Wat de opbrengst van de belastingen betreft zijn de onroerende-zaakbelastingen 
vanzelfsprekend veruit het belangrijkst. Na de algemene uitkering uit het Gemeentefonds 
is dit de grootste bron van inkomsten van de gemeente. 
 

Doelstellingen

Lokale lastendruk

De gemeente streeft naar een financieel gezonde gemeente met een beheerste 
lastenontwikkeling voor burgers en bedrijven, door het behouden van een gezonde 
reservepositie in een materieel (begrotings)evenwicht.

Maatregelen

Beperking van de woonlasten

Alleen als voorzieningen niet op adequaat niveau kunnen blijven, kan het in uiterste 
gevallen noodzakelijk zijn lasten voor de inwoners te verhogen. 
 De OZB-opbrengst is ten opzichte van 2015 met 1,0% geïndexeerd. De stijging van de 
WOZ-waarde woningen wordt gecompenseerd door een verlaging van het OZB-tarief.
De totale opbrengst van de onroerende-zaakbelas-tingen wordt in 2016 geraamd op 
€ 3.993.000.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele
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Financieel Overzicht Gemeentelijke Belastingen

Toelichting Financieel overzicht Gemeentelijke Belastingen
Toelichting Financieel overzicht Gemeentelijke Belastingen
Voor de OZB opbrengst wordt rekening gehouden met een toename van 1,0% indexatie 
ad € 40.000.
In de toeristenbelasting zijn de tarieven van de nieuwe verordening opgenomen
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306 Algemene Uitkering
Product 306 Algemene Uitkering
Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De ontwikkeling en 
verdeling van dit fonds bepaalt daarom in belangrijke mate de financiële ruimte van de 
gemeente.
De gemeenten ontvangen tenminste tweemaal per jaar informatie over de 
gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis 
van de Miljoenennota. De laatste jaren is er ook nog een decembercirculaire gepubliceerd 
met een prognose van de definitieve vaststelling van het lopende jaar. 
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
de ontwikkeling van de rijksuitgaven (netto gecorrigeerde rijksuitgaven NGRU). Volgens 
de normeringssystematiek (trap op trap af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct 
invloed op de omvang van de algemene uitkering. Geeft de rijksoverheid minder uit dan 
gaat er ook minder geld naar het gemeentefonds en andersom. De jaarlijkse toename of 
afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, wordt het 
accres genoemd. De Voorjaarsnota van het Rijk resulteert voor 2016 in een hoger accres 
dan in september 2014 werd voorzien. 
Ten aanzien van het gemeentefonds spelen daarnaast de onderstaande onderwerpen.
De afgelopen jaren is het groot onderhoud van het gemeentefonds uitgevoerd. Met 
ingang van 2016 zijn de uitkomsten van de tweede fase van het groot onderhoud 
ingevoerd. De invoering heeft gevolgen voor de hoogte van de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds.
De overgang van de bestaande verdeling op de nieuwe verdeling is aanleiding voor een 
overgangsregeling om de effecten geleidelijk in te voeren. De regeling beperkt de 
maximale achteruitgang van jaar op jaar tot de bestuurlijk overeengekomen norm van 
€ 15 per inwoner. 
Een belangrijk thema waarover het Rijk en de VNG tot vlak voor de verschijning van de 
circulaire overleg hebben gevoerd, betreft de financiën van de decentralisaties. Op 29 
mei 2015 hebben het Rijk en de VNG een pakket afspraken gemaakt. Partijen hebben 
samen vastgesteld dat het onwenselijk is om het budget voor het lopende jaar aan te 
passen aan de AWBZ-realisatiecijfers over 2014. Dit vanwege lopende contracten jegens 
derden. Dit betekent dat het Rijk het budget 2015 niet neerwaarts zal aanpassen. Voor 
2016 en latere jaren stelt het Rijk per saldo een meerjarig stabiel budget beschikbaar, 
waarmee gemeenten adequaat in staat zijn hun wettelijke taken en de transformatie uit 
te voeren, met inachtneming van de gemeentefonds-systematiek. 
De integratie uitkering Sociaal domein wordt zoals aangekondigd in de 
decembercirculaire 2014 verlaagd in verband met de zogenaamde WlZ-indiceerbaren. 
Cliënten hadden de keuze om hun behandeling onder de Wet Langdurige Zorg door te 
zetten of in te stromen bij de gemeenten. Minder cliënten dan verwacht stroomden in bij 
de gemeenten, wat een korting op het macrobudget rechtvaardigde. Daarnaast worden 
met ingang van 2016 de objectieve verdeelmodellen Wmo 2015 en jeugd toegepast. Tot 
en met 2015 waren de historische kosten het uitgangspunt. Door de hantering van een 
objectief verdeelmodel wordt de sociale en fysiek structuur van de gemeente belangrijk 
voor de toekenning van budgetten. Het macrobudget wordt dan ook door deze structuur 
kenmerken (onder andere aantal inwoners, jeugdigen, ouderen, huishoudens) verdeeld 
over de gemeenten. 
Vanwege de optredende herverdeeleffecten worden zowel voor de Wmo 2015 als voor 
jeugd door het ministerie ingroeipaden gehanteerd, om te bereiken dat een gemeente 
noch bij de Wmo 2015 noch bij jeugd als gevolg van de herverdeling meer dan € 15 per 
inwoner per jaar nadeel ondervindt. 
De overgangsregelingen bij het groot onderhoud en in het sociaal domein voorkomen 
niet een cumulatie van herverdeeleffecten. Met het oog hierop is een overkoepelende 
overgangsregeling ontwikkeld: de cumulatieregeling gemeentefonds. De regeling is 
gebaseerd op een eerdere bestuurlijke afspraak van het Rijk en de VNG, dat negatieve 
herverdeeleffecten in het gemeentefonds niet uitgaan boven € 15 per inwoner per jaar. 
De gezamenlijke overgangsregelingen zorgen er voor dat een gemeente noch op een 
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afzonderlijk onderdeel noch op de gezamenlijke onderdelen als gevolg van een 
herverdeling meer nadeel ondervindt dan € 15 per inwoner per jaar. 
Behalve door herverdeling veranderen de gemeentelijke budgetten ook door macro-
ontwikkelingen in het gemeentefonds. Dit is echter geen onderdeel van de 
overgangsregelingen. Die richten zich op de (cumulatieve) effecten van het groot 
onderhoud van het gemeentefonds en de effecten van de overgang van historische naar 
objectieve verdeelmodellen in het sociaal domein. 
 

Financieel Overzicht Algemene Uitkering

Toelichting financieel overzicht Algemene Uitkering
Toelichting financieel overzicht Algemene Uitkering
Bovenstaand treft u een overzicht aan van de mutaties in de verschillende uitkeringen uit 
het Gemeentefonds ten opzichte van de bijgestelde begroting 2015.
Uit dit overzicht blijkt dat het totaal van de uitkeringen uit het Gemeentefonds ten 
opzichte van 2015 met € 215.000 daalt tot € 9.495.000 in 2019. De voornaamste 
oorzaken zijn te vinden in het groot onderhoud van het gemeentefonds en de daling van 
het accres.
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307 Onvoorzien
Doelstellingen

Onvoorzien

Een budget om niet te voorziene risico’s te kunnen opvangen

Maatregelen

Budget om niet te voorziene riscico's te kunnen opvangen

Dit bedrag komt overeen met ongeveer 0,3% van de in de begroting opgenomen lasten 
(voor bestemming).
Het budget wordt ingezet door toepassing van de criteria onvermijdbaar, onuitstelbaar en 
onverwacht.
Portefeuillehouder:  Marian van der Weele

Financieel overzicht Onvoorzien
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Totaal Overzicht Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en 
Veiligheid
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PARAGRAFEN
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Paragraaf 1 Lokale heffingen
De gemeente kan door het heffen van belastingen en retributies eigen middelen 
verwerven.
De gemeenteraad regelt de invoering of wijziging van lokale heffingen door middel van 
het vaststellen van de verschillende belastingverordeningen.
Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden is 
en heffingen waarvan de besteding ongebonden is.
De gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, reinigingsrechten, 
begraafplaatsrechten en diverse leges worden verantwoord op het betreffende 
programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.
De ongebonden heffingen (Onroerende-zaakbelastingen, Roerende-ruimtebelastingen, 
Hondenbelasting, Toeristenbelasting en Forensenbelasting) worden alle tot de algemene 
dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma 
zijn gerelateerd; de besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. De opbrengsten 
van deze heffingen zijn vrij besteedbaar.

Tariefsaanpassingen 2016
Voorgesteld wordt de tarieven van de diverse belastingen en leges met het 
inflatiepercentage (1,0 %) aan te passen.
De definitieve vaststelling van de tarieven worden via aparte verordeningen ter 
besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Waarderingskamer en proces
De heffing en invordering van belastingen (en deels leges) van de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn worden sinds begrotingsjaar 2013 
uitgevoerd in het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Amstelland. Zie hiervoor 
ook de paragraaf ‘Verbonden Partijen’.

Bezwaren
Daar waar jaarlijks ruim 7.000 aanslagen worden opgelegd, is het logisch dat er ook 
bezwaren volgen. De ingekomen bezwaarschriften hebben voornamelijk betrekking op de 
verzonden beschikkingen in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). 
Onderstaand vindt u de ontwikkeling in de bezwaren en beroepen op bezwaar (zitting bij 
de rechtbank) over de afgelopen jaren. 

Gemeentebelastingen Amstelland probeert om het aantal bezwaren en beroepszaken 
waar mogelijk te verminderen. Dit vindt onder meer plaats door de mogelijkheid van 
telefonische mediation. Hierbij kan belanghebbende na ontvangst van het aanslagbiljet 
direct spreken met een taxateur of belastingmedewerker. Doel hierbij is dat geen 
schriftelijk bezwaarschrift wordt ingediend. Waar mogelijk wordt de WOZ-waarde hierbij 
door de taxateur aangepast of wordt aan belanghebbende direct aangegeven op basis 
van welke gegevens de WOZ-waarde of aanslag is opgelegd.
Indien belanghebbende om een hoorzitting verzoekt wordt hieraan vanzelfsprekend altijd 
gehoor gegeven.
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Kwijtscheldingsbeleid
Inwoners met een laag inkomen kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor 
kwijtschelding van het betalen van een aantal gemeentelijke heffingen. Kwijtschelding is 
mogelijk voor een deel van de afvalstoffenheffing (het vastrechtgedeelte), de 
Hondenbelasting (alleen het tarief van de eerste hond) en de rioolheffing (voor aanslagen 
op basis van een waterverbruik tot 400 m3). 
 

Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten 2016
Daar waar er bij de berekening van de geraamde opbrengst in de begroting rekening is 
gehouden inflatiecorrectie betreft deze 1 %.
De definitieve vaststelling van de tarieven voor 2016, die de onderligger zijn om 
onderstaande begrote inkomsten te ontvangen, zal overigens plaatsvinden bij de 
behandeling van de Tarievennota 2016. 

Overige informatie heffingen Woonlasten en lokale lastendruk
Voor de vergelijking met andere gemeenten in het land maken we al jaren gebruik van 
het jaarlijkse COELO-rapport. In het volgende overzicht wordt de ontwikkeling van de 
afgelopen jaren weergegeven. Uit onderstaande overzicht blijkt dat de woonlasten dalen 
in Ouder-Amstel in vergelijking met de rest van Nederland. 

*
Dit betreft alle gemeenten in Nederland, alsmede alle stadsdelen van de gemeente 
Amsterdam. Nummer 1 is de gemeente met de laagste woonlasten. De woonlasten 
bestaan uit de onroerende-zaakbelastingen (eigenarenbelasting), afvalstoffenheffing en 
de rioolheffing (of voorheen rioolrecht). 

Ontwikkelingen Ouder-Amstel
In het onderstaande overzicht wordt de ontwikkeling van de belangrijkste tarieven in de 
gemeente in de afgelopen jaren weergegeven. 
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 *
Met ingang van 2014 is het systeem van afvalinzameling gewijzigd. In plaats van 
vastrecht en variabel deel (belasting op afvalzakken) is, vanwege invoering ondergrondse 
afvalinzameling, een gedifferentieerd tarief naar grootte van huishouden ingevoerd.
 **
Met ingang van 2014 is de Forensenbelasting ingevoerd in Ouder-Amstel 

Belastingdruk 2016
Hieronder vindt u de opstelling van de belastingdruk 2016 in ver-gelijking met die van 
2015 voor een ‘gemiddelde woning’ in de gemeente Ouder-Amstel, op basis van alle 
voorgestelde tarieven. 

De afname van de lasten in 2016 van de gemiddelde eigenaar van een woning met een 
meerpersoonshuishouden bedraagt hiermee € 6,20, wat overeenkomt met ongeveer 
0,8% daling ten opzichte van 2015.
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Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
Inleiding
De begroting vormt het financieel kader waarbinnen de gemeente haar doelstellingen 
realiseert. Tegenvallers en meevallers worden zo veel mogelijk verwerkt binnen die 
begroting. Niet altijd kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden en op dat 
moment is het van belang dat de gemeente beschikt over een buffer om dit soort zaken 
te kunnen verwerken. Deze buffer om onverwachte tegenvallers zodanig op te vangen 
dat de taken kunnen worden voortgezet heet het weerstandsvermogen van de 
gemeente. Het gaat dan om risico’s die niet zijn verzekerd of waarvoor geen voorziening 
is getroffen. De beoordeling van dit weerstandsvermogen geeft inzicht in de actuele 
financiële positie. Actualisering vindt jaarlijks plaats bij de jaarrekening en de begroting.
In deze paragraaf gaan we in op het weerstandsvermogen. Daarbij schenken we 
achtereenvolgens aandacht aan het beleid dat de gemeente op dit gebied hanteert, de 
weerstandscapaciteit, een actualisering van het risicoprofiel en de confrontatie tussen de 
weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. Ook gaan we gedetailleerd in op de opbouw van 
de weerstandscapaciteit. Tenslotte worden een aantal kengetallen zoals uit de nieuwe 
BBV voorschriften opgenomen in deze paragraaf.

Doelstelling
Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is niet mogelijk zonder risico’s aan te gaan. Het 
is echter wel zaak om bewust en verantwoord met de aanwezige risico’s om te gaan. Een 
voldoende groot weerstandsvermogen is van belang om de uitvoering van het 
vastgestelde beleid te waarborgen. Het kan niet zo zijn dat door tegenvallers de 
uitvoering van vastgestelde taken niet meer mogelijk is.

Definities
We kunnen de belangrijkste begrippen, die in deze paragraaf aan de orde komen, als 
volgt definiëren. 
Weerstandscapaciteit
Dit omvat alle middelen, waarover de gemeente kan beschikken om eventuele financiële 
tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid aangepast behoeft te worden. De 
weerstandscapaciteit kent een incidenteel en een structureel deel. 
Risico’s
Risico is de onzekerheid, dat zich een gebeurtenis voordoet met positieve of negatieve 
(financiële) effecten. In het kader van het weerstandsvermogen zijn over het algemeen 
voornamelijk eventuele negatieve financiële effecten van belang. Een uitzondering 
daarop zou bijvoorbeeld de mogelijke positieve afronding van de exploitatie van één of 
meer projecten kunnen zijn. 
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit 
en de verwachte financiële gevolgen van de benoemde, niet op andere wijze gedekte 
risico’s. 
Berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie gelegd tussen 
de financieel gekwantificeerde risico’s en daarbij gewenste weerstandscapaciteit enerzijds 
en de beschikbare weerstandscapaciteit anderzijds. De relatie tussen beiden wordt in de 
onderstaande figuur weergegeven. 
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De beschikbare weerstandscapaciteit kan in principe uit vijf elementen bestaan:
 reserves
 onbenutte inkomstenbronnen
 begrotingsruimte
 bezuinigingsmogelijkheden
 de post Onvoorzien

Van deze elementen vormen de reserves de incidentele weerstandscapaciteit. De overige 
elementen maken deel uit van de structurele weerstandscapaciteit.
In deze begroting blijven de bezuinigingsmogelijkheden voor de berekening van de 
beschikbare weerstandscapaciteit de begrotingsruimte buiten beschouwing.

Reserves
Voor de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de beschikbare reserves van belang. 
Van de algemene reserves in Ouder-Amstel heeft de algemene dekkingsreserve een 
inkomensfunctie. De berekende rente over deze reserve wordt structureel toegevoegd 
aan de exploitatie. Op het moment dat deze reserve ingezet zou worden ter dekking van 
de financiële gevolgen van een calamiteit, zal inkomstenderving in de exploitatie 
plaatsvinden. Daardoor is de algemene dekkingsreserve niet vrij aanwendbaar. De 
andere twee algemene reserves zijn dat wel, zij het dat er bij de algemene reserve niet 
vrij besteedbaar conform vastgesteld beleid een inspanningsverplichting ontstaat, zodra 
deze reserve wordt aangewend.
De bestemmingsreserves kunnen tot de weerstandscapaciteit worden gerekend zolang de 
raad de bestemming kan veranderen. Voor een aantal bestemmingsreserves zal de 
aanwending als weerstandscapaciteit echter aanzienlijke negatieve consequenties voor 
bestaande voorzieningen met zich meebrengen. Deze bestemmingsreserves zullen wij 
daarom niet meerekenen bij de bepaling van de weerstandscapaciteit. 
Tenslotte kan er sprake zijn van stille reserves. Dat is het geval als de boekwaarde van 
bepaalde activa lager is dan de marktwaarde. In werkelijkheid is de beschikbare 
weerstandscapaciteit van de gemeente dan hoger dan uit de begroting blijkt. Om die 
meerwaarde van stille reserves te kunnen realiseren, moet in de meeste gevallen echter 
eerst de bestemming van het object worden gewijzigd. Daarom kan men over stille 
reserves meestal niet direct beschikken en worden deze bij de bepaling van het 
weerstandsvermogen niet meegenomen.

Onbenutte inkomstenbronnen
De onbenutte inkomstenbronnen bestaan voornamelijk uit onbenutte belastingcapaciteit. 
Er is eigenlijk alleen bij de onroerende-zaakbelastingen sprake van onbenutte 
belastingcapaciteit omdat voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel 
wordt uitgegaan van volledige kostendekking en de overige heffingen in de gemeente 
relatief gering van omvang zijn. Om te bepalen hoe hoog deze onbenutte 
belastingcapaciteit is, wordt de geraamde opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen 
vergeleken met de opbrengst die minimaal gegenereerd zou moeten worden om voor de 
artikel 12-status in aanmerking te komen.
De Financiële Verhoudingswet (Fvw) bepaalt namelijk dat de eigen inkomsten van een 
gemeente een bepaald redelijk peil moeten hebben, om in aanmerking te kunnen komen 
voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 van deze wet. Dit percentage is 
voor het jaar 2016 vastgesteld op 0,1889 %. Als we dit percentage toepassen op de 
waarde van het onroerend goed in de gemeente en de uitkomst daarvan vervolgens 
vergelijken met de in de begroting geraamde opbrengst in 2016, levert dat op dat de 
gemeente nog een onbenutte belastingcapaciteit heeft van € 1.360.000.

Begrotingsruimte
De huidige positieve meerjarenraming 2016-2019 draagt bij aan de 
weerstandscapaciteit.
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De post Onvoorzien
Omdat er, vanwege de financiële crisis, heel krap wordt gebudgetteerd, is de omvang 
van de post Onvoorzien met ingang van de begroting 2013 verdubbeld naar € 70.000. 
Dit bedrag is ook opgenomen in de begroting 2016. Omdat de omvang van deze post in 
de meerjarenbegroting constant wordt verondersteld, wordt de post Onvoorzien tot de 
structurele weerstandscapaciteit gerekend.
Op basis van het vorenstaande kunnen de incidentele en de structurele 
weerstandscapaciteit als volgt worden berekend: 

Risico’s
Om het risicoprofiel van de gemeente Ouder-Amstel te schetsen worden de belangrijkste 
op dit moment bekende en niet op een of andere wijze gedekte risico’s gekwantificeerd. 
Daarvoor dient te worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich 
zal voordoen. Tevens dient te worden bepaald hoe groot de financiële gevolgen kunnen 
zijn, als het risico zich inderdaad voordoet.
De opstelling van een risicoprofiel is een momentopname. Er kunnen in de loop van de 
tijd nieuwe risico’s ontstaan, die nu nog niet in de analyse zijn meegenomen. Daarnaast 
kunnen risico's in de toekomst anders worden ingeschat.
Bij de beoordeling van risico’s zijn twee aspecten van belang: de kans dat een risico zich 
voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is. Dat kan in het volgende 
overzicht worden samengevat. 

Kleine kans op een kleine schade
Deze risico’s kunnen relatief eenvoudig uit de lopende exploitatie worden gedekt. Het 
instellen van voorzieningen of het afsluiten van een verzekering is in de meeste gevallen 
niet rendabel.

Kleine kans op een grote schade
Doordat deze risico’s met een lage frequentie voorkomen, zijn ze moeilijk te voospellen. 
Het is belangrijk voor deze risico's middelen te reserveren teneinde de continuïteit van de 
bedrijfsvoering te waarborgen.

Grote kans op een kleine schade
De impact van deze risico’s is niet groot. Probleem is echter dat deze risico’s zich relatief 
frequent voordoen. Om het risicoprofiel van de gemeente te verbeteren is het bij deze 
categorie dan ook zaak de frequentie van deze risico’s te verlagen.
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Grote kans op een grote schade
Allereerst moet getracht worden deze risico’s te vermijden. Risico’s uit deze categorie 
doen zich vrijwel zeker voor en zijn bijna meer een zekerheid dan een risico. Het verdient 
dan ook aanbeveling deze risico’s zo veel mogelijk af te dekken middels het instellen van 
een voorziening. Dan moet het risico wel goed te kwantificeren zijn, want de omvang van 
een voorziening moet altijd overeenkomstig de onderliggende verplichting zijn. Deze 
risico’s zijn bijna niet te verzekeren, omdat er waarschijnlijk geen verzekeraar te vinden 
zal zijn, die het risico wil overnemen tegen een aanvaardbare premie.

Positieve risico’s
Behalve dat risico’s de continuïteit van de organisatie bedreigen, is het ook mogelijk dat 
er door het nemen van risico’s kans op winst ontstaat, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling 
van projecten. Ook kunnen zich bijvoorbeeld meevallers met betrekking tot de 
uitkeringen uit het Gemeentefonds voordoen. Aangezien dergelijke meevallers niet zeker 
zijn, mogen deze niet meegenomen worden in de berekening van de beschikbare 
weerstandscapaciteit.

Kans op het optreden van een risico
Zodra bepaald is waar risico’s worden gelopen, moet worden vastgesteld hoe groot de 
kans is dat de verschillende risico’s zich zullen voordoen. 

Omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal aan te geven 
is, is bij de bepaling van de gemiddelde risicokans gerekend met een variatiebreedte van 
20%.
Het financiële gevolg van een risico wordt bepaald door de gemiddelde risicokans te 
vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Op die manier wordt het mogelijk een 
op de actuele risico’s gefundeerde vergelijking op te stellen tussen de beschikbare en de 
benodigde weerstandcapaciteit. In onderstaand overzicht worden de verschillende risico’s 
met hun financiële impact weergegeven.
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Toelichting
Rampen en calamiteiten
Wanneer zich in de gemeente een ramp voordoet (bijvoorbeeld wateroverlast, 
stormschade, epidemieën, vliegtuigongelukken of uitval van nutsvoorzieningen), wordt 
een groot deel van de kosten door anderen, zoals verzekeringsmaatschappijen en de 
rijksoverheid, betaald. Dat laat onverlet dat de gemeente zelf ook te maken krijgt met 
mogelijk omvangrijke kosten. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 2.500.000 
aangehouden. 
Project Dorpshart Duivendrecht
Het scholencomplex is gerealiseerd. Over het vervolg, de realisatie van het woningbouw 
zijn de intentieovereenkomsten getekend. Toch blijven de uiteindelijke financiële 
uitkomsten ook nog onzeker. Daarom wordt met een mogelijk nadelig risico van 
€ 1.500.000 rekening gehouden. 
Project De Nieuwe Kern
Met betrekking tot het project De Nieuwe Kern bestaat het gevaar, dat een deel van de 
gemaakte kosten niet verhaald kunnen worden. Dit onderhanden werk staat naar 
verwachting per 1 januari 2016 op de balans met een boekwaarde van ruim € 1.160.000. 
Er vinden wel verkennende besprekingen over mogelijke ontwikkelingen in gebied. Het 
risico is vooral dat de realisatie lang op zich laat wachten. Vandaar dat het risico in 
klasse 2 is ingedeeld. 
Open eindregelingen
Incidentele grote uitgaven kunnen vanzelfsprekend leiden tot overschrijding van het in 
de begroting opgenomen budget. Met name bij de kosten van woningaanpassingen zou 
dat om relatief grote bedragen kunnen gaan. Voor de berekening van het 
weerstandsvermogen gaan wij er vanuit dat er eens in de twee tot vijf jaar sprake zou 
kunnen zijn van een forse overschrijding van het beschikbare budget. 
Inhuur tijdelijke werknemers
In de begroting wordt jaarlijks een stelpost opgenomen voor het inhuren van derden in 
verband met calamiteiten (ziekte en ontslag). Deze stelpost heeft een omvang van 
€ 100.000. Calamiteiten in het personeelsbestand zijn niet te voorspellen. Dat houdt in 
dat een budgetoverschrijding tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast wordt de formatie 
door DUO+ beïnvloed. Daarom wordt ten behoeve van deze risico-inventarisatie 
aangenomen dat er in het ongunstigste geval bijna jaarlijks een bedrag van circa 
€ 125.000 voor het inhuren van derden benodigd zal zijn. Omdat er al een bedrag van 
€ 100.000 in de begroting is opgenomen, is het risico voor het weerstandsvermogen dan 
€ 25.000. 
Implementatie DUO+
De voorbereidingen van de implementatie Duo+ per 1 januari 2016 zijn in volle gang. In 
de eerste jaar van de inwerkingtreding wordt geschat dat er eenmalig extra budget  van 
circa € 150.000 nodig is voor inrichting, harmonisatie en ontvlechting. Hiervan is al € 
150.000 opgenomen in de exploitatie
In deze risico-inventarisatie nemen wij aan dat eventuele  meerkosten maximaal 
€ 50.000 zullen bedragen. 
Bodemverontreiniging
Gevallen van bodemverontreiniging laten zich moeilijk voorspellen. Als dergelijke 
gevallen zich voordoen, dan wordt van de gemeente een bijdrage in de noodzakelijke 
saneringskosten verwacht. Wij schatten in dat een dergelijke verontreiniging niet meer 
dan eens in de vijf à tien jaar voorkomt en dat de door de gemeente te betalen bijdrage 
in de saneringskosten dan ten hoogste € 300.000 zal bedragen. 
Bouwleges
In de ramingen wordt structureel rekening gehouden met een opbrengst van € 630.000. 
Uitgaande van deze kostendekkende tarieven is dit ook in de begroting 2016/2019 
opgenomen. Er bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid dat er in enig jaar minder 
ontvangen zal worden dan het jaarlijks geraamde bedrag van € 630.000. Gezien de 
economische ontwikkelingen wordt de kans wel kleiner geacht. Om die reden is er dan 
ook een bedrag van € 100.000 in het overzicht opgenomen. 
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Onderhoud gebouwen
Ten behoeve van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt jaarlijks een 
bedrag van € 150.000 in de reserve Onderhoud gebouwen gestort, terwijl de werkelijke 
uitgaven voor dit onderhoud aan deze reserve worden onttrokken. Dit om in de begroting 
(en de jaarrekening) een te sterke fluctuatie van deze onderhoudslasten te voorkomen. 
Een actueel onderhoudsplan voor de gebouwen is aanwezig. Dat laat onverlet dat er zich 
tekortkomingen aan gemeentelijke gebouwen kunnen voordoen, waarvan de omvang 
zodanig is dat dit niet past binnen het gangbare patroon.
Daarom is in het overzicht een bedrag van € 200.000 opgenomen, waarbij wordt 
aangenomen dat een dergelijke calamiteit zich niet meer dan eens in de vijf jaar zal 
voordoen. 
Gemeenschappelijke regelingen
De gemeente neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen. Welke dat zijn, 
wordt aangegeven in de paragraaf Verbonden partijen in deze begroting. Over het 
algemeen zal het risico van dergelijke regelingen relatief beperkt zijn, ware het niet dat 
de laatste tijd met enige regelmaat wordt gesproken over de risico’s van de sociale 
werkvoorziening en de toekomst van de werkvoorzieningsschappen.
Omdat de mogelijkheid dat de gemeente op enig moment zal worden aangesproken om 
haar aandeel te leveren in een verlies van een gemeenschappelijke regeling, is in deze 
inventarisatie een bedrag van € 100.000 opgenomen. 
Niet verzekerde schadeclaims
Ondanks dat de gemeente voor allerhande zaken verzekeringen heeft afgesloten, valt 
niet uit te sluiten dat er ooit een schadeclaim wordt ingediend, waarvoor de gemeente 
niet verzekerd is. Daarom is in bovenstaand overzicht rekening gehouden met een 
bedrag van € 150.000. Omdat de kans, dat dit gebeurt, relatief klein is, wordt dit risico in 
de laagste klasse (klasse 1) ingedeeld. 
Dubieuze debiteuren
Jaarlijks wordt bij de samenstelling van de programmarekening het debiteurenbestand 
nagelopen om een oordeel te vormen over de inbaarheid van diverse vorderingen. Als 
het onzeker is of een vordering geint kan worden wordt deze aangemerkt als dubieus. 
Voor deze vorderingen is een tweetal voorzieningen in het leven geroepen. Om er 
rekening mee te houden dat een dergelijke afschrijving incidenteel wel eens wat hoger 
zou kunnen uitvallen, is voor de berekening van het weerstandsvermogen rekening 
gehouden met een extra af te schrijven bedrag van € 50.000. 
Pensioenvoorziening wethouders
Voor de pensioenverplichtingen van politieke ambtsdragers is in het verleden een 
voorziening gevormd, die op 1 januari 2016 naar verwachting een omvang zal hebben 
van ongeveer € 848.000. Deze omvang is berekend op basis van reële verwachtingen. 
Jaarlijks wordt bij de samenstelling van de programmarekening de omvang getoetst en 
indien nodig aangevuld. Omdat de benodigde pensioenberekeningen zeer regelmatig 
worden opgesteld wordt geen risico opgenomen. 
Niet verhaalbare planschades
Met enige regelmaat worden gemeenten geconfronteerd met claims inzake ontstane 
planschade. Voor zover een gemeente de ontstane schadevergoedingen niet kan 
verhalen op ten laste van het projecten , zullen deze kosten voor eigen rekening 
genomen moeten worden. Voor dit risico is een bedrag van € 100.000 aangehouden. 
Garantstelling leningen woningbouw
De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt aan de 
woningbouwvereniging en toegelaten instellingen. De daaraan verbonden verplichtingen 
voor de woningbouwvereniging zijn circa vijftien jaar geleden overgenomen door de 
stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (W.S.W.) en de stichting Waarborgfonds 
Eigen woningen (W.E.W.). De gemeente heeft, samen met het rijk, daardoor alleen nog 
een achtervangfunctie, als één van deze stichtingen in financiële problemen zou komen. 
De kans, dat dit gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te maken krijgt, 
is door het feit dat een aantal woningbouwcorporaties in financiële problemen is 
gekomen (onder andere Vestia), weliswaar iets toegenomen, maar toch nog altijd relatief 
klein. Daarom is dit risico ingedeeld in klasse 1. 
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Garantstelling leningen Sportverenigingen 
De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt sportverenigingen. Deze 
garanties zijn verleend samen met hypothecaire garantstelling. De gemeente heeft 
daarmee een grotere zekerheid als één van deze verenigingen in financiële problemen 
zou komen. De kans, dat dit gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te 
maken krijgt is mogelijk. 
Overige risico’s
Omdat het een utopie is te veronderstellen dat het mogelijk is alle incidentele risico’s te 
benoemen, is een stelpost van € 250.000 opgenomen, zijnde vijf risico’s van € 50.000 in 
een lage risicoklasse (klasse 2). 
Decentralisaties
In het Regeerakkoord is afgesproken dat met ingang van 2015 de taken op een aantal 
taakvelden zullen worden gedecentraliseerd. Deze decentralisaties gaan gepaard met 
kortingen op de naar de gemeenten over te hevelen middelen.
In de meerjarenbegroting 2016-2019 is met deze kortingen rekening gehouden. Over het 
uiteindelijke financiële effect is op dit moment overigens nog maar weinig bekend. 
Voorlopig gaan we uit van een maximale tekort op de rijksvergoedingen van 10%.
Voorlopig wordt mogelijke structurele tekort voor Ouder-Amstel geraamd op € 420.000. 
Voorzichtigheidshalve is hiervoor in 2016 extra € 100.000 opgenomen in de reserve. De 
reserve decentralisaties is daarmee € 300.000. 
Uitkeringen Gemeentefonds
De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt tenminste tweemaal per jaar herzien 
op basis van de mei- en de septembercirculaire. In de meerjarenbegroting is al rekening 
gehouden met een afname van de uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast zullen ook 
in de toekomst de wijzigingen in het fonds en rijksbezuinigingen mogelijke leiden tot een 
lagere uitkering. We houden daarom rekening met een afwijking van maximaal 2 % 
Wet Werk en Bijstand (WWB)
De gemeente is risicodrager bij overschrijdingen van het budget. Dit risico bedraagt 10% 
van het ontvangen budget en moet worden opgevangen binnen de begroting van de 
gemeente. Bij overschrijdingen met meer dan 10%, die buiten de schuld van de 
gemeente zijn opgetreden, kan een beroep worden gedaan op een extra uitkering. Het 
gecalculeerde budget 2016 voor het inkomensdeel bedraagt voorlopig € 1.950.000. Het 
maximale eigen risico voor de gemeente in dat jaar bedraagt daarom afgerond 
€ 195.000. Hierbij gaan wij ervan uit dat een tekort, boven de genoemde 10%, 
aangevuld wordt door het Rijk, binnen de bestaande regeling voor het aanvragen van 
extra middelen. 
Beoordeling weerstandsvermogen
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient de beschikbare 
weerstandscapaciteit te worden afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat 
er bijna nooit sprake is van het gelijktijdig optreden van alle risico’s achten wij een 
gemiddeld dekkingspercentage van 90% voldoende. 
Ratio weerstandsvermogen =      _ Beschikbare weerstandscapaciteit 
                                                                           Benodigde weerstandscapaciteit 
Op basis van het bovenstaande komt de ratio voor het incidentele weerstandsvermogen 
uit op 1,42. Voor het structurele weerstandsvermogen is de ratio 3,57. 
Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, maken wij gebruik van 
onderstaande waarderingstabel, die in samenwerking tussen de Universiteit Twente en 
het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) is opgesteld. 
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Getuige de waarderingstabel is de ratio incidentele weerstandsvermogen van onze 
gemeente ruim voldoende en iets gedaald ten opzichte van de vorige begroting.
Het structurele weerstandsvermogen is ten opzichte van vorig jaar toegenomen.
Wij stellen voor de grens voor het minimale structurele weerstandsvermogen te bepalen 
op 1,00. Omdat er bij de incidentele risico’s een snellere reactie wordt vereist als deze 
zich voordoen, stellen wij voor de grens voor het minimale incidentele 
weerstandsvermogen vast te stellen op 1,25.

Financiële Kengetallen
Een deugdelijke en transparante begroting is in het belang van de horizontale controle 
door de Provinciale Staten en de raad op de financiële positie van de gemeente. 
Daarnaast bestaat onder raadsleden behoefte aan inzicht in de financiële sturingsruimte 
en financiële positie.
In de afgelopen jaren zijn vervolgens verschillende wijzigingen doorgevoerd met als doel 
de horizontale verantwoording en het verticale toezicht te versterken door de financiële 
informatie inzichtelijker en transparanter te maken. Recent signaleerde de 
Adviescommissie Vernieuwing BBV, dat de financiële informatie die de raad krijgt – nog 
altijd – technisch en complex is. De commissie doet in dat kader meerdere aanbevelingen 
waaronder het voorschrijven van een set van specifieke kengetallen in het BBV. Het 
opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en 
omdat daarmee wordt beoogd de raad in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen 
in de financiële positie en over de baten en de lasten van de gemeente. De kengetallen 
vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad en in hun 
beoordeling van de financiële positie moeten betrekken om daar een verantwoord 
oordeel over te kunnen geven. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan hun 
kaderstellende en controlerende rol. 
Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie Kengetallen 
zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen be-paalde onderdelen van de begroting 
of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een 
gemeente. Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de 
gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kun-nen dekken of opvangen. 
Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. De kengetallen 
worden gezamenlijk opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer-
sing, omdat deze paragraaf weergeeft hoe solide de begroting is en in hoeverre financiële 
tegenvallers kunnen worden opgevangen. De genoemde kengetallen en de plaats op de 
begroting helpen de raadsleden bij het verkrijgen van verantwoord inzicht in en het 
beoordelen van de financiële positie. Hoe de kengetallen in relatie tot de financiële positie 
moeten worden beoordeeld is voorbehouden aan het horizontale controle- en 
verantwoordingsproces van de betrokken gemeente. Met het oog daarop wordt 
voorgeschreven dat het college van burgemeester en wethouders in de begroting en 
jaarrekening een beoordeling geeft van de kengetallen in hun on-derlinge verhouding in 
relatie tot de financiële positie. Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als 
normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het 
Rijk. Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de 
balans als naar de exploitatie wordt gekeken. In de kenge-tallen structurele 
exploitatieruimte en belastingcapaciteit komt tot uitdrukking of een gemeente over 
voldoende structurele baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele 
baten op korte termijn te vergroten. De kengetallen netto schuldquote en netto 
schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio en 
grondexploitatie hebben betrekking op de balans. 
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Hieronder wordt per kengetal weergeven welke verhouding wordt uitgedrukt.
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt 
het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie 
van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto 
schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af 
te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een 
hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden 
vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun 
beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn. 
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto 
schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote 
gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

De bovenstaande tabel geeft inzicht in de druk van rentelasten en aflossingen op de 
gemeentelijke exploitatie. Mede omdat Ouder- Amstel geen vaste schulden heeft en ook 
geen leningen doorgeleend heeft zijn de exploitatiebaten en de financiële bezittingen 
ruim voldoende om alle financiële schulden en verplichtingen te voldoen. Dit komt tot 
uiting in negatieve kengetal.
In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld 
lager is dan de jaaromzet (< 100%) dit als voldoende kan worden bestempeld tussen 
100% en 130% als matig en boven 130% als onvoldoende.
Wij stellen voor om deze normering te hanteren.
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid 
van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere 
kengetallen een indicatie over de financiële positie van een gemeente. De 
solvabiliteitsratio drukt immers het eigen vermogen uit als percentage van het totale 
vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar 
financiële verplichtingen te voldoen.

 
Wanneer de helft of meer van het totaal vermogen uit eigen vermogen bestaat, dan is 
een gemeente voldoende solvabel. Is het kengetal voor solvabiliteit kleiner dan 30%, dan 
is er veel vreemd vermogen aanwezig en wordt dat als onvoldoende beoordeeld.
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Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de 
financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten of provincies leningen hebben 
afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een 
schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of 
deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de 
opbrengst van de woningen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal 
grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten 
opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van 
landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus 
belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie 
kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde 
op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen 
vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio.

Een norm bepalen voor dit kengetal is lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit 
zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw en / 
of m2-bedrijventerrein. Het is het van wezenlijk belang wat de te verwachte vraag zal 
zijn. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen 
heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te 
worden. Wij stellen voor om in Ouder-Amstel een maximale norm van 10% te hanteren.
Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de 
structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene 
uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting 
OZB. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt 
gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met 
de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn 
om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. De 
relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat 
het van belang is om te weten welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen 
lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de 
lasten daarvoor nodig is. De kengetallen moeten daarbij in samenhang worden bezien. 
Wanneer bijvoorbeeld de grondexploitatie er niet toe bijdraagt om de schuldpositie te 
verminderen en de structurele exploitatie ruimte negatief is, geeft het kengetal 
belastingcapaciteit inzicht in de mogelijkheid tot hogere baten.

In het financieel toezicht wordt de begroting van een gemeente langs de lat gelegd die 
geldt voor artikel 12-gemeenten. Voor het bedrag voor onvoorzien bij artikel 12-
gemeenten wordt uitgegaan van de vuistregel die ook de Commissie BBV acceptabel 
vindt van 0,6 % van de som van de uitkering Gemeentefonds (algemene uitkering (AU) 
plus integratie- en decentralisatie-uitkeringen) en de ozb-capaciteit. Een gemeente zou in 
de begroting dit bedrag aan ruimte moeten ramen om structurele tegenvallers op te 
kunnen vangen. Wij zetten de structurele ratio af tegen de genoemde 0,6 %.
De normering is dan:

 Voldoende            Structureel ratio hoger dan 0,6%
 Matig                       Structureel ratio tussen 0% en 0,6%
 Onvoldoende     Structureel ratio kleiner dan 0%

De structurele exploitatieruimte is dan ook als voldoende aan te merken.
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Belastingcapaciteit

De OZB zijn voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomsten. De 
belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële 
tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor 
nieuw beleid. Op voorstel van de stuurgroep die naar aanleiding van het advies door de 
Commissie vernieuwing BBV is ingesteld is ervoor gekozen om de belastingcapaciteit te 
relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. In de eerste plaats is voor een landelijk 
gemiddelde gekozen omdat over het algemeen geen maximum is gesteld aan 
belastingentarieven. Daarnaast geeft een gemiddelde meer inzicht in de betekenis van de 
belastingcapaciteit voor de financiële positie dan wanneer het gerelateerd wordt aan een 
maximaal te heffen tarief en worden deze gemiddelden ook onderling door gemeenten 
gebruikt om lasten te vergelijken. Ook is er vanuit de praktijk behoefte bij gemeenten en 
andere belanghebbende om inzicht te hebben in de lokale tarieven van omliggende 
gemeenten. Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte 
van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB 
wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet 
kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake 
van belastingcapaciteit die niet benut wordt). Bij de beoordeling van de kengetallen die 
moet worden opgenomen kan worden vermeld welke ruimte er is ten opzichte van het 
maximaal te heffen tarief. De mate waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, 
wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. Wanneer een gemeente te 
maken heeft met een hoge schuld en de structurele lasten hoger zijn dan de structurele 
baten en de woonlasten al relatief hoog zijn, dan is er minder ruimte om te kunnen 
bijsturen.

Landelijke Normering

Er is geen landelijke normering bekend. Wij stellen voor om als referentie norm 100% te 
hanteren. Voor Ouder-Amstel is de beoordeling:

 Voldoende            Structureel ratio lager dan 100 %
 Matig                       Structureel ratio tussen 100% en 110%
 Onvoldoende     Structureel ratio hoger dan 110%

De woonlasten in Ouder-Amstel zijn voor deze norm als matig te classificeren.
Een belangrijk onderdeel van de woonlasten is de OZB. Doordat de gemiddelde WOZ 
waarde woningen in Ouder-Amstel hoger is dan het landelijke gemiddelde heeft dit een 
negatieve invloed op deze ratio.
Onbenutte OZB capaciteit woningen
De onbenutte inkomstenbronnen bestaan voornamelijk uit onbenutte belastingcapaciteit. 
Er is eigenlijk alleen bij de onroerende-zaakbelastingen sprake van onbenutte 
belastingcapaciteit omdat voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel 
wordt uitgegaan van volledige kostendekking en de overige heffingen in de gemeente 
relatief gering van omvang zijn. Om te bepalen hoe hoog deze onbenutte 
belastingcapaciteit voor woningen is, wordt de geraamde opbrengst van de onroerende-
zaakbelastingen woningen vergeleken met de opbrengst die minimaal gegenereerd zou 
moeten worden om voor de artikel 12-status in aanmerking te komen.
Dit percentage is voor het jaar 2016 vastgesteld op 0,1889%.
Als we dit percentage toepassen op de woz waarde van woningen in de gemeente en de 
uitkomst daarvan vervolgens vergelijken met de in de begroting geraamde opbrengst in 
2016, levert dat op dat de gemeente nog een onbenutte belastingcapaciteit woningen 
heeft van € 1.680.000. In 2015 was dat € 1.570.000.
 Artikel 12 Normering woningen
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Als eigen normering stellen wij de volgende beoordeling voor:

 Voldoende            Structureel ratio hoger dan 10%
 Matig                       Structureel ratio tussen 0% en 10%
 Onvoldoende      Structureel ratio kleiner dan 0%

Opvallend is het verschil tussen de landelijke normering en de art. 12 normering. In de 
art12 normering wordt 0,1889% als OZB percentage opgenomen. Voor Ouder-Amstel is 
het tarief voorstel voor 2016 0,0916%. Het verschil van 0,0973% geeft dan ook de 
onbenutte belastingcapaciteit woningen weer.
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Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
Algemeen
De gemeente Ouder-Amstel heeft een oppervlakte van 26,15 km² en kent de nodige 
kapitaalgoederen ten behoeve van de infrastructuur en de gebouwen. Conform het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt in deze paragraaf aandacht besteed 
aan het onderhoud van de kapitaalgoederen wegen, water, riolering, plantsoenen, 
openbare verlichting, kunstwerken en gebouwen.  
Het beleid voor het onderhoud van deze kapitaalgoederen is vastgelegd in de volgende 
beheerprogramma’s: 

 

Totaaloverzicht uitgaven 2016 (exclusief eigen kosten gemeente)
Alle kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn gebaseerd op voornoemde 
beheerplannen en zijn volledig en reëel opgenomen in de begroting 2016. 

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
In het door de Gemeenteraad vastgestelde IBOR plan is aan de hand van beelden een 
afweging gemaakt tussen de gewenste kwaliteit en het beschikbare budget. Hierbij is 
gekozen voor de basiskwaliteit 'Heel en Veilig’. Op een aantal subonderdelen 
(straatmeubilair, bermen, bosplantsoen) is een lagere kwaliteit vastgesteld om met het 
huidige budget het onderhoud uit te kunnen voeren. 
Bij de evaluatie van de IBOR is geconstateerd dat de afgesproken kwaliteit van de 
buitenruimte (“heel en veilig”) is gehaald. Toch werd er bij de enquête die onder de 
bewoners is gehouden voor de evaluatie vaak aangegeven dat onze bewoners de huidige 
kwaliteit te laag vinden. Het verhogen van de kwaliteit heeft echter grote financiële 
consequenties die in de huidige financiële situatie niet haalbaar zijn. Indien de financiële 
positie van de gemeente verbeterd kan worden bekeken waar de kwaliteit kan worden 
verhoogd ten opzichte van “heel en veilig”. In de komende periode zal vanuit het budget 
woninggroen een extra kwaliteitsimpuls worden gegeven aan het gemeentelijke groen. 
In 2016 zullen veel beheerplannen moeten worden geactualiseerd. Het voordeel hiervan 
is dat de samenhang tussen de verschillende beheerplannen beter in beeld kan worden 
gebracht. In het op te stellen meerjarig integraal uitvoeringsplan voor de openbare 
ruimte zal meer inzicht worden gegeven in het groot onderhoud in de komende jaren.
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Wegen
Wettelijk kader
Op grond van de Wegenwet hebben gemeentelijke overheden, waterschappen en 
provincies, in hun hoedanigheid van wegbeheerder, de zorgplicht voor de wegverharding. 
Een belangrijk keurmerk voor de kwaliteit van wegen is de CROW (oorspronkelijk een 
afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 
Wegenbouw en de Verkeerstechniek).  
Beleidskader
Meerjarenplanning/begroting
Voor de periode 2015-2020 is een nieuwe meerjarenplanning opgesteld. Verder wordt in 
2016 invulling gegeven aan het Dynamisch wegbeheer. In 2015 is de basis gelegd voor 
de overgang van cyclisch naar dynamisch wegbeheer. In 2016 moet het dynamisch 
wegbeheer volledig worden opgetuigd. 
Achterstallig onderhoud
Er is in de jaren 2006 tot en met 2013 sprake geweest van een inhaalslag ten behoeve 
van het wegenonderhoud. Uit de weginspectie van 2014 is echter gebleken dat er 
jaarlijks een hoger bedrag benodigd is om de wegen te beheren en onderhouden, dan 
momenteel beschikbaar is. In 2015 is er bekeken wat de kosten zijn van de gehele 
levenscyclus van het wegareaal. Hieruit is naar voren gekomen dat er een substantieel 
hoger bedrag noodzakelijk is voor het beheer. In 2016 wordt dit verder uitgewerkt om 
dynamisch wegbeheer uit te kunnen voeren. Hierbij wordt over de gehele levenscyclus 
van het wegareaal bekeken wat de effecten zijn van de geplande investeringen, 
waardoor gecontroleerde en ingecalculeerde risico’s genomen kunnen worden en het 
hoogst mogelijk maatschappelijk rendement wordt behaald. 
Verantwoording financiële consequenties in de
begroting
In de begroting 2016 zijn ten behoeve van het wegenonderhoud de volgende bedragen 
opgenomen: 

 
Geplande werkzaamheden
In 2016 vinden er twee integrale-projecten plaats.
Dit zijn Azaleastraat en omgeving en de herprofilering van de Rozenburglaan en 
Randweg.
Financiële dekking
De financiën voor deze projecten komen uit de voorziening groot onderhoud wegen.

Water
Het waterschap AGV gaat van 2014 tot en met 2017 de bij het waterschap in beheer 
zijnde watergangen in de gemeente Ouder-Amstel baggeren. Conform de Waterwet is de 
eigenaar van een oever verplicht om verspreidbare baggerspecie te ontvangen en indien 
nodig af te voeren. 
De gemeente richt het gronddepot aan de Middenweg in als baggerdepot voor het 
ontvangen en indikken van de vrijgekomen baggerspecie. Het waterschap neemt in 
opdracht van de gemeente de bij de gemeente in beheer zijnde watergangen mee met 
baggeren. 
In de jaren 2014 tot en met 2017 is hiervoor jaarlijks een bedrag van € 40.000 in de 
begroting opgenomen.

Riolering
Wettelijk kader 
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 Wet Milieubeheer
 Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken
 Waterwet

Beleidskader Gemeentelijk rioleringsplan
De gemeente is volgens de Wet Milieubeheer verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan 
(GRP) op te stellen. Het huidige GRP 2011-2015 is eind 2010 door de gemeenteraad 
vastgesteld. De planperiode van het GRP loopt af in 2015. Middels een oplegger wordt de 
planperiode verlengt t/m 2017. 
Beheerprogramma
Het beheerprogramma GBI-riolering wordt gebruikt om de actuele gegevens van de staat 
van onderhoud van de riolen bij te houden. Aan de hand van deze gegevens en de 
gewenste kwaliteitsnormen wordt een planning opgesteld voor het jaarlijkse onderhoud. 
In 2016 worden de beheergegevens omgezet naar een binnen DUO+ nieuw aan te 
schaffen beheersysteem. 
Achterstallig onderhoud
Er is wat de riolering betreft geen sprake van achterstallig onderhoud. 
Verantwoording financiële consequenties in de begroting
In de begroting 2016 zijn op grond van het Rioolbeheerplan 2010-2015 de volgende 
bedragen opgenomen: 

 
Geplande werkzaamheden
In 2016 moeten de hemelwaterriolen langs de Van der Madeweg worden vervangen. In 
het kader van het groot onderhoud worden werkzaamheden uitgevoerd in het Dorpshart 
Duivendrecht en de Prinses Marijkelaan.
Financiële dekking
Voor de riolering is in 2004 een voorziening Vervanging riolering gevormd. Het doel 
hiervan is:

 De realisatie van een gelijkmatige tariefontwikkeling;
 Voorkomen dat in de toekomst een verdubbeling of verdrievoudiging van de 

rioolheffing nodig is om de lasten te kunnen dragen, als er zeer kostbare 
vervangingsinvesteringen gedaan moeten worden.

 Dekking van de vervangingsinvestering in riolering
Het saldo van baten en lasten van de riolering wordt jaarlijks verrekend met de 
voorziening. Voor het jaar 2016 wordt een positief exploitatiesaldo voorzien van 
€ 918.000 Dit bedrag wordt aan de voorziening toegevoegd. De voorziening heeft per 1 
januari 2016 een verwachte omvang van iets meer dan € 3.017.000.

Plantsoenen
Wettelijk kader 

 Flora- en faunawet

Beleidskader Beheerprogramma
Aan de hand van de gegevens uit GBI (digitale beheersysteem) en de vastgestelde 
kwaliteitsnormen volgens het IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte), wordt het 
openbaar groen door de sociale werkvoorziening Pantar onderhouden. Het onderhoud 
aan bomen in openbare ruimte is in eigen beheer. 
Achterstallig onderhoud
Er is wat de groenvoorziening betreft op enkele plekken sprake van verouderde 
beplanting in plantsoenen. In 2016 wordt het achterstallig onderhoud aan bomen wat in 
2015 opgestart is verder doorgezet. De volledige achterstand wegwerken vergt enige 
jaren. 
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Verantwoording financiële consequenties in de begroting
In de begroting zijn voor de plantsoenen de volgende bedragen opgenomen: 

Geplande werkzaamheden
Van de laatste woninggroenwijk (bloemen-/bomenbuurt) zal de herinrichting in 2016 
afgerond worden. Deze plekken worden wijkgericht vanuit het woninggroenproject weer 
vernieuwd, waarbij het merendeel inmiddels is uitgevoerd.
De bomenverordening, inclusief een monumentale bomenlijst, is in 2014 vastgesteld, en 
het daarop aansluitende Groen- en Bomenbeleid zal in 2016 ontwikkeld worden.
Financiële dekking
Grote onderhoudsprojecten en reconstructies worden, wat het groen betreft, de komende 
jaren gefinancierd uit de opbrengsten van het woninggroen, waardoor er geen apart 
budget nodig is. De werken lopen, voor zover mogelijk, parallel met 
herstratingsprojecten.

Openbare verlichting
Wettelijk kader
Er is met betrekking tot de openbare verlichting geen wettelijk kader. Wel zijn er 
richtlijnen en normbladen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) 
en Agentschap NL, die verlichtingsniveau en lichtkleur koppelen aan veiligheid en 
duurzaamheid. Met ingang van september 2011 is de aangepaste norm ROVL-2011 in 
werking getreden. 
In het normblad is opgenomen, waaraan de openbare verlichting binnen de bebouwde 
kom minimaal moet voldoen. 
Beleidskader
In 2015 is het beheerplan Openbare verlichting opgesteld. Hierin wordt aangehaakt in de 
ontwikkelingen in de openbare ruimte en de integraal uitgevoerde projecten. Tevens is er 
visie gegeven op het verder uitrollen van de LED verlichting binnen de gemeente. 
Beheerprogramma
Het beheerprogramma GBI-OV wordt gebruikt om de actuele gegevens van de staat van 
onderhoud van de openbare verlichting bij te houden. Aan de hand van deze gegevens 
en de gewenste kwaliteitsnormen wordt vervolgens een planning opgesteld voor het 
jaarlijkse onderhoud. 
Achterstallig onderhoud
Er is wat de openbare verlichting betreft geen sprake van achterstallig onderhoud. 
Verantwoording financiële consequenties in de begroting
In de begroting 2016 zijn op grond van het beheerplan Openbare verlichting 2009-2015 
de volgende bedragen opgenomen: 

Geplande werkzaamheden
In 2016 wordt verder invulling gegeven aan het invoeren van de LED verlichting. Dit 
gebeurt gelijktijdig met de uitvoering van de grote projecten. Daarnaast zal een deel van 
de hoofdroutes worden voorzien van LED-verlichting.
Financiële dekking
Alle bovengenoemde lasten zijn in de begroting 2016 verantwoord.
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Bruggen en viaducten
Wettelijk kader
Op grond van de Wegenwet hebben gemeentelijke overheden, waterschappen en 
provincies in hun hoedanigheid van wegbeheerder, de zorgplicht voor de wegverharding 
en derhalve tevens voor de kwaliteit van bruggen en viaducten. Een belangrijk keurmerk 
voor de kwaliteit van wegen, bruggen en viaducten is de CROW. 
Beleidskader Beheerprogramma
In 2014 is het beheer- en onderhoudsplan kunstwerken 2015-2024 opgesteld. Vanuit het 
wettelijk kader zijn we als gemeente verplicht alle maatregelen te treffen, die veilig 
gebruik van kunstwerken garanderen. Voor het garanderen van het veilig gebruik is 
beheer en onderhoud van kunstwerken noodzakelijk. 
Geplande werkzaamheden
Om het veilig gebruik van kunstwerken te garanderen en om achterstallig onderhoud te 
voorkomen worden er jaarlijks, en dus ook in 2016, reguliere onderhoud werkzaamheden 
aan de in de gemeente aanwezige kunstwerken uitgevoerd.

Gemeentelijke gebouwen
Wettelijk kader
Voor het onderhoud aan de gemeentelijk gebouwen bestaat geen wettelijk kader. Sinds 1 
januari 2015 is er een wetswijziging waarbij de verantwoordelijkheid voor het 
buitenonderhoud en aanpassingen Primair Onderwijs overgaat van gemeenten naar 
schoolbesturen. 
Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 schoolbesturen in het PO volledig verantwoordelijk 
zijn voor het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen. 
Hiermee worden de verantwoordelijkheden gelijk geschakeld met die in het Voortgezet 
Onderwijs met één uitzondering: Het Voortgezet Onderwijs mag onder voorwaarden 
investeren in nieuwbouw. Schoolbesturen in het Primair Onderwijs mogen dit niet. 
Beleidskader
Wat de gemeentelijke gebouwen betreft beperkt het beleidskader zich tot het in 2010 
vastgestelde meerjaren onderhoudsplan 2011-2019. De meerjaren onderhoudsplanning 
is in 2015 geactualiseerd voor 2016-2024. 
Achterstallig onderhoud
Ten aanzien van de gemeentelijke gebouwen is geen sprake van achterstallig onderhoud. 
Verantwoording financiële consequenties in de begroting
In de begroting 2016 zijn op grond van het Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 
2011-2019 de volgende bedragen opgenomen:  

Geplande werkzaamheden
In 2016 wordt in het multifunctionele complex Bindelwijk een aantal 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit betreft schilderwerk, vervangen van 
wandbekleding en vervangen van sanitair. Hiermee is naar verwachting een bedrag 
gemoeid van in totaal € 78.000.
In het gemeentehuis wordt in 2016 schilderwerk uitgevoerd, worden er 
onderhoudswerkzaamheden verricht aan de valschermbeveiliging en wordt een deel van 
de vloerbedekking vervangen. Het totaalbedrag wordt verwacht op € 50.000.
Op de Gemeentewerf wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de overheaddeuren. De 
verwachtte kosten bedragen € 10.000.
Een aandachtspunt met betrekking tot de gemeentelijke gebouwen is de toekomst van 
de gebouwen Buurthuis Waver en d’ Oude school.
Financiële dekking
De lasten van het incidentele onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen worden gedekt 
middels een onttrekking aan de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Om deze 
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wisselende onttrekking te kunnen opvangen wordt jaarlijks een vast bedrag aan de 
reserve toegevoegd. Ook in de begroting 2016 is een storting opgenomen van € 150.000 
in de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen. De kosten van het regulier onderhoud 
van de gemeentelijke gebouwen zijn structurele lasten. In 2016 is daarvoor een bedrag 
van € 138.300 in de begroting verantwoord.
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Paragraaf 4 Financiering
Algemeen
Het is de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO), die bepaalt hoe het 
financieringsgedrag van gemeenten eruit moet zien en hoe de financiële risico's beheerd 
dienen te worden.
In Ouder-Amstel hebben we in de Financiële verordening en het Financieringsstatuut de 
beleidsmatige uitgangspunten inzake de treasuryfunctie vastgelegd. Het gaat hierbij om 
het sturen en beheersen van, het toezicht houden op, en verantwoording afleggen over 
de financiële vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.
Ook de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en de inrichting 
van de financiële organisatie van de gemeente zijn hierin vastgelegd. De Financiële 
verordening bevat naast regels voor de administratieve organisatie ook een aantal 
beleidsmatige uitgangspunten.

Investerings- en financieringsstaat
De activiteiten, die door de gemeente worden uitgevoerd, kunnen met eigen of vreemd 
vermogen gefinancierd worden. Het eigen vermogen bestaat uit de aanwezige reserves; 
vreemd vermogen bestaat meestal uit leningen. In Ouder-Amstel is sinds het jaar 2004 
geen sprake meer van geldleningen. De activiteiten van de gemeente worden sinds die 
tijd volledig met eigen vermogen gefinancierd.
Ook in 2016 wijzigt dit niet. Mogelijk dat er in de jaren na 2019 wel weer een beroep op 
externe financieringsmiddelen gedaan zal moeten worden, mede als gevolg van de 
uitvoering van een aantal grote projecten, zoals het project De Nieuwe Kern. 

Het relatief grote financieringsoverschot is vooral het gevolg van de opbrengst van 
grondverkopen in 2008 en het feit dat deze gelden nog niet (geheel) opnieuw zijn 
geïnvesteerd en de voorziening vervanging riolering.

Rentevisie
Voor Ouder-Amstel is met name de rente op uitgezette middelen van belang, omdat er 
geen geldleningen zijn. Daarnaast is in 2014 het zogeheten ‘schatkistbankieren’ 
ingevoerd. Dit betekent dat de gemeenten, die over overtollige liquiditeiten beschikken, 
deze niet meer kunnen uitzetten bij de commerciële banken, maar verplicht zijn het geld 
bij de door het Rijk aangehouden rekeningen te stallen, tegen een minimale 
rentevergoeding.
Door de samenloop van teruglopende eigen middelen en lagere rentes zijn de rente-
inkomsten fors lager begroot dan voorheen. 

Risicobeheer
Conform onze verordeningen mogen gelden worden uitgezet, mits dit geschiedt uit 
hoofde van de publieke taak. Dat houdt tevens in dat geen overmatig risico mag worden 
gelopen.
We beschouwen hieronder de volgende vier risicocategorieën: renterisico, kredietrisico, 
liquiditeitsrisico en koersrisico.

Kredietrisico Gelduitzettingen
Aangezien het uitzetten van gelden met ingang van 2014 alleen nog maar bij het Rijk 
kan (schatkistbankieren), is het kredietrisico nihil.
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Gemeentegaranties
De gemeente heeft in het verleden een aantal gemeentegaranties verstrekt aan zowel de 
Woningstichting Ouder-Amstel (nu Eigen Haard), exploitanten van bejaardenhuizen 
(Woonzorg Nederland) als aan particulieren. De daaraan verbonden verplichtingen zijn 
ruim vijftien jaar geleden overgenomen door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 
(particuliere geldnemers) en de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(instellingen).
De gemeente heeft samen met het Rijk alleen nog een achtervangfunctie, als één van 
deze stichtingen in financiële problemen zou komen. Ondanks dat zich de laatste jaren 
enkele gevallen hebben voorgedaan, waarbij woningcorporaties in financiële problemen 
zijn gekomen, lijkt de kans dat de gemeente met omvangrijke financiële aanspraken te 
maken krijgt klein.

Lokale initiatieven
Tot slot staat de gemeente (gedeeltelijk) borg voor een beperkt aantal lokale initiatieven. 
Het gaat daarbij om investeringen van lokale sportverenigingen, waar door de geldgever 
een extra zekerheid wordt geëist. In een aantal gevallen heeft de gemeente 
hiertegenover een recht van eerste hypotheek verworven voor eenzelfde bedrag als 
waarvoor ze garant staat.

Liquiditeitsrisico
Mede ten gevolge van het schatkistbankieren zijn er geen liquiditeitsrisico’s voor de 
gemeente. De geraamde renteopbrengst is inmiddels dermate laag dat ook hier geen 
fundamenteel risico meer vanuit gaat, mocht het geraamde bedrag niet (geheel) worden 
ontvangen.

Koersrisico
De wet FIDO staat uitzettingen in de vorm van aandelen, anders dan het deelnemen in 
ondernemingen uit hoofde van de publieke zaak, niet toe. De enige aandelen, die de 
gemeente in bezit heeft, zijn aandelen van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. 
Aangezien deze aandelen niet vrij op de beurs worden verhandeld, zijn koersrisico’s niet 
aan de orde.

Gemeentefinanciering
De gemeente hanteert een systeem van integrale financiering. Dat wil zeggen dat er 
geen direct verband bestaat tussen individuele investeringen en de financiering daarvan. 
De totale rentelasten van de gemeente worden omgeslagen over alle investeringen met 
behulp van de zogenaamde renteomslag. Voor 2016 is dit renteomslagpercentage 
berekend op 1,75%. 
Belangrijkste factor bij de hoogte van het renteomslagpercentage is de op het moment 
van berekenen bestaande verhouding tussen de materiële en financiële vaste activa van 
de gemeente enerzijds en het eigen vermogen van de gemeente anderzijds. Met andere 
woorden: het renteomslagpercentage is meer een verdeelmaatstaf dan een ‘rente-
indicator’.
De omvang van het financieringsoverschot per 1 januari 2016 wordt geraamd op iets 
minder dan € 6.200.000. Het verschil tussen de over de investeringen omgeslagen rente 
en het werkelijke rentesaldo (het calculatieverschil) komt ten bate dan wel ten laste van 
de exploitatie.

Relatiebeheer
De gemeente bankiert bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en heeft daarnaast 
een rekening bij de Rabobank.
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Kasbeheer
Het kasbeheer is fors gewijzigd ten gevolge van het schatkistbankieren. Dagelijks moet 
de betaalrekening worden ‘afgeroomd’ richting de schatkist. Ook moet er dagelijks een 
prognose worden gemaakt van de benodigde middelen voor de volgende dag en dit 
bedrag bij de schatkist worden gereserveerd. Daarbij wordt gekeken naar het saldo van 
alle bestaande rekeningen van de gemeente, dus ook de BNG rekening inzake 
belastingen.
Een en ander heeft ertoe geleid dat er een omvangrijke administratie is gecreëerd om de 
op- en afboekingen met de schatkist en de overboekingen tussen de gemeentelijke 
rekeningen onderling goed te beheren. 

Administratieve organisatie en informatievoorziening
Met ingang van 1 januari 2014 is het voor gemeenten met minder dan 20.000 inwoners 
niet meer verplicht elk kwartaal hun Iv3-gegevens naar het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) te sturen. Wel moeten in het kader van de Iv3 jaarlijks de gegevens van 
de begroting en de jaarrekening nog naar het C.B.S. gezonden worden.
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Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
Algemeen
2016 is het jaar waarin DUO+ start. Dit betekent dat alle bedrijfsvoering door DUO+ 
worden uitgevoerd. Voor de bedrijfsvoering betekent dit, dat het werk opnieuw wordt 
ingericht. Waar "couleur locale" een belangrijk uitgangspunt is van de samenwerking in 
DUO+, geldt voor bedrijfsvoering ten slotte, dat dit de interne processen betreft. Juist 
hier is meerwaarde te behalen door samenwerking.
2016 wordt een uitdagend jaar. Een jaar dat kansen biedt en waarin we soms ook onze 
weg moeten vinden. Alle inzet is erop gericht om door samen te werken een beter 
product te bieden, gerelateerd aan de 3 K's: lagere kosten, hogere kwaliteit en lagere 
kwetsbaarheid.

Samenwerking met andere gemeenten
Naast de samenwerking in DUO+ wordt ook samen gewerkt met andere gemeenten. Zo 
voeren we gezamenlijk onze belastingtaken uit. Daarnaast wordt in A&M verband of in 
SRA en MRA verband taken uitgevoerd. Het is van belang dat Ouder-Amstel goed in deze 
samenwerkingsverbanden blijft aangehaakt. Waar mogelijk wordt ook in deze verbanden 
met de DUO+-partners samengewerkt om meer invloed te kunnen uitoefenen.

Doelmatigheid/doeltreffendheid 213a Gemeentewet
In het kader van DUO+ worden processen opnieuw vorm gegeven. Door de 
samenwerking kunnen processen optimaal worden ingericht.
Middels de dienstverleningsovereenkomsten worden de prestaties ook besproken en 
geëvalueerd, zonder tot een strakke inkoop-verkoop relatie te willen komen.

Personeel
Vanaf 2016 is DUO+ een feit. Dit betekent dat de personeelsaangelegenheden vanuit 
DUO+ worden georganiseerd. Het betekent ook dat uitvoering wordt gegeven aan een 
gezamenlijk personeelsbeleid. Met de vakbonden is afgesproken dat voor DUO+ en de 
drie moederorganisaties dezelfde set van regels gaat gelden. Dit om te voorkomen dat 
binnen één gebouw collega's werken met tegenstrijdige arbeidsvoorwaarden.
Het blijft wel belangrijk dat lokale gemeentelijke organisaties meedenken en wensen 
formuleren.

Organisatieontwikkeling
Op het gebied van organisatieontwikkeling gebeurt in 2016 het een en ander. Niet alleen 
het samenwerkingsverband is dan geconcretiseerd, ook intern herbezinnen lokale 
gemeentelijke organisaties zich op hun eigen organisatievorm en hiërarchische 
gelaagdheid. Het is belangrijk een volgtijdelijkheid te hanteren in interne organisatie 
veranderingen. Het deel van de organisatie dat nodig is om dit proces te begeleiden, 
moet namelijk eerst zelf haar weg vinden in de nieuwe samenwerking. 

Mobiliteit
Mobiliteit gaat over de in-, door- en uitstroom van medewerkers in de organisatie. Is de 
organisatie in 2016 in staat de bemensing en het voegen in de samenwerking soepel te 
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operationaliseren? Daarbij laat de economie duidelijke signalen van herstel zien. Krapte 
op de arbeidsmarkt neemt dus toe. De vraag is alleen op welke functies en disciplines. 
De deelnemende gemeenten hebben sinds enige tijd een “vacaturestop”, wat een 
instroombehoefte straks mogelijk vergroot. De reorganisatie heeft daarbij, naar 
verwachting, een stuwende werking op de uitstroom.
Naar verwachting wordt de instroomopgave in 2016 groot. Hoe groot en hoe verdeeld 
laat zich nog aanzien. 

  
Arbeidsvoorwaardenbeleid
In het eerste officiële samenwerkingsjaar wijzigen de arbeidsvoorwaarden voor Ouder-
Amstel. Door de samenwerking wil de organisatie de lokale verschillen op te heffen. Een 
diversiteit aan spelregels is voor een nieuwe samenwerking onbeheersbaar en 
onwenselijk. In overleg met de vakcentrales en vertegenwoordigers van de drie 
gemeenten is er op het gebied van de arbeidsvoorwaarden nu één uniform pakket. De 
ingangsdatum van dit pakket is 1 januari 2016. De reiskosten en het verlof wijzigen in 
positieve zin voor (ex) medewerkers van Ouder-Amstel. Verder is de fietsregeling ook 
weer terug. Dit betekent enige stijging van de loonkosten in 2016.
Daarnaast is hoofdstuk 3 van de Car-Uwo gewijzigd. In dit hoofdstuk zijn onder andere 
vergoedingen van medewerkers geregeld. De wijzigingen van dit artikel gelden ook met 
ingang van 1 januari 2016. Het betreft daarbij CAR artikelen, wat zoveel betekent als dat 
er lokaal geen afwijkingen (meer) mogelijk zijn. Het is aan de organisaties om te bepalen 
welke collectieve en individuele consequenties implementatie heeft.
Arbeidsomstandigheden en verzuim
Arbeidsomstandigheden en verzuim krijgen sinds 2008 veel aandacht. Veiligheid en 
gezondheid zijn belangrijke voorwaarden voor een goed werkklimaat.

ICT
Binnen DUO+ wordt een geheel nieuwe ICT-omgeving opgezet die gebaseerd is op 
papierloos werken en plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken. Diensten worden waar 
mogelijk 24/7 aangeboden. De ontwikkeling van de DUO+ ICT is een complexe opgave 
die niet in 1 jaar gerealiseerd kan worden. Na een eerste grote stap begin 2016 wordt 
doorgebouwd aan een geheel vernieuwde ICT omgeving.

Digitalisering
Om papierloos te kunnen werken is het noodzakelijk ook de archieven te digitaliseren. 
Alleen dan is het mogelijk om tegelijkertijd in de back-office en bij de klant met de goede 
dossiers te werken. Voor het bouwarchief is hier een goede start mee gemaakt. 
Problemen in de scan-straat (van onze archiefbewaarplaats) voor heel grote tekeningen 
zorgen voor vertraging.
Voor de dossiers van de sociale dienst wordt een project opgestart om ook deze op een 
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verantwoorde manier te digitaliseren. Hiermee wordt voorkomen dat er nog met dossiers 
hoeft te worden gesleept.

Inkoop
DUO+ verzorgt de inkoop voor de gemeenten in samenwerking met de stichting RIJK 
waar de drie gemeenten bij zijn aangesloten. Dit zorgt voor helderdere inkoopprocessen. 
Waar mogelijk wordt meegedaan aan gezamenlijke inkooptrajecten. Lokale leveranciers 
worden waar mogelijke in dit proces betrokken.

Bedrijfsinterne Milieuzorg
In het inkoopbeleid wordt aan duurzaamheid steeds aandacht besteed. Naast de inkoop 
van groene stroom wordt er “groen” gas door middel van “groencertificaten” ingekocht. 
Ook wordt aandacht besteed aan de afvalstromen binnen de gemeentelijke gebouwen, 
waarbij de nadruk ligt op het gemeentehuis. Net als bij de burgers vindt ook hier 
scheiding plaats van papier, plastic, chemisch afval en rest-/gft-afval. Tevens wordt 
onderzocht of het mogelijk is het energieverbruik van de gemeentelijk gebouwen omlaag 
te krijgen door middel van extra isolatiemaatregelen en de aanschaf van zonnepanelen.
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Paragraaf 6 Verbonden Partijen
Algemeen
In deze paragraaf komen de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties aan de 
orde, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft: de 
verbonden partijen. Voor het hebben van een financieel belang is het niet per se nodig 
dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Er is ook 
sprake van een financieel belang als eventuele financiële problemen bij de verbonden 
partij op de gemeente kunnen worden verhaald.
Het betreft hier deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, 
verenigingen en vennootschappen. Relaties met derden, waarbij de gemeente alleen een 
bestuurlijk of alleen een financieel belang heeft, worden niet tot de verbonden partijen 
gerekend.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van 
stemrecht. Een gemeente heeft een financieel belang, als de middelen, die zij ter 
beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of 
als eventuele financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de 
gemeente.

Gemeenschappelijke regelingen
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Deelnemingen
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Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten
Inleiding
Uitgangspunt en leidraad bij het grondbeleid van de gemeente is de in 2010 door de raad 
vastgestelde nota Instrumenten Grondbeleid. Een projectmatige aanpak staat hierbij 
voorop, waarbij per geval de gewenste vorm van grondbeleid en de voorwaarden voor 
uitvoering worden vastgesteld. Deze nota is ook de leidraad voor de projecten, 
waarbinnen sprake is van een grondexploitatie. 
Ouder-Amstel kent geen grondbedrijf en geen actieve grondexploitaties, anders dan 
hetgeen in bepaalde projecten plaatsvindt. De beoogde opbrengsten worden dan veelal 
ingezet ter dekking van de lasten in dat project. 
In deze paragraaf worden de zogenaamde onderhanden werken besproken. Dit zijn er 
vijf, te weten de projecten Ouderkerk Zuid, De Nieuwe Kern, Centrumplan Ouderkerk aan 
de Amstel tweede fase en Woninggroen, alsmede één van de vier onderdelen van het 
project Dorpshart Duivendrecht. Om die reden komt ook dit laatste project in deze 
paragraaf aan de orde.

Ouderkerk Zuid
Vanwege de crisis is vertraging in het project opgetreden en moest het plan aangepast 
worden. De raad heeft het aangepaste stedenbouwkundig plan op 6 november 2014 
vastgesteld en de aanvragen omgevingsvergunning voor de aangepaste delen zijn 
onlangs ingediend. Het ontwerp voor de Jan Benninghweg is in voorbereiding. Uitvoering 
hiervan is gepland aansluitend op de afronding van de bouw. Volgens huidige planning is 
de bouw gereed eind 2016 zodat de Benninghweg dan begin 2017 aangelegd kan 
worden. Met betrekking tot Schoolweg Noord is met de Zonnehuisgroep in juni 2015 een 
anterieure overeenkomst gesloten. De omgevingsvergunning is verleend en start 
realisatie is volgens planning vanaf november 2015. Het overleg met Van Amt bv/de 
Urbanusparochie is hervat waarbij daadwerkelijke aanpassingen zijn voorgesteld door 
Van Amt BV. 
Conform begroting 2015 zal een winstuitname uit het project Ouderkerk Zuid worden 
gedaan. Omdat het project voor een deel gereed is maar voor een ander deel nog niet, 
en omdat er daardoor nog risico’s resteren in het project, is het niet verwantwoord om in 
een keer het eerder geprognotiseerde eindsaldo van € 2 miljoen positief als leidraad voor 
deze winstuitname te nemen. Momenteel bedraagt het tussentijds geprognotiseerde 
eindsaldo 1,9 miljoen. Dit kan nog wijzigen als gevolg van aanbestedingen en andere 
risico’s. Voorgesteld wordt om de winstuitname in drie stappen te doen. Later dit jaar 
wordt daartoe het project Ouderkerk Zuid formeel afgesloten en een nieuw project met 
daarin de nog resterende opgaven geopend. Op deze manier kan een verantwoorde 
winstuitname van heden 1,2 miljoen worden gerealiseerd. Het resterende bedrag zal in 
twee opeenvolgen stappen (2016 en einde project) worden gedaan. Volgens huidige 
inzichten zal er 1 ton minder uit het originele project OKZ resteren dan eerder werd 
aangenomen. Of dit echt zo is blijkt pas over enkele jaren. Voor een correcte 
boekhouding is het nu wenselijk om voor deze 100.000 euro formeel dekking aan te 
geven via de algemene reserve. 
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De Nieuwe Kern
Doestelling is te komen tot een met de grondeigenaren gezamenlijke ontwikkeling van 
De Nieuwe Kern. Om dat te bereiken is draagvlak nodig van de grondeigenaren. Na 
vaststelling van de Nota van Uitgangspunten eind 2013 is daarom veel tijd gestoken in 
overleg met de grondeigenaren en andere bij De Nieuwe Kern betrokken partijen. De 
uitkomst van dat overleg is een door de grondeigenaren gedragen en financieel haalbare 
structuurvisie. Parallel aan het overleg is eind 2014 een start gemaakt met het opstellen 
van de structuurvisie. Vaststelling van de structuurvisie wordt verwacht in de tweede 
helft van 2016. Voorafgaand vindt breed maatschappelijk overleg plaats over een 
concept van de structuurvisie. 
De financiële doelstelling van De Nieuwe Kern is een voor de gemeente budgettair 
neutrale ontwikkeling. Daarvoor moeten de reeds gemaakte en nog te maken 
projectkosten verhaald worden op de ontwikkelende partijen conform de Wet op de 
ruimtelijke ordening. Dat zal gefaseerd plaatsvinden op basis van een exploitatieplan of 
anterieure overeenkomsten. De eerste afspraken daarover zijn gemaakt eind 2014, door 
het sluiten van een intentieovereenkomst met VolkerWessels Vastgoed. Verdere 
afspraken over verhaal van kosten worden ook met de overige grondeigenaren gemaakt 
in relatie tot de vaststelling van de structuurvisie.  
Het project wordt financieel verantwoord als onderhanden werk zodat kostenverhaal 
mogelijk is. 

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel, 2e fase  (’t Kampje)
Aan de rand van ’t Kampje staat een groot gebouw leeg: het pand van voorheen de 
Rabobank. In overleg met de eigenaren wordt verkend welke ontwikkeling mogelijk 
is. De PIB (Portugees Israëlietische Begraafplaats) grenzend aan ’t Kampje wil beter 
toegang bieden aan de geïnteresseerden. Hiertoe wordt een nieuw ontvangstgebouw 
gerealiseerd en wordt de begraafplaats zelf voorzien van een padenstructuur. Tevens 
wordt bezien of een Unesco werelderfgoedlijstvermelding tot de mogelijkheden behoort. 
Vanzelfsprekend betekenen beide ontwikkelingen wat voor de buitenruimte en 
parkeerbehoefte in het gebied. 
De gemeente wil de regie nemen om de ontwikkeling van ‘t Kampje te bepalen, met 
betrekking van alle relevante actoren in het gebied. Er wordt een projectplan opgesteld 
dat helderheid moet geven over de omvang van het plangebied, de rolverdeling in de 
samenwerking, randvoorwaarden rondom de ontwikkeling en het communicatieplan. Dit 
betekent dat ook in 2016 enige plankosten moeten worden gemaakt door de gemeente 
aan inhuur van een projectmedewerker en onderzoek op de vlakken stedenbouw, retail 
en verkeer.
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Woninggroen
In 2016 wordt de verkoop van woninggroen afgerond en een evaluatierapport 
aangeboden. Wel blijven verzoeken tot verkoop van grond op kleine schaal 
binnenkomen. De afspraak om het positieve saldo van het project de komende jaren  
aangewend wordt voor reconstructie van plantsoenen. 
De (negatieve) boekwaarde van het project per 1 januari 2015 bedroeg € 462.085. Naar 
verwachting zal deze negatieve boekwaarde op 1 januari 2016 lager zijn omdat de 
inkomsten uit verkoop van grond afneemt en in 2016 vrijwel nihil zal zijn. Wel worden er 
projecten uitgevoerd zoals de groen herinrichting van  de bomen en bloemenbuurt en de 
afwikkeling van de herinrichting hagen en grondverbetering bomen Rijksstraatweg 
Duivendrecht. Uit de post woninggroen wordt ook personeel ingehuurd voor 
ondersteuning van handhaving ter zake van onrechtmatige bouwwerken op 
woninggroen.  Nu de inkomsten na 2016 stoppen zal in 2016 geëvalueerd moeten 
worden hoe de handhaving gecontinueerd moet worden.

Dorpshart Duivendrecht Deelgebied Zonnehof
Met de oplevering van de nieuwe schoolgebouwen in het eerste kwartaal van 2015 is 
medio 2015 gestart met het slopen van de oude scholen. De gemeente heeft een 
intentieovereenkomst gesloten met M.J. De Nijs Care BV, die voorziet in verkoop van de 
grond per 1 januari 2016 voor realisatie van de (zorg)woningen. In 2015 is het bouwplan 
daarvan opgesteld en het uitwerkingsplan in werking getreden. In 2016 start de bouw 
van de (zorg)woningen. De openbare ruimte wordt gefaseerd volgend op de bouw van de 
(zorg)woningen ingericht. Een eerste stap is gezet met de aanleg van de natuurlijke 
speellocatie.

Deelgebied Dorpsplein
Na de zomer van 2015 is het Dorpshuis in gebruik genomen. Aansluitend is gestart met 
de herinrichting van het Dorpsplein en de omliggende straten; Waddenlandweg, 
Begoniastraat en Telstarweg. Oplevering van de herinrichting van het Dorpsplein vond 
eind 2015 plaats. In het eerste kwartaal van 2016 is ook de herinrichting van de 
omliggende straten gereed.

Financiële informatie
De financiële doelstelling van de bouw van de (zorg)woningen en herinrichting van de 
openbare ruimte in deelgebied Zonnehof, is een voor de gemeente budgettair neutrale 
ontwikkeling. Dat betekent dat alle plankosten (inclusief de uren van medewerkers) en 
de kosten van de herinrichting van de openbare ruimte verhaald moeten worden via de 
grondverkoop aan M.J. De Nijs Care BV. De kosten worden als onderhanden werk op de 
balans verantwoord, zodat verhaal via grondverkoop mogelijk is. 
De nieuwbouw van het Dorpshuis en de renovatie van de sportzaal zijn geactiveerd en de 
daaruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie. De kosten van 
de herinrichting van het Dorpsplein e.o. is gedekt door een onttrekking aan de reserves. 
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Overzicht inzet ambtelijke organisatie ten behoeve van projecten
In de begroting 2016 wordt in totaal voor € 358.000 aan inzet vanuit de ambtelijke 
organisatie doorbelast aan de in deze paragraaf besproken projecten. In dit bedrag zijn 
tevens de kosten van overhead begrepen. De verdeling van de eigen kosten over de 
verschillende projecten in 2016 is als volgt: 
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FINANCIËLE BEGROTING
  
  
  
  
Financieel deel - Algemeen
In de diverse programma’s van deze begroting is aandacht besteed aan het beleid, dat in 
het jaar 2016 wordt uitgevoerd. Elk programma is voorzien van een financieel overzicht, 
waarin de baten en lasten van het desbetreffende programma worden aangegeven. 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de financiële positie van de gemeente als 
geheel in het begrotingsjaar 2016 en de daaropvolgende jaren. Verder worden de 
uitgangspunten voor de begroting 2016 aangegeven. 
In het kader van de toelichting op de financiële positie wordt tevens een globale 
vergelijking gemaakt tussen de begroting 2016 enerzijds en de laatst vastgestelde 
jaarrekening (2014) en de (gewijzigde) begroting van het lopende jaar (2015) 
anderzijds. 
Voorts wordt aandacht besteed aan de incidentele baten en lasten in de begroting 2016, 
aan het investeringsprogramma 2016-2019 en aan de financierings- en reservepositie 
van de gemeente. Het financiële deel van deze begroting wordt afgesloten met een 
samenvattend overzicht, waarin de volgende (financiële) gegevens worden vermeld: 

 de baten en lasten van de programma’s;
 de saldi van de programma’s;
 de omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de post Onvoorzien;
 het resultaat voor bestemming;
 de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
 het resultaat na bestemming.

De bedragen, die in dit overzicht worden vermeld, worden door de raad geautoriseerd. 
Binnen deze budgetten is het college bevoegd de begroting uit te voeren. Noodzakelijke 
wijzigingen van deze budgetten zullen in de loop van het dienstjaar ter goedkeuring aan 
de raad worden voorgelegd. Tenslotte wordt in een tweede overzicht het financieel 
meerjarenperspectief weergegeven voor de jaren 2017 tot en met 2019. 
 

Uitgangspunten van de begroting
Met uitzondering van de in de diverse programma’s vermelde actiepunten is voor de 
ramingen in deze begroting uitgegaan van ongewijzigd beleid. 
De huidige collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor gemeentepersoneel is op 1 
januari 2016 afgelopen. In deze begroting wordt voor 2016 wordt uitgegaan van een 
gemiddelde loonkostenstijging van 1,74%. 
Zoals gebruikelijk wordt in de begroting uitgegaan van constante lonen en prijzen. Dit 
houdt in dat ook de meerjarenbegroting gebaseerd is op het loon- en prijspeil van het 
jaar 2016. 
Al sinds 2003 maakt de gemeente Ouder-Amstel voor de financiering van haar 
activiteiten gebruik van interne financieringsmiddelen. De hiermee gemoeide rentelasten 
worden volledig toegerekend aan de programma’s en producten op basis van de 
boekwaarde van de investeringen per 1 januari van het begrotingsjaar. 
Ten aanzien van de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen, de roerende-
ruimtebelastingen, de toeristenbelasting, de hondenbelasting en de begraafrechten is 
rekening gehouden met het in deze begroting gehanteerde inflatiepercentage van 1,0%. 
Ten aanzien van de rioolheffing is, conform de in het verleden gemaakte afspraak, een 
tariefstijging ter grootte van het inflatiepercentage plus 2,5% gehanteerd. 
Met uitzondering van de bouwleges is in deze begroting ook voor de leges een 
tariefstijging van 1,0 % gehanteerd. De inkomstenraming van de bouwleges is gebaseerd 
op de verwachte bouwactiviteiten in het begrotingsjaar. De tariefstelling is daarop 
aangepast. 
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De voorstellen voor de definitieve aanpassing van de tarieven van de gemeentelijke 
belastingen en heffingen worden opgenomen in de Tarievennota 2016. De financiële 
consequenties van deze tariefsaanpassingen worden, in geval deze mochten afwijken van 
hetgeen reeds in deze begroting is opgenomen, middels begrotingswijziging in de 
begroting verwerkt.

Financiële positie
In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de financiële positie van de gemeente, 
zowel voor wat betreft het jaar 2016 als voor de jaren 2017 tot en met 2019. Hierbij 
komen achtereenvolgens de volgende aspecten aan de orde: 

 Financiële positie 2016-2019
 Globale vergelijking met de jaarrekening 2014
 Globale vergelijking met de begroting 2015 (na wijziging)
 Incidentele baten en lasten
 Investeringen
 Financiering
 Reserves en voorzieningen
 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Financiële positie 2016-2019
De begroting 2016 sluit met een positief saldo van € 78.000, zonder dat daarvoor 
ingrijpende bezuinigingen zijn doorgevoerd. Ook in de toekomst na 2016 blijft de 
financiële positie redelijk goed. Wel wordt het saldo sterk beïnvloed door een daling van 
de algemene uitkering. 
De uitkomsten van de meerjarenbegroting worden in onderstaand overzicht 
weergegeven. 

*) inclusief 1e wijziging

Globale vergelijking met de jaarrekening 2014
De jaarrekening 2014 sloot met een voordeel van € 339.000. De begroting 2016 heeft 
een voordelig saldo van € 78.000. Een verschil van ruim € 261.000. In onderstaand 
overzicht zijn in hoofdlijnen de voornaamste afwijkingen opgenomen. 
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Globale vergelijking met de begroting 2015 (na 6e wij-ziging)
De begroting 2015 sloot met een nadeel van € 104.000. De begroting 2016 heeft 
voordelig saldo van € 78.000. Een verschil van ruim € 182.000. In onderstaand overzicht 
zijn in hoofdlijnen de voornaamste afwijkingen opgenomen. 

Incidentele baten en lasten
In de begroting 2016 is een aantal incidentele uitgaven opgenomen. Het grootste deel 
daarvan wordt gedekt middels een onttrekking aan een van de daarvoor in het leven 
geroepen reserves. Zo worden de incidentele uitgaven in verband met de Groot 
onderhoud gebouwen gedekt uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. 
Tegenover deze onttrekkingen wordt jaarlijks een bedrag aan deze reserves toegevoegd. 
Deze stortingen zijn als last in de begroting opgenomen. 
Met inachtneming van het vorenstaande blijft er aan incidentele uitgaven nog een bedrag 
over van € 447.000. Dit bedrag komt geheel ten laste van de exploitatie. Dit betreft vijf 
posten. In 2016 wordt € 10.000 gereserveerd voor extra kosten bestuursdwang en 
€ 12.000 voor onderzoek implementatie herzieningswet. Voor harmonisatie processen en 
inzet binnen DUO+ wordt € 150.000 opgenomen. Voor dekking van de onzekerheden 
over de toereikendheid van de budgetten binnen het sociaal domein wordt € 100.000 
extra gereserveerd.
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Globale overzicht incidentele baten en lasten begroting 2016 tot 
en met 2019

Investeringen
Het investeringsschema 2016-2019 is als bijlage in de begroting opgenomen. Daaruit 
blijkt dat het investeringsvolume in 2016 aanzienlijk lager is dan in de jaren daarna. Dit 
wordt met name veroorzaakt doordat in 2015 de grote investeringen zoals het 
scholencomplex in het Zonnehofgebied en de nieuwbouw en renovatie van het Dorpshuis 
worden afgerond. Naast enkele vervangingsinvesteringen riolering en traktiemiddelen 
zijn geen grote investeringen gepland. 
In 2014 heeft de commissie BBV nieuwe richtlijnen Riolering gepubliceerd. Als gevolg 
hiervan is dat vervangingsinvesteringen riolering volledig ineens ten laste van de 
voorziening gebracht worden.

Financiering
Ouder-Amstel maakt al sinds 2003 geen gebruik meer van externe 
financieringsmiddelen. Alle gemeentelijke activiteiten worden geheel gefinancierd met 
eigen vermogen. 
Per 1 januari 2016 wordt een financieringsoverschot verwacht van iets minder dan 
€ 6.166.000. 
De investeringen in 2015 zoals de bouw van een nieuw scholencomplex in het 
Zonnehofgebied, de nieuwbouw en renovatie van het Dorpshuis en het herinrichten van 
het Dorpsplein in Duivendrecht hebben geleid tot een aanzienlijke verlaging van het 
financieringsoverschot. 
Ten aanzien van het gedeelte van het project Dorpshart Duivendrecht, dat als 
onderhanden werk is aangemerkt (het bouwrijp maken en verkopen van grond ten 
behoeve van de bouw van zorg- en reguliere woningen), wordt aangenomen dat dit 
budgettair neutraal zal verlopen. 
In de begroting 2016 is ervan uitgegaan dat er nog steeds sprake zal zijn van overtollige 
liquiditeiten, die bovendien bij het Rijk in depot gezet worden als gevolg van het verplicht 
schatkistbankieren. 
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Met betrekking tot de te ontvangen rentebaten is in de begroting dan ook slechts een 
raming van € 10.000 opgenomen.

Reserves en voorzieningen
De omvang van de reserves loopt de laatste jaren terug en deze ontwikkeling zal zich 
naar verwachting de komende jaren voortzetten. In de nu voorliggende begroting wordt 
de omvang van de reserves per 1 januari 2016 geraamd op € 21.678.000, maar de 
verwachting is dat dit per ultimo 2019 circa € 19.300.000 zal zijn. 
Er wordt in 2016 naar verwachting € 1.427.000 aan de reserves onttrokken. De qua 
omvang belangrijkste onttrekkingen zijn de onttrekkingen aan de reserve Dorpshart 
Duivendrecht (ruim € 300.000), de reserve efficiency maatregelen € 305.000 en de 
gebruikelijke onttrekking aan de reserves voor dekking kapitaallasten uitbreiding 
gemeentehuis (€ 324.000) en schoolgebouw Zonnehof ( € 244.000). Voorts is rekening 
gehouden met een aantal onttrekkingen aan de reserve Onderhoud gemeentelijke 
gebouwen (€ 134.000) en met de jaarlijkse onttrekking aan de reserve Dekking 
huurlasten Jan Hekmanschool (€ 116.000). 
Tegenover al deze onttrekkingen wordt echter ook een aantal bedragen aan de reserves 
toegevoegd. Allereerst is dat de jaarlijkse rentetoevoeging aan de reserve Dekking 
kapitaallasten gemeentehuis en schoolgebouw Zonnehof  en de Algemene reserve vrij 
besteedbaar. Deze rentetoevoeging bedraagt in 2015 in totaal € 152.000. 
Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag van € 150.000 aan de reserve Onderhoud 
gemeentelijke gebouwen toegevoegd om het noodzakelijke groot onderhoud aan de 
gemeentelijke gebouwen te kunnen bekostigen. 
Voorts wordt in de begroting 2016 aangenomen dat er in het begrotingsjaar sprake zal 
zijn van een 2e tranche vervroegde winstneming uit het project Ouderkerk-Zuid ter 
grootte van € 500.000, welk bedrag gestort zal worden in de reserve Dorpshart 
Duivendrecht. In 2015 is als eerste tranche € 1.200.000 toegevoegd.

Overzicht mutatie reserves
Onderstaande tabel geeft samenvattend inzicht in de structurele mutaties vanuit de 
reserves die ten gunste of ten laste van de exploitatie komen. 

Onderstaand wordt aandacht besteed aan een aantal reserves en aan de voorziening 
Vervanging riolering.
Reserve Dorpshart Duivendrecht
Per ultimo 2015 wordt de omvang van de reserve Dorpshart Duivendrecht geraamd op 
bijna € 5.500.000. In december 2012 heeft de raad aangegeven hoe de kosten van het 
project Dorpshart Duivendrecht gedekt moeten worden (variant 3b). Dat betekent dat er 
voor dit project een reserve gecreëerd moet worden met een omvang van € 7.350.000. 
Hieraan wordt in fases € 1.900.000 bijgedragen door overheveling van het positieve 
exploitatieresultaat van het project Ouderkerk-Zuid. In de begroting is dan ook 
aangenomen dat er in 2016 sprake zal zijn van de tweede tranche winstneming ter 
grootte van € 500.000 uit het project Ouderkerk-Zuid. In 2015 is daarvoor al 
€ 1.200.000 opgenomen.
De reserve Dorpshart Duivendrecht wordt in de loop van 2016 gesplitst in een reserve 
Dekking kapitaallasten scholencomplex Zonnehofgebied en een reserve Infrastructuur 
Dorpsplein. Met de bouw van het scholencomplex was een bedrag gemoeid van 
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maximaal € 5.750.000. Afgesproken is dat er een reserve van dezelfde omvang wordt 
gevormd, waaruit de jaarlijkse afschrijvingslast gedekt zal worden. Op deze manier heeft 
de bouw van dit complex geen financiële gevolgen voor de begroting. Dit is dezelfde 
methodiek, die wordt gebruikt voor de dekking van de kapitaallasten van de uitbreiding 
van het gemeentehuis.
Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat in het verleden is afgesproken dat de 
opbrengst van de verkoop van de boerderij aan de Rijksstraatweg te Duivendrecht 
toegevoegd zal worden aan de reserve Dorpshart Duivendrecht. Door deze verkoop zou 
de overheveling van middelen uit de algemene reserves naar deze reserve geringer van 
omvang kunnen zijn. 
Reserve Collegeprogramma 2014-2018
In de reserve Collegeprogramma 2014-2018 resteert aan het eind van 2015 nog een 
bedrag van circa € 268.000. Afgesproken is dat dit aangewend kan worden voor 
incidentele uitgaven van de speerpunten uit de College-agenda.
Reserve Decentralisaties
Het uitgangspunt ten aanzien van de decentralisaties is dat deze budgettair neutraal 
worden uitgevoerd. Desalniettemin is in 2015 een reserve van € 200.000 gevormd om 
onvoorziene uitgaven en fluctuaties van de zorgconsumptie te kunnen opvangen. Voor 
2016 wordt nog eens extra € 100.000 aan de reserve toegevoegd. 
Reserve/Voorziening Afvalstoffenheffing
De egalisatiereserve Afvalstoffenheffing is in 2015 omgezet naar een voorziening. In de 
nieuwe richtlijnen van de commissie BBV heeft een reserve bedoeld om de fluctuaties in 
de exploitatieresultaten op te vangen het karakter van een voorziening. Deze voorziening 
is echter aanzienlijk in omvang toegenomen. Daarom is onlangs besloten deze aan te 
wenden om de tariefstijging te matigen. Daartoe zal elk jaar een deel van deze 
voorziening vrijvallen ten gunste van de exploitatie.
Ten behoeve van de Tarievennota 2016, die gelijktijdig met deze begroting door de raad 
wordt vastgesteld, is op basis van de geraamde kosten van de ondergrondse inzameling 
en verwerking van de afvalstromen een nieuwe berekening gemaakt van wat het 
kostendekkende tarief van de afvalstoffenheffing wordt. Door de verlaging van het tarief 
is geen inzet van de voorziening nodig.
Voorziening Vervanging Riolering
De voorziening Vervanging riolering is een soort “spaarrekening” om de toekomstige 
hoge investeringen voor de vervanging van de in de jaren zeventig en tachtig van de 
vorige eeuw aangelegde riolering te kunnen bekostigen.
Ook de voorziening Vervanging riolering is sneller in omvang toegenomen dan op basis 
van het Rioleringsplan werd verwacht. De kosten van de riolering zijn de laatste jaren 
aanzienlijk gedaald doordat een aantal rioolvervangingen kon worden uitgesteld, omdat 
deze riolen nog afdoende functioneren. Op termijn zullen deze vervangingen echter nog 
wel moeten plaatsvinden. Als gevolg van gewijzigde BBV regelgeving worden 
vervangingsinvesteringen met ingang van 2015 rechtstreeks ten laste van de voorziening 
gebracht. Ook wordt in 2016 het tarief extra met 2,5% verhoogd. Dit als gevolg van het 
besluit van de raad de tarieven gedurende de looptijd van het huidige gemeentelijk 
rioleringsplan (GRP) jaarlijks met 2,5% extra te verhogen. In 2016 zal een actualisatie 
van het huidige rioleringsplan inclusief meerjarig dekkingsplan opgesteld worden.
Een overzicht van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen treft u als bijlage bij 
deze begroting aan. Ten aanzien van de reserves en voorzieningen worden in de 
begroting 2016 de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 De bespaarde rente op de algemene reserves en de voorzieningen bedraagt 
1,04%;

 De bespaarde rente op de reserve, die dient ter dekking van kapitaallasten van de 
uitbreiding van het gemeentehuis en de nieuwbouw schoolgebouw Zonnehof, is 
gelijk aan het berekende renteomslagpercentage van 1,75%;

 Over de reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool wordt geen bespaarde 
rente berekend;

 De bespaarde rente op de overige bestemmingsreserves bedraagt 0,1%;
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 Aan de reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool wordt geen rente 
toegevoegd;

 De rentetoevoeging aan de reserve Dekking kapitaallasten uitbreiding 
gemeentehuis en nieuwbouw schoolgebouw Zonnehof vindt plaats op basis van 
het renteomslagpercentage;

 De rentetoevoeging aan de overige reserves en de voorzieningen (met 
uitzondering van de algemene dekkingsreserve) bedraagt 0,1% en wordt in zijn 
geheel toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen verstaan we aanspraken op toekomstige 
uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Artikel 9 van het Burgerlijk 
Wetboek zegt dat hiervoor in principe een voorziening moet worden getroffen. Het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft echter aan dat vorming van een 
dergelijke voorziening niet noodzakelijk is, als het een jaarlijks terugkerende verplichting 
van ongeveer gelijk volume betreft. Onderstaand wordt in het kort ingegaan op de 
arbeidsrechtelijke verplichtingen, die zich zouden kunnen voordoen. 
Wachtgeld- en werkloosheidsuitkeringen ambtenaren
Dit betreft de verplichtingen aan ambtenaren, die om redenen anders dan reorganisatie 
ontslagen zijn. Er worden geen uitkeringen in 2016 verwacht. 
Afvloeiingsregelingen
Dit betreft personeel, waarvoor in het kader van een reorganisatie een regeling is 
getroffen. Dit is voor onze gemeente niet aan de orde. 
Wachtgelden en pensioenen wethouders
Verwacht wordt dat in 2016 geen wachtgeldverplichting aan oud-wethouders nodig zal 
zijn. In het verleden is besloten een voorziening Pensioenverplichtingen politieke 
ambtsdragers in te stellen. De omvang van deze voorziening wordt per 1 januari 2016 
geraamd op circa € 848.000. In 2016 wordt € 15.000 aan deze voorziening toegevoegd 
ten laste van de exploitatie.

Tabel Financieel overzicht Programma’s 2016
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Financieel overzicht Programma’s 2014-2019
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BIJLAGEN
Overzicht investeringen 2016 2019

Overzicht reserves en voorzieningen 2016 2019

Bepaling EMU Saldo
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