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Inleiding
Dit is de tweede nieuwsbrief bij de begroting
2016. In deze Nieuwsbrief vindt u onder meer
informatie over de stand van zaken betreft de
ontwikkelingen op het gebied van het sociaal
domein en onderwijs. Daarnaast worden de
lopende ruimtelijke projecten besproken en
worden de belangrijkste financiële wijzigingen
in de begroting toegelicht.
Schuldhulpverlening voor mensen met
een bijstandsuitkering
Het aantal mensen in Ouder-Amstel dat zich
bij de schuldhulpverlening meldt, groeit nog
steeds. Opvallend is dat de groei van schulden
doorzet ondanks het voorzichtige economische
herstel. Vooral mensen met een laag inkomen
of met een uitkering hebben moeite om rond
te komen. Dit komt overeen met de landelijke
trend. Naast de toename van het aantal is er
ook meer tijd nodig voor de uitvoering van
schuldregelingen. In de afgelopen jaren is het
aantal mensen met niet-regelbare schulden,
waardoor een schuldregeling niet kan worden
opgestart, meer dan verdubbeld.
Wij verwachten daarom een overschrijding van
€ 15.000 op de post decentralisatie werk naar
vermogen, in het bijzonder op het onderdeel
schuldhulpverlening voor mensen met een bijstandsuitkering.

Bijzondere bijstand en begeleiding vluchtelingen
Het budget voor bijzondere bijstand wordt opgehoogd van € 110.000 naar € 140.000, omdat de taakstelling 2016 voor de huisvesting
van vluchtelingen ten opzichte van 2015 met
50% is verhoogd. Het grootste deel van de
kosten bijzondere bijstand wordt besteed aan
woninginrichting voor deze doelgroep.
Ook het budget voor VluchtelingenWerk voor
de begeleiding van vluchtelingen moet worden
verhoogd van € 20.000 naar € 45.000.
De vergoeding die de gemeente krijgt per inburgeringsplichtige vluchteling is verhoogd van
€ 1.000 naar € 2.370. Deze bedragen moeten
ieder kwartaal apart worden gedeclareerd bij
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) naar gelang het aantal gehuisveste
vluchtelingen.
Re-integratiebudget
Het is noodzakelijk om het re-integratiebudget
met € 100.000 te verhogen van € 108.000
naar € 208.000.
Het afgelopen jaar is opnieuw het aantal bijstandsgerechtigden gestegen. Om de in- en
uitstroom met elkaar in evenwicht te brengen
is het nodig om de uitstroomactiviteiten voor
bijstandsgerechtigden richting werk (zoals
loonkostensubsidie en jobcoaching) te intensiveren. Het doel is stabilisering van het aantal
bijstandsuitkeringen, (beheersing van het inkomensdeel) met op termijn mogelijk een daling van het bestand. Een deel van de dekking
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is gevonden in een lagere bijdrage aan de
WSW (€ 24.000).
Tijdelijke loonkostensubsidie wordt aan de
werkgever betaald als een werknemer het eerste halfjaar nog extra scholing en begeleiding
op de werkplek nodig heeft. Bij tijdelijke loonkosten gaat het om een bedrag van maximaal
€ 5.000 per werknemer.
Jobcoaching wordt ingezet wanneer een werknemer structurele functionele beperkingen en
daardoor begeleiding op de werkvloer nodig
heeft.
In beide gevallen gaat het om tijdelijke kosten
die gemaakt worden nadat iemand uit de uitkering is gestroomd. Via deze instrumenten
wordt een besparing op het BUIG-budget gerealiseerd. De afgelopen drie maanden is (eindelijk) een evenwicht ontstaan in de in- en
uitstroom van de bijstand waarbij bovengenoemde maatregelen zeker van invloed zijn.
In het re-integratiebudget zitten ook generieke
kosten. Voorbeelden hiervan zijn schuldhulpverlening aan uitkeringsgerechtigden
(€ 45.000), forfaitaire vergoedingen, zoals
reiskosten en werkkleding (€ 32.000) en kinderopvang (€ 5.000).
In 2015 konden wij nog beschikken over de
mogelijkheden om de in voorgaande jaren
overgehouden middelen toe te voegen aan het
re-integratiebudget. In 2016 is deze regeling
vervallen en daardoor is er ruim € 50.000
minder te besteden dan in 2015.
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Jeugdzorg
In 2015 heeft de gemeente ten aanzien van de
gedecentraliseerde taken een goed beeld verkregen van het zorgprofiel wat aantallen en
uitgaven betreft. Vanwege enkele zware
jeugdhulptrajecten die ook in 2016 doorlopen,
is het totaal geraamde budget voor jeugdhulp
ontoereikend. Dit leidt tot een correctie van
€ 241.000. Grotendeels is deze aanpassing al
tijdens de vierde nieuwsbrief 2015 aangekondigd.
Opvallend zijn de grote verschillen tussen bepaalde begrotingsposten, vooral ten aanzien
van de jeugd PGB’s en jeugdopvoedhulp (zie
onderstaande tabel). De verlaging van de kosten voor PGB’s komt doordat de overdrachtsinformatie van het Rijk in sterke mate afweek
van het daadwerkelijk aantal verstrekte voorzieningen. De verhoging van het budget voor
jeugdopvoedhulp wordt veroorzaakt door een
onvoorspelbare toestroom van jongeren in
zeer dure verblijfsvoorzieningen.
Jeugd PGB
De geraamde uitgaven van het persoonsgebonden budget worden bijgesteld naar een
bedrag van € 170.000 (-€ 230.000 ten aanzien
van de begroting). Dit is conform een herberekening van de Sociale Verzekeringsbank.
Jeugd AWBZ
De uitgaven voor begeleidende voorzieningen
waaronder bijvoorbeeld dagbesteding vertonen
een lichte stijging waardoor het budget met
€ 24.000 moet verhoogd tot € 90.000.

Jeugd PGB
Jeugd AWBZ
Jeugd GGZ
Dyslexie
Vrijgevestigden
Jeugdopvoedhulp
(Provinciale
jeugdhulp)
Jeugdhulp Veiligheidsregio
Lokaal specialistische ambulante
jeugdhulp
Totaal

Was
400.000
66.000
684.000
0
0
226.000

Wordt
170.000
90.000
550.000
65.000
90.000
584.000

250.000

220.000

72.000

102.000

1.698.000

1.871.000

Jeugd GGZ
Omdat verwijzingen naar voorzieningen in het
kader van de jeugd GGZ grotendeels buiten de
gemeente om verlopen (met name via de medische sector), is de voorspelbaarheid van deze uitgaven beperkt. We constateren een lichte
stijging maar door het afsplitsen van een aantal taken wordt het budget verlaagd met
€ 134.000 tot € 550.000. (zie tabel hiernaast)
Vanwege het eigen karakter worden er twee
nieuwe posten toegevoegd aan de begroting
die voorheen deel uitmaakten van jeugd GGZ:
Dyslexie € 65.000 en Vrijgevestigden
€ 90.000.
Jeugdopvoedhulp (Provinciale jeugdhulp)
De kosten van de jeugdopvoedhulp zijn aanzienlijk hoger dan geraamd. Dat komt door
enkele zeer dure verblijfsvoorzieningen voor
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jongeren die buiten de regiogrenzen residentiele hulp verkrijgen. De ontwikkelingen van
deze casussen worden nauw gevolgd zodat een
overdracht naar de Wet langdurige zorg of
pleegzorg snel ingeleid kan worden. De kosten
voor jeugdopvoedhulp moeten verhoogd met
€ 358.000 tot € 584.000.
Jeugdhulp Veiligheidsregio
Door het overhevelen van minder complexe
gevallen naar het gemeentelijke kernteam
(“afschalen”) ontstaat een ontlasting voor de
gecertificeerde instellingen die gepaard gaat
met een kostenverlaging. Het budget voor gecertificeerde instellingen wordt met € 30.000
verlaagd tot € 220.000.
Lokaal specialistische ambulante jeugdhulp
In het eerste kwartaal is duidelijk geworden
dat er een overschrijding te verwachten is op
het ingekochte aanbod speciale Lokale jeugdhulp van € 30.000. Oorzaak is een groter aantal verwijzingen naar deze vorm van jeugdzorg
dan geraamd. Fluctuaties in het aantal verwijzingen zijn niet altijd te voorzien. Door de
schaalgrootte van de gemeente is een paar
extra verwijzingen meteen zichtbaar in de beschikbare budgetten.
Wmo budget Huishoudelijke Hulp Toelage
In 2015 is beperkt gebruikgemaakt van Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) “Diensten
Thuis”. Het ministerie heeft toestemming gegeven om resterende middelen over 2015 in
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2016 uit te geven. De resterende middelen uit
2015 (€ 23.000) worden daarom toegevoegd
aan het budget van 2016. De pilot HHT Diensten Thuis wordt in 2016 geëvalueerd.
Wmo
De kosten voor de uitvoering van de Wmo begeleidingstaken (€ 650.000 voor zorg in natura
(ZIN) en € 120.000 PGB) blijken aanzienlijk
lager uit te vallen dan geraamd. Het budget
voor begeleiding ZIN wordt nu geraamd op
€ 250.000 en het budget voor PGB wordt met
€ 10.000 verhoogd naar € 130.000.
De onderbenutting van de Wmo takenbegeleiding is een landelijk verschijnsel. Er zijn geen
signalen dat mensen die zorg nodig hebben,
die niet krijgen.
Voor woningaanpassingen, vervoer- en rolstoelvoorzieningen gaan we ervan uit dat het
beleid langer zelfstandig te wonen uiteindelijk
tot meer kosten zal leiden maar nog niet in
2016 en 2017.
In 2016 is een aanbesteding gestart voor de
hulp bij het huishouden. Verwacht wordt dat
deze kosten vanaf 2017 zullen stijgen in verband met prijsstijgingen binnen deze sector,
als gevolg van de Code Verantwoord Marktgedrag Thuisondersteuning. Deze code is eind
2015 ontwikkeld om te zorgen dat hulp bij het
huishouden door gemeenten op een verantwoorde manier wordt ingekocht.
Inloopfunctie GGZ
De inloopfunctie GGZ is een laagdrempelige
voorziening voor mensen met (langdurige)

psychische problemen. In het Wmo-plan is
hiervoor € 25.000 gereserveerd. Het aantal
cliënten uit Ouder-Amstel dat hier gebruik van
maakt is beperkt. Er zijn dan ook geen afspraken over gemaakt met zorgaanbieders. In
overleg met lokale partijen zal worden bekeken of er behoefte is aan een lokale inloopactiviteit gericht op het voorkomen van sociaal
isolement en het bevorderen van sociale contacten voor mensen met (langdurige) psychische problemen. Het budget wordt verlaagd
van € 25.000 naar € 10.000.
Regiotaxi
Er is sprake van een duidelijke toename van
het gebruik van de Regiotaxi door onder meer
bewoners van Ons Tweede Thuis in Ouderkerk
aan de Amstel. Daarom moeten wij het budget
voor 2016 aanpassen met € 50.000. Wij verwachten echter minder uitgaven dan in 2015
omdat wij vanaf 1 augustus gaan werken met
een nieuwe aanbieder. De aanbesteding hiervan hebben wij samen met de Duo+gemeenten uitgevoerd.
Onderwijskansenbeleid
In 2017 ontvangt de gemeente Ouder-Amstel
weer een specifieke uitkering voor het onderwijskansenbeleid. Het was lange tijd onduidelijk of de gemeenten in 2017 nog konden beschikken over deze budgetten.
De folder over het Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) programma Uk&Puk, met daarin de aanvraagprocedure VVE wordt op dit
moment geactualiseerd.
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De gemeente heeft de kinderopvanginstellingen opgeroepen om zich weer aan te melden
voor de (opfris)trainingen van het VVE programma Uk&Puk in Ouder-Amstel.
Komend kwartaal worden twee kwaliteitsdialogen VVE georganiseerd voor de kinderopvanginstellingen en de basisscholen in Ouderkerk
aan de Amstel en in Duivendrecht om met elkaar in gesprek te gaan over het lopende VVE
beleid.
Programmaplan uitvoering Sociaal Domein Duo+
Binnen de afdeling Burger van Duo+ is de uitvoering van het sociaal domein ondergebracht
in drie teams. Deze teams vragen om extra
aandacht omdat zij zich in een transformatieproces bevinden. Naast dit transformatieproces
is ook de feitelijke transitie (‘technisch’ invoeren van de stelselwijziging) door externe oorzaken op 1 januari nog niet geheel gerealiseerd. Bij de opzet van de Duo+ organisatie is
vastgesteld dat in het eerste jaar van de afdeling Burger het een te grote opdracht is voor
het afdelingshoofd om zelf ook direct sturing te
geven aan alle genoemde veranderingen in het
sociaal domein. Daarom wordt voorgesteld een
“programma sociaal domein 2016” in te richten zodat zowel transitie als transformatie,
integratie en relatie (met moederorganisaties)
voortvarend ter hand genomen kunnen worden. Het voorstel is het programma aan te laten sturen door een programmamanager en
een projectleider, beiden in deeltijd. De programmamanager zal ook tijdelijk de vacante
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teamleidersfunctie (frontoffice) waarnemen.
De kosten in 2016 voor Ouder-Amstel zijn
€ 68.267 onder voorwaarde dat de vacatureruimte teamleidersrol in Duo+ beschikbaar
blijft. Deze kosten kunnen worden gedekt uit
het bedrag voor het Sociaal Domein 2016.
Onderzoek nieuwbouw het Kofschip en de
Amstelschool
In 2012 heeft het college van toegezegd de
realisering van een nieuwe school voor het
Kofschip, eventueel samen met de Amstelschool, te willen onderzoeken binnen een periode van 5 tot 10 jaar. Om een verantwoorde
keus te kunnen maken is het belangrijk inzicht
te krijgen in een aantal aspecten zoals leerlingenprognoses, andere ruimtelijke ontwikkelingen als kostendrager en de onderhoudssituatie
van de bestaande schoolgebouwen.
Vooruitlopend op een formeel verzoek van het
schoolbestuur voor vervangende nieuwbouw
wordt voorgesteld opdracht te verlenen voor
een onderzoek naar de mogelijkheden voor
nieuwbouw met aandacht voor de hiervoor
genoemde aspecten. De te verwachten kosten
(€ 30.000) kunnen ten laste worden gebracht
van het rekeningresultaat.
Gemeentelijke bijdrage aan regionale
brandweer
In de begroting is voor 2016 door de Veiligheidsregio een bijdrage vastgesteld van
€ 654.000. Bij de berekening van dit bedrag is
uitgegaan van de bouw in 2015 van een nieuwe brandweerkazerne in Ouderkerk aan de

Amstel. De jaarlijkse bijdrage werd daarom
verhoogd met de kapitaals-en eigenaarslasten
van deze kazerne. Omdat de besluitvorming
over de nieuwe kazerne is uitgesteld, heeft de
Veiligheidsregio de maatwerkbijdrage met
€ 116.000 naar beneden bijgesteld. Inclusief
een toename vanwege nominale ontwikkelingen is de bijdrage nu € 544.000.
Dorpshart Duivendrecht
Het restantbudget voor de bouw van het
Dorpshuis is minder hoog dan verwacht. Of het
restant budget voldoende is voor de aanpak
van de gevel van de sportzaal wordt nog bekeken. Het schoonmaken van de gevel en schilderwerkzaamheden worden uit het onderhoudsbudget betaald.
De werkzaamheden ten aanzien van de herinrichting Dorpsplein zijn begin mei afgerond.
Met het oog op de verkeersveiligheid worden
nog enkele aanpassingen gedaan op advies
van de verkeerscommissie.
De gefaseerde herinrichting van de openbare
ruimte Zonnehof, zoals aanleg natuurlijk speeltuin, ligt stil in verband met de discussie over
het kappen van bomen. Hierover gaat de gemeente eerst in overleg met bewoners.
De Nijs en de gemeente hebben de koopovereenkomst voor de woningbouwontwikkeling in
het Zonnehof getekend. Dat betekent dat de
woningbouwontwikkeling en verhaal van plankosten voor het Zonnehof zijn verzekerd.
Over de herinrichting van de openbare ruimte
en woningbouwontwikkeling in het Zonnehof
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wordt 24 mei 2016 een informatiebijeenkomst
georganiseerd.
De Nieuwe Kern
Het overleg met de grondeigenaren van De
Nieuwe Kern (DNK) verloopt voorspoedig. Tot
de zomer wordt doorgewerkt aan de stedenbouwkundige en financiële analyse en het civieltechnisch onderzoek. Op basis van de uitkomst hiervan neemt iedere grondeigenaar na
de zomer een besluit over deelname in de
ontwikkeling van DNK. Het opstellen van de
structuurvisie is stilgelegd in afwachting van
de besluitvorming door de grondeigenaren.
Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel
Naar aanleiding van een aantal particuliere
initiatieven willen wij een geactualiseerde visie
maken voor het centrum van Ouderkerk aan
de Amstel. Om tot een goed fundament hiervoor te komen willen wij onderzoek laten doen
op het gebied van archeologie, verkeer en parkeren en winkel- en horecabehoefte.
De conclusies kunnen worden vertaald in een
stedenbouwkundig plan en in regelgeving voor
mogelijke ontwikkelingen.
Brug Ouderkerk aan de Amstel
Op 20 april jongstleden heeft de werkgroep
Tijdelijke Bereikbaarheid een drukbezochte
informatiemarkt gehouden. Hierin zijn belangen en ideeën voor de bereikbaarheid tijdens
de aanleg van de nieuwe brug in 2018 voor
Ouderkerk aan beide zijden van de Amstel gedeeld.
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De belangen en betrokkenheid zijn groot, ook
blijkens de door de BIZ verzamelde handtekeningen en de motie in de gemeenteraad.
Kansrijke oplossingen voor een goede bereikbaarheid tijdens de bouw zijn verzameld. Deze
worden verder onderzocht en geëvalueerd. In
het derde kwartaal van 2016 neemt de stuurgroep Brug Ouderkerk met vertegenwoordigers
van Provincie, Stadsregio Amsterdam, gemeente Amstelveen en gemeente OuderAmstel hierover een besluit.
Ouderkerkerplas
De klankbordgroep Evenementenkader Ouderkerkerplas heeft twee bijeenkomsten gehouden.
Er is vergunning verleend voor “Buiten Westen”. Dit dancefestival zal gemonitord worden
om gegevens te verzamelen voor het evenementenkader.
Vervanging verkeerslichtinstallatie
Voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt van de Randweg en
de Van der Madeweg is € 85.000 nodig. Dit
betreft groot onderhoud. Uit efficiencyoverwegingen is het verstandig deze mee te nemen
met de uitvoering Van der Madeweg tweede
fase en Randweg-Rozenburglaan in het najaar
2016. Op deze manier wordt overlast beperkt
en wordt er naar schatting € 10.500 bespaard
op het nemen van verkeersmaatregelen omdat
we mee kunnen liften met de werkzaamheden
van de aannemer die de asfaltverharding uitvoert. De vervanging van de verkeersregelin-

stallatie stond oorspronkelijk gepland voor
2017.
Bestemmingsplannen
De Ronde Hoep
Voor de afronding van de MER en het bestemmingsplan De Ronde Hoep is € 30.000 nodig.
Dit is reeds geraamd voor 2016. Door de vertraging van het Inrichtingsplan van
AGV/Waternet zijn de meeste eerder uitgevoerde onderzoeken thans verouderd (in het
algemeen is de houdbaarheid voor besluitvorming 3 tot 5 jaar). Dit betekent dat er nu extra
kosten gemaakt moeten worden voor de actualisering van deze onderzoeken. De inschatting is dat in 2017 vrijwel alle informatie uit de
huidige onderzoeken al niet meer bruikbaar is
voor (houdbare) besluitvorming. Het betreft de
volgende onderwerpen:
1. Flora en Fauna
De gegevens stammen vooral uit
2012/2013. De houdbaarheid ervan is circa 3 jaar en moeten dus dit jaar (deels)
vernieuwd worden. Veldonderzoek hiervoor moet gedurende een volledig groeiseizoen worden uitgevoerd. Dit kan dus
extra vertraging opleveren als dat pas in
2017 kan worden uitgevoerd. De kosten
worden geschat op € 10.000.
2. Stikstofemissies, relatie Natura 2000
Bronnen en/of achtergrond veranderen
waardoor herberekening nodig kan zijn.
Vanaf 1 juli dit jaar wordt ook de ‘PAS’ ingevoerd waarin nieuwe beoordelingssystematiek en modellering is opgenomen
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met heronderzoek tot gevolg. De kosten,
circa € 7.500, zijn al deels voorzien in de
raming voor afronding MER en bestemmingsplan.
3. Waterkwaliteit en waterbodems
Gegevens dateren uit 2011/2012. Veranderingen zijn na 3 jaar niet uitgesloten. Nu
is nog niet te zeggen of de gegevens echt
verouderd zijn of dat een en ander nog
bruikbaar is. Zo niet dan worden de kosten
geschat op € 5.000.
4. Ruimtelijke en (landbouw-) bedrijfsinformatie
In het gebied kunnen qua bedrijven, inrichting, bebouwing of landschap veranderingen plaatsvinden (referentiesituatie was
2012), die doorwerken naar milieueffecten
zoals luchtkwaliteit, landschap en natuur.
Na 3 jaar kan dat gaan spelen, waardoor
relevante (delen van) onderzoeken voor
bestemmingsplan en MER geüpdatet zouden moeten worden. De kosten worden
geschat op € 5.000.
5. Wet- en regelgeving
Update hoofdstuk Wet- en regelgeving op
basis van veranderingen in de wet- en regelgeving voor de onderzochte thema’s
tussen 2012 en jaar van afronding MER en
doorwerking in de beschrijving van de
thema’s. De kosten worden geschat op
€ 5.000.
Voor het updaten van de onderzoeken wordt
voor 2016 een bedrag van € 25.000 geraamd
(bovenop de kosten afronding MER en be-
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stemmingsplan). Mocht er in het Inrichtingsplan van AGV/Waternet nog een ander alternatief of een variant op een bestaand alternatief
naar voren komen, dan moeten de effecten
daarvan op de omgeving in beeld gebracht
worden. Kosten van dat onderzoek zijn afhankelijk van de aard en omvang van de nieuwe
ruimtelijke inrichting.
Voor 2015 was naar aanleiding van een motie
van de raad een bedrag van € 10.000 gereserveerd voor juridische bijstand aan belanghebbenden met betrekking tot het schadeproces
van de Ronde Hoep. Voor 2016 is per abuis
geen bedrag opgevoerd. Dit jaar moet rekening gehouden worden met een bedrag van
€ 14.200.
Reparatieplannen
De “reparatieplannen” voor Duivendrecht en
Ouderkerk aan de Amstel worden naar verwachting op 17 juni 2016 ter vaststelling aan
de raad aangeboden. Voor het verwerken van
de zienswijzen en de IMRO-codering is nog
€ 1.500 nodig.
Plannen Holendrechterweg
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad
van State omtrent het bestemmingsplan Buitengebied Noord ten aanzien van de Holendrechterweg 54a is een ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht (Holendrechterweg 53a/54/54a). Naar aanleiding van de
ter inzagelegging zijn diverse zienswijzen ingebracht door de provincie, Waternet, de Be-

schermers Amstelland, het Groengebied Amstelland en een aantal particulieren.
Voor het aanpassen van dit bestemmingsplan
is nog € 3.000 nodig.
Voor het manegeterrein Gijsbrecht van Aemstel aan de Holendrechterweg is een schetsplan gemaakt voor woningbouw. Dit plan wijkt
in belangrijke mate af van de Ruimtelijke Visie
Holendrechterweg e.o. (2014). Deze visie dient
als toetsingskader voor de initiatieven voor
woningbouw. Zowel ambtelijk als bestuurlijk
(portefeuillehouder ruimtelijke ordening) kan
niet met dit plan worden ingestemd. Het plan
is ook voorgelegd aan de provincie. Van die
zijde waren daartegen eveneens bezwaren.
Besloten is voor beide plannen een ‘supervisor’
in de arm te nemen om de vastgelopen processen op gang te helpen. Deze dient te bevorderen dat voor beide percelen een plan
wordt opgesteld dat haalbaar is uit zowel ruimtelijk/landschappelijk als financieel oogpunt.
Hiervoor is € 7.500 nodig.
Planschade
Voor deze post is geen bedrag geraamd. Destijds is afgesproken dat er per geval geraamd
zou worden. Onlangs is een planschadeverzoek
ingediend met betrekking tot woningbouw in
Tuindorp. Er moet daarover deskundig (extern) advies worden uitgebracht. Een dergelijk
onderzoek kost ongeveer € 1.500. Deze kosten
zullen te zijner tijd worden verhaald op de initiatiefnemer maar dienen nu voorgefinancierd
te worden.
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Exploitatiebijdragen
Recent zijn met betrekking tot enkele uit te
voeren bouwplannen anterieure overeenkomsten afgesloten met de initiatiefnemers/vergunningaanvragers. Het gaat om woningbouwplannen aan de Prins Hendrikstraat
en de Burgemeester Stramanweg. Conform de
wettelijke mogelijkheden mag de gemeente de
kosten die zij moet maken voor deze plannen
verhalen. Verwacht wordt dat de genoemde
overeenkomsten circa € 51.500 zullen opleveren.
Erfgoedbeleid
In de Collegeagenda 2014-2018 wordt erfgoed(beleid) genoemd als een speerpunt. In
juni 2015 is de startnotitie Erfgoedbeleid Ouder-Amstel opgesteld. In januari 2016 is
€ 7.900 beschikbaar gesteld uit de reserve collegeprogramma voor het opstellen van de Erfgoedvisie door Mooi Noord-Holland (voorheen
WZNH). In februari 2016 is de beleidsvisie gereedgekomen. De visie wordt ter vaststelling
aangeboden aan de raad. Op basis van de visie
worden in 2016 tien gemeentelijke monumenten voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenlijst.
De kosten voor het uitvoeren van het erfgoedbeleid bedragen € 14.400 zijnde het geld
voor het opstellen van de visie en voor uitlopend op de goedkeuring van de raad een reservering van het bedrag van € 6.500 voor de
selectie en beschrijving van tien potentiële
monumenten door Mooi Noord-Holland. Het is
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de bedoelding om ook in 2017 tien monumenten aan te wijzen.
BIZ Belasting
De gemeenteraad heeft op 12 november 2015
de “Verordening bedrijveninvesteringszone
Ouderkerk aan de Amstel 2016” (BIZ) vastgesteld. Deze is, na een positieve draagvlakmeting, in werking getreden op 1 januari 2016.
Dit was nog niet verwerkt in de begroting. De
uitvoering vindt kostenneutraal plaats: de
hoogte van de subsidie bedraagt het totaal aan
inkomsten met aftrek van heffingskosten.
Hiervoor zijn de volgende bedragen geraamd:
Belastinginkomsten (70 x € 500): € 35.000,
Perceptiekosten: € 1.200, Subsidie: € 33.800.
De exacte hoogte van de inkomsten en subsidie kan iets afwijken door te honoreren bezwaar/beroep of door een wijziging van het
aantal belastingplichtigen ten opzichte van het
moment van vaststelling van de verordening.
In de uitvoeringsovereenkomst is bepaald dat
de stichting BIZ aan het begin van het subsidiejaar een voorschot ontvangt van 90%.
Toerisme
In april heeft het college van burgemeester en
wethouders een geactualiseerd actieprogramma toerisme vastgesteld. Daarbij is input geleverd door het platform toerisme. Samen met
het platform toerisme is een profiel/DNZ van
het toeristische karakter van onze gemeente
vastgesteld en gevisualiseerd. Dit ontwerp zal
worden toegepast in de verdere communicatie
richting toeristen, waaronder een toeristische

kaart met daarop de toeristische trekpleisters
zoals Beth Haim en het Historisch Museum
Ouder-Amstel. Tevens zijn er toeristische informatiepunten opgericht. Deze zomer vaart
tijdens een drietal weekenden een boot tussen
Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel,
waaronder het weekend van de Amstellanddag. De overige uitvoering van het actieprogramma verloopt volgens planning.
Amstel Business Park Zuid
In het kader van de visievorming voor het Amstel Business Park Zuid en de woonbotendiscussie is aanvullend budget nodig voor onderzoek. Daarom wordt een aanvullend budget
van € 20.000 gevraagd.
Visie veranderende samenleving
In december 2015 heeft de gemeenteraad van
Ouder-Amstel de visie op de veranderende
samenleving “Samen maken we Ouder-Amstel”
vastgesteld. Daarbij is ook een uitvoeringsprogramma opgenomen voor het jaar 2015/2016.
De gemeente is bewust aan de slag met het
betrekken van inwoners bij het beleid en het
leggen van verbindingen. Daarin worden we
steeds actiever. Tegelijkertijd betekent dit ook
dat hier tijd in gaat zitten en dat een dergelijke manier van werken een andere houding
vergt. Dat besef is er en hier wordt ook naar
gehandeld. Het moet echter nog wel structureel worden ingebed in de organisatie.
De doorlooptijd van een aantal activiteiten is
wat langer dan gepland. De participatie van
inwoners is echter belangrijker dan snelheid.
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Deregulering en handhaving
In het kader van deregulering gaat de gemeente over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in gesprek met de inwoners. De
APV is het belangrijkste instrument om de
openbare ruimte in de gemeente Ouder-Amstel
te reguleren. Onderwerpen die aan de orde
komen zijn welke regels noodzakelijk zijn en
welke kunnen worden afgeschaft en waaraan
prioriteit moet worden gegeven in de handhaving.
IBOR
In het kader van de kwaliteitsverbetering in de
openbare ruimte is de afgelopen periode begonnen met de inhaalslag van het boomonderhoud. Andere voorziene werkzaamheden zijn
door de opstart van Duo+ in de agenda voor
dit jaar enigszins naar achteren geschoven
maar zullen vanzelfsprekend nog opgepakt
gaan worden.
Duurzaamheid
Het servicepunt duurzame energie van de provincie Noord Holland heeft regionaal onderzoek
gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid gericht op het realiseren van de doelstelling Energieneutraal 2040.
Vanuit de resultaten van dit onderzoek wordt
met ondersteuning van het servicepunt gewerkt aan de nota duurzaamheid die ter bespreking gepland staat in de raad van september.
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In april en mei is ondersteuning gegeven aan
de actie SamenZonneEnergie, waarmee inwoners gezamenlijk zonnepanelen kunnen inkopen. Veel bewoners hebben hun belangstelling
voor deze actie getoond. Op moment van dit
schrijven hebben ruim 200 huishoudens zich
aangemeld in de voorinschrijving.

Activiteitenkalender juni en juli 2016
Activiteiten

Plaats

Periode

Commissie Ruimte
Amstelzomerfestival
Spierathlon Spieren voor Spieren
Amstellanddag
Commissie Burger en bestuur
Wielerronde van Ouderkerk
Gemeenteraad
Commissie jaarrekening
Herdenking afschaffing slavernij
Gemeenteraad
Pure Markt
Reserveraad
Start zomervakantie basisscholen
Buiten Westen

Gemeentehuis
Ouderkerk aan de Amstel
Ouderkerkerplas
Omgeving Amstelland
Gemeentehuis
Ouderkerk aan de Amstel
Gemeentehuis
Gemeentehuis
Ouderkerk aan de Amstel (Beth Haim)
Gemeentehuis
Ouderkerk aan de Amstel (‘t Kampje)
Gemeentehuis

02
03
04
05
09
12
16
22
29
30
03
07
16
16

Ouderkerkerplas
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juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli – 28 augustus
juli
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Overzicht begrotingswijzigingen
Programma
Positief saldo na de 6e begrotingswijziging 2016

Positief

Negatief

20.150

Programma 1: Sociaal
Bijzondere bijstand en begeleiding vluchtelingen

48.000

Re-integratiebudget

76.139

Schuldhulpverlening voor mensen met een bijstandsuitkering

15.000

Doorwerking 4e nieuwsbrief en jaarrekening 2015

20.000

Diverse kleinere mutaties

22.268

Programma 2: Ruimte
Bestemmingsplannen

37.000

Onderzoek ABP en woonboten

20.000

Vervanging verkeerslichtinstallatie

85.000

Kosten bestemmingsplan De Ronde Hoep
Exploitatiebijdragen
Doorwerking 4e nieuwsbrief en jaarrekening 2015

14.200
51.565
115.200

Diverse kleinere mutaties

19.201

Programma 3: Bestuur Dienstverlening en veiligheid
Personeel
Gemeentelijke bijdrage aan regionale brandweer

43.000
110.000

Doorwerking 4e nieuwsbrief en jaarrekening 2015
Diverse kleinere mutaties
Saldo mutaties

8.550
9.800
286.565

Negatief saldo na de 8e begrotingswijziging 2016

408.358

101.643
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