Technische vragen commissie Begroting, 4 november2021
Agendapunt/onderwerp:

Fractie:

Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025
Vraag 1: memo lokale lastenvergelijking: In juni is in VVD
een memo over de afvalstoffenheffing aan de raad
aangeleverd met een onderbouwing voor het
gemiddelde tarief van Euro 332,-. Zijn er sindsdien nog
nieuwe inzichten?
Vraag 2: memo lokale
VVD
lastenvergelijking: welke keuzemogelijkheden heeft de
raad om tot een lager tarief te komen voor de
afvalstoffenheffing?

Vraag 3: memo lokale lastenvergelijking: Amstelveen VVD
heeft een aanmerkelijk lager tarief voor OZB bij een
vergelijkbare WOZ-waarde. Hoe financiert Amstelveen
de korting (vanwege de belastingruimte) van het rijk
op de uitkering uit het gemeentefonds?
Vraag 4: Verkeer: Is er budget gereserveerd om in
VVD
2022 de belangrijkste maatregelen ter verbetering van
de verkeersdoorstroming en verkeersveilig te
realiseren? Zo ja, hoeveel voor welke maatregelen?

Antwoord:

We zijn momenteel bezig met de berekeningen van het tarief zoals die zal worden voorgesteld
voor de raadsvergadering in december waar de gemeentelijke tarieven worden vastgesteld.
Nieuwe informatie hierover wordt via een memo, voorafgaand aan de behandeling van de
begroting in de raad, toegestuurd.
De gemeenteraad heeft eerder keuzes gemaakt in het kader van de landelijke doelstellingen op
het gebied van afval, gebaseerd op duurzaamheid en om verder oplopende kosten te
beperken. Uitkomst hiervan was de invoering van Diftar, in combinatie met verminderde
openingstijden. Als de raad tot een lager tarief wil komen voor de afvalstoffenheffing, dan
betekent dat keuzes maken voor het nog verder verminderen van de service, zoals het verder
naar beneden brengen van de ophaalfrequentie van gft-afval, verlagen van de frequentie
van inzameling minicontainers in het buitengebied, het verhogen van het tarief voor
ophalen van grofvuil aan huis, openingstijden van milieudepots verder inperken of het sluiten
van milieudepot Duivendrecht.
Amstelveen maakt daarin zijn eigen afwegingen. Op www.waarstaatjegemeente.nl kan een
vergelijking gemaakt worden tussen twee gemeenten. Daarin is te zien dat Amstelveen in
vergelijking met OA relatief meer inkomsten uit het gemeentefonds ontvangt en daarnaast
relatief veel overige inkomsten heeft.
E 50.000 euro voor quick wins, in het mobiliteitsplan wordt medio 2022 een concreet voorstel
gedaan van de plannen en de bijbehorende begroting.

Vraag 5: Gemeentelijk vastgoed: Zijn er inkomsten
begroot voor het opwekken van zonne-energie op
gemeentelijk vastgoed?

VVD

Vraag 6: Centrumplan:
VVD
voor het centrumplan staat Euro 160k begroot in 2022.
Kun u nader onderbouwen waarom dit budget
nodig is voor de planvorming?

Vraag 7: Zijn deze kosten (deels) activeerbaar op het VVD
moment dat we tot uitvoering overgaan? Zo ja,
waarom is daar niet voor gekozen?
Vraag 8: Klopt het dat er geen budget is gereserveerd VVD
voor de uitvoering? Waarom niet?

Vraag 9: Onderwijs: welke bedragen komen van het
rijk (NPO middelen)?

GL

De zonnepanelen op het gemeentehuis en dorpshuis zijn geplaatst in het kader van het project
Zon op gemeentedak, dat door meerdere gemeenten samen is opgezet. Hiervoor ontvangt de
gemeente geen aparte inkomsten. Het betreft een leaseconstructie: er is gratis een zonneinstallatie op het dak van deze panden gelegd door RTE. De installatie wekt stroom op die in de
panden gebruikt wordt. Wat niet gebruikt wordt, wordt teruggeleverd aan het net. De
aanwezigheid van de PV-installaties draagt bij aan een beter energielabel van de gebouwen.
Voor het ter beschikking stellen van het dak van de gemeentewerf aan Ouder-Amstel Energie
zal de gemeente een jaarlijkse vergoeding krijgen. Dit is een dotatie aan de reserve onderhoud
gemeentelijke gebouwen. In de tweede burap wordt u hier uitgebreider over geïnformeerd.
Dit budget is voor het afronden van het Definitief Ontwerp en het maken van het technische
Bestek voor de uitvoering. De 160k zijn voor de inhuur van derden en de ambtelijke uren van
OA en Duo+.
Voor het D.O.
- ontwerper € 20-25.000,- > inhuur derden
- projectleider 300 uren > 300 X 150 salarislasten OA = € 45.000
- communicatie 150 uren > uren DUO+ = € 15.000
Bestek:
Bestek extern € 30.000,- > inhuur derden
Duo+ 300 uren > uren Duo+ € 30.000
Assetbeheerders 150 uren > uren Duo+ €15.000
Het budget dat wordt gevraagd betreft de niet activeerbare kosten, of activeerbare kosten die
ook gemaakt moeten worden als uiteindelijk niet tot uitvoering wordt overgegaan. Dit
betekent dat na activering mogelijk een bedrag vrijvalt van dit budget.
Begin 2022 wordt het Voorlopig Ontwerp voorzien van een investeringsvoorstel voor de
uitvoering aan de raad voorgelegd. Het is helaas niet gelukt om een inschatting van het budget
voor de kapitaallasten en de investering in de begroting te verwerken omdat deze mutatie te
laat in het proces is toegevoegd.
De gemeente ontvangt op basis van een vast bedrag per leerling en een variabel bedrag op
basis van de gemeentelijke onderwijsachterstandenscore naar verwachting in totaal € 170.000
aan NPO-middelen. De middelen worden maandelijks uitgekeerd vanaf december 2022 en
kunnen worden besteed in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. De definitieve beschikking
vanuit het Rijk moet nog ontvangen worden.

Vraag 10: Bij WMO staat dat lage eigen bijdrage zorgt GL
voor toename van de vraag. Is dit onderzocht en
feitelijk onderbouwd of is het een aanname?

Vraag 11: 3% kinderen in armoede: welk streven heeft GL
het college om dat te verminderen en om hoeveel
kinderen gaat het precies?
Vraag 12: Krediet aanvraag: waar staat informatie over GL
deze aanvraag?
Vraag 13: Opstellen effect gestuurd beheerplan groen GL
op p. 67: is dat ter uitvoering van GL motie bij
bomenbeleid (meerjarige uitvoeringsplan voor
bomenbeleid)?
Vraag 14: Kan er inzichtelijk worden gemaakt hoeveel GL
er vanuit het rijk extra is vrijgemaakt onder de noemer
jeugdzorg (zonder oormerk) en hoe deze extra inkomst
zijn verdeeld?
Vraag 15: pagina 16 Wat moet er in het subsidiebeleid CDA
anders dan in het huidige beleid. In welke mate ziet u
aan te brengen accentverschuivingen?

Vraag 16: pagina 18 Hoe realistisch is het dat we in de CDA
jaren vanaf 2022 geen verdere stijging verwachten van
de WMO uitgaven, gezien de uitkomsten die in de
voorbije jaren telkens hoger uitkwamen?
Vraag 17: Pagina 20
CDA
Op zich mooie doelstelling, maar hadden we het niet
wat scherper geformuleerd. Geen urgente zaken voor

Dit is een aanname op basis van signalen die wij vanuit de uitvoering (Duo+) ontvangen. Beeld
wordt ook bevestigd in de Monitor Abonnementstarief. Gemeente Ouder-Amstel is één van de
18 daarvoor uitgenodigde gemeenten. Resultaten van deze monitor zijn te vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/25/kamerbrief-over-derdemonitor-abonnementstarief
Het streven is het percentage kinderen in armoede zo laag mogelijk te hebben. Hier is geen
precies streefgetal voor vastgesteld. Gezien de SES is die naar verwachting lager dan landelijk
maar hier zijn geen exacte cijfers voor te geven op dit moment.
Indien hier de kredietvraag voor investeringen bedoeld wordt; zie het antwoord bij vraag 23.
Het beheerplan groen wordt in 2022 opgesteld vanuit de verplichting hiervoor en het IBOR. Het
uitvoeringsplan voor bomenbeleid uit de motie wordt hierin meegenomen.

Er is een apart memo naar de raad verzonden over de jeugdmiddelen.
Voor aanvullende informatie verwijzen we naar de Raadspresentatie van 9 september jl. De
presentatie is door de Griffie gedeeld met alle raadsleden (postoverzicht week 36).
De gemeente Ouder-Amstel heeft geen subsidiebeleid, enkel een Algemene Subsidie
Verordening. Deze is 14 jaar oud en voldoet in de basis nog wel aan het wettelijk kader. Toch is
het tijd om de verordening te actualiseren om te kijken of de verschillende vormen van
subsidies (budget, exploitatie, waardering en incidenteel) en de termijn van verstrekken
(jaarlijks) nog wel bij de huidige tijd passen. Tot slot is ook de wens uitgesproken om de
administratieve lasten voor zowel de aanvrager als de verstrekker te verlagen.
Het blijft een aanname dat de uitgaven zich op enig moment zullen stabiliseren. De
opgenomen stijging in de uitgaven is in lijn met de te verwachten gevolgen van de vergrijzing.

Ja, dit klopt. Ons uitgangspunt is nog steeds om geen urgente zaken op de wachtlijst van de
gemeente terecht te laten komen.

jeugdhulp op een wachtlijst. Is dit nog steeds het
uitgangspunt?
Vraag 18: pagina 30 In 2021 zijn er twee incidentele CDA
uitgaven gedaan voor eenzaamheidsbestrijding en de
wet invoering Inburgering. In welke mate zijn de
daarmee beoogde resultaten gerealiseerd op grond
waarvan in 2022 deze uitgaven niet meer nodig zijn?

Vraag 19: pagina 43 Aan welke initiatieven en
CDA
producten moeten wij in kader van DNK denken die
extra kosten voor beoordeling vragen en welke vanuit
de projectbegroting kunnen worden verhaald?
Vraag20: In het raadsvoorstel en de toelichting
PvdA
programmabegroting wordt geschreven dat de
meerjarenbegroting structureel en reëel in evenwicht
zijn.
Wat betekent dit nu feitelijk, als verder wordt
aangegeven dat de negatieve resultaten over 2023 en
2024 in combinatie met de stand van de algemene
reserves aanleiding geven tot zorg. En accepteert de
provincie dan deze begroting?
Graag een uitleg.
Vraag21: In de programmabegroting bld 131 staat dat PvdA
vanaf 2023 het financieringstekort zal toenemen. Dit
komt, aldus de tekst, ten gevolge van o.a.

De incidentele uitgave voor eenzaamheidsbestrijding is pas laat in 2021 gedaan en zal ook nog
in 2022 worden ingezet. De beoogde resultaten worden in de verantwoording van de
structurele subsidie over 2022 meegenomen (voor 1 april 2023).
De invoeringskosten inburgering 2021 zijn volledig besteed middels een maatwerkopdracht
aan Duo+.
In 2022 gaat de wet inburgering van start. In het gemeentefonds worden daartoe vanaf 2022
jaarlijks uitvoeringsmiddelen beschikbaar gesteld. In 2022 gaat het om een bedrag van €
58.000. Dit bedrag is bestemd voor de volgende onderdelen: brede intake, persoonlijk plan
inburgering en participatie (PIP), voortgangsgesprekken, handhaving, financieel ontzorgen,
financiële begeleiding, inkoopkosten en ondersteunende processen.
Dit kan heel verschillend zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er nog extra flexwoonprojecten
komen, dat er nieuw beleid komt vanuit de provincie of het Rijk waarop geacteerd moet
worden, of dat een innovatieve methode voorgesteld wordt ten behoeve van versneld en
gefaseerd bouwrijp maken waarvan de risico's onafhankelijk en in onze opdracht beoordeeld
moeten worden.
Structureel zijn we in 2022 en in 2025 in evenwicht, daarmee wordt de begroting door de
provincie geaccepteerd. De stand van de algemene reserve baart zorgen en kan de komende
jaren aanleiding geven tot het aanpassen van ambities om te komen tot resultaatverbetering
en daarmee tot een positievere stand van de algemene reserve.

De herverdeling van het gemeentefonds kan voor kleine gemeenten nadelig uitpakken. Als de
herverdeling deze uitkomst geeft kan dit consequenties hebben voor de ambities van onze
gemeente en zal aanpassing van de ambities de komende jaren nodig zijn.

Investeringen (brede) scholen. Daarnaast wordt in de
programmabegroting o.a. bld 78 gesproken over de
ontwikkelingen Gemeentefonds (belangrijkste
inkomstenbron)
Graag een nadere uitleg van de ontwikkelingen van het
gemeentefonds? Klopt het dat de ontwikkelingen
bijzonder negatief is voor een kleine gemeente als die
van Ouder-Amstel? Wat kunnen dan de consequentie
zijn gelet op de vele ambities?
Vraag22: Op blad 51 en 52 worden indicatoren Wonen PvdA
en ruimte, woonlasten eenpersoonshuishouden,
woonlasten meerpersoonshuishouden en scheef
wonen in de PvdA grafiek vorm weergegeven. Verder
wordt er geen toelichting gegeven als het gaat hoe de
ontwikkelingen tot stand gekomen zijn en op welke
manier dit is gemeten (Daarnaast zijn de grafieken digitaal - slecht leesbaar).
Graag een uitleg?

Vraag23: In het raadsbesluit wordt de kredietaanvraag PvdA
voor investeringen gemeld. Kan de onderbouwing van
deze kredietaanvraag niet echt herleiden. Graag een
nadere uitleg?
Vraag24: Pagina 1; de beleidskeuzes voor 2023 wordt OAA
dat aan de nieuwe coalitie overgelaten?

De informatie uit de tabellen komt van www.waarstaatjegemeente.nl, deze site wordt beheerd
door de VNG. De tabellen over woonlasten geven inzicht in de toenemende woonlasten voor
één,- en meerpersoons huishoudens. In deze tabellen is te zien dat de woonlasten sinds 2018
sterker zijn toegenomen dan in de jaren daarvoor. Hoewel de gemiddelde woonlasten in
Ouder-Amstel in 2019 hoger lagen dan de gemiddelde woonlasten in Nederland, loopt dit
vanaf 2020 weer redelijk gelijk. Bij duur scheefwonen, woont iemand in een huurwoning die te
duur is voor zijn of haar inkomen. Bij goedkoop scheefwonen wonen mensen met een te hoog
inkomen in een goedkope sociale huurwoning. Het percentage goedkope scheefwoners is de
afgelopen jaren aardig afgenomen, terwijl bij dure scheefwoners de afgelopen vier jaar weer
een toename is te zien. In het woonakkoord tussen de regio Amstelland-Meerlanden en de
provincie is dan ook afgesproken hier stappen in te zetten, door bijvoorbeeld het inzetten van
een verhuismakelaar of het breder inzetten van de regeling van groot naar beter. De laatste
tabel laat zien dat het ene jaar veel wordt gebouwd en het volgende jaar wat minder.
De onderbouwing van de kredietaanvraag ad € 3.877.000 voor investeringen in het
raadsbesluit sluit aan op het bedrag opgenomen in de begroting 2022 op pagina 162 kolom
2022 (Bijlage: Overzicht investeringen).
Aangezien de verkiezingen plaatsvinden in maart 2022, zal de nieuwe raad over de begroting
2023 dienen te beslissen.

Vraag25: - pagina 2 in hoeverre geeft onze gemeente OAA
invulling aan bezuinigingen inzetten op voorzieningen
zoals zwembaden, bibliotheken, muzieklessen en
sportvoorzieningen?

Daar is nu niet voor gekozen in deze begroting.

Vraag26: Pagina 4; programma 1; hoe zeker is het dat OAA
de drie speelplekken nu ook echt heringericht gaan
worden?

Het participatietraject voor de vervanging is gestart. De uitvoering van de
vervangingswerkzaamheden staat gepland voor begin 2022.

Vraag27: wordt daarbij ook gekeken naar de leeftijd OAA
van kinderen in de woonomgeving? Zodat de juiste
speeltoestellen op de juiste plekken komen te staan?

Per te vervangen speelplek is een leeftijdscategorie vastgesteld waar de toestellen aan moeten
voldoen, conform de door de raad vastgestelde speelnota.

Vraag28: waar komt de buitensportplek in
Duivendrecht?

OAA

Op dit moment is de gemeente in overleg met de gemeente Diemen om te kijken of de
combinatie van een skatepark en een calesthenicspark gerealiseerd kan worden nabij de JOP in
Duivendrecht.

vraag29: aandacht voor mensen met een
OAA
achterstandspositie, kunt u achterstandspositie meer
specificeren?

Met achterstandspositie wordt bedoeld mensen met een kwetsbare sociaaleconomische status
(ses) die een praktische opleiding en/of laag inkomen hebben, vaker te maken met hebben met
werkeloosheid, slechtere gezondheid etc.

Vraag30: Pagina 4; programma 2

OAA

Met de provincie is een woonakkoord gesloten. Een van de vier thema’s van dit akkoord is
nieuwbouw. Om de woningbouwrealisatie te versnellen en de zachte plannen om te zetten
naar harde plannen, trekken we samen op, zoeken we afstemming over concrete projecten
om versnelling mogelijk te maken en zoeken we samen naar oplossingen voor knelpunten. Er
lopen gesprekken tussen de gemeente en de provincie over de grote projecten. Daarnaast is de
provincie ook nog met een masterplan bezig, om te kijken hoe ze woningbouw verder kunnen
stimuleren.

OAA

Nee voor het verhogen van de handhavingscapaciteit zijn binnen de begroting geen budgetten
opgenomen.

op welke manier kan de gemeente de woningbouw
versnellen in samenwerking met de regio en provincie?

Vraag31: Pagina 4; programma 3 uitvoering van het
veiligheidsjaarplan 2022 wordt ook de
handhavingscapaciteit verhoogd?

Vraag32: Vragen Programmabegroting 2022-2025;
extra keuzelijst;

OAA

Daar is nu niet voor gekozen, het betreffende document betreft slechts opties.

OAA

Daar is nu niet voor gekozen, het betreffende document betreft slechts opties.

Pagina 6; bestaat er een mogelijkheid dat de
vergoeding van de Top aanvullende verzekering voor
chronisch zieken wordt stopgezet?
Vraag33: Pagina 7; aanpassen niveau
groenonderhoud, in hoeverre kan dit nog minder
gezien de vele klachten die er nu al zijn?

Vraag34: Pagina 8; 55 ozb aanpassing; in hoeverre is OAA
dit een aanvaardbaar onderdeel in verhouding stijging
prijzen woningmarkt?

Zie memo lokale lasten; politieke vraag

Vraag35: Pagina 8; 71 parkeerautomaten; in hoeverre OAA
is er een mogelijkheid de tarieven voor de gehele
gemeente aan te passen?

Ouder-Amstel beschikt momenteel over 20 parkeerautomaten uitsluitend aanwezig op het
ABPZ. Voor werkgevers op het ABPZ bestaat de mogelijkheid om parkeervergunningen aan te
schaffen. De leges zijn in lijn met het Amsterdamse tarief en om die reden zien we geen
aanleiding om deze tarieven aan te passen. In de overige wijken waar parkeerregulering is
ingesteld geldt de blauwe zone. Bewoners in de blauwe zone kunnen ontheffingen aanvragen
en deze zijn in principe kostendekkend. In 2022 zal het parkeerbeleid worden geactualiseerd.

Vraag36: - en hebben wij genoeg
OAA
handhavingscapaciteit om hier ook echt optimaal op te
kunnen controleren?

Voor handhaving parkeren wordt voldoende capaciteit georganiseerd om effectief te kunnen
handhaven.

Vraag37: Pagina 9; VTH ; welke baten zijn
hiertegenover te verwachten?

Hogere kwaliteit van het werk door minder werkdruk, minder verzuim en minder uitval van
medewerkers. Daarnaast kunnen wettelijke taken niet goed meer uitgevoerd worden zoals
verlenen van vergunningen, toezicht en handhavingstaken en behandeling van bezwaar en
beroep.

OAA

Vraag38: Pagina 11; voor het project Entrada is het
noodzakelijk dat concreet gemaakt wordt welke
commerciële functies hier gewenst zijn. Dit concreet
maken gaat geld kosten, weten we nu al zeker dat
project Entrada doorgaat?

OAA

Nee. Conform de gesloten overeenkomst is het doel om tot een faseerbaar project te komen
maar zekerheid is er nog niet. De kosten voor de stappen die nu gezet worden in het
Entradaproject worden gedekt door de initiatiefnemer

Vraag39: Pagina 11 sport en spel;
OAA
in het raadsvoorstel hebben we gelezen dat er een
buitensportplek in Duivendrecht komt is dit dan wel al
in kaart gebracht?

In samenwerking met Coherente zijn inwoners van Duivendrecht gevraagd initiatieven aan te
dragen voor een buitensportplek. In juni 2021 hebben zeven inwoners in totaal vier ideeën
ingebracht, waarbij het college de keuze heeft gemaakt een combinatie van een skatepark en
calesthenicspark nader uit te werken. Samen met de initiatiefnemers zijn we bezig het plan
nader uit te werken. Voor wat betreft de locatie zie vraag 28.

Vraag40: hebben we deze projectleider al in dienst of OAA
komen die kosten er ook nog bij ?

Het is niet duidelijk waar deze vraag over gaat.

Vraag41: Pagina 12; andere maatschappelijke
voorzieningen; het plan van aanpak moet weer
opgepakt worden, waarom is plan van aanpak
neergelegd ?

Gebrek aan capaciteit.

OAA

Vraag42: hebben we deze projectleider al in dienst of OAA
worden dit kosten die er bij komen ?

Zie vraag 41.

Vraag43: Pagina 12; veiligheid en openbare orde; Wat OAA
wordt bedoeld met grensoverschrijdende BOA?

Een Boa die zowel in Amsterdam als in Ouder-Amstel bevoegd is om op te treden.

Vraag 44: Pagina 13; woonboten en
kwaliteitsmaatregelen

Het stuk bevat de nu beschikbare informatie. Om de besluiten van de gemeente te kunnen
effectueren is er aanvullend zowel structureel als incidenteel budget nodig.

- kunnen wij een nadere uitleg ontvangen van deze
specificatie?

OAA

Vraag45: n hoeverre zijn deze bedragen ook in de
OAA
jaren 2023 en 2024 nog nodig als een en andere goed
wordt weggezet in een bestemmingsplan?

Dit blijft nodig omdat het veel aspecten betreft die niet op te lossen zijn door middel van
slechts een goed bestemmingsplan. Daarnaast moet regeling in een bestemmingsplan ook
worden gecontroleerd en soms weer worden vervangen, .

