
 

  
 
Amendement – prioriteit op bereiken meer efficiency  
 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, bijeen op 4 juli 2013, 
 
 
Gelezen het voorstel 2013/37 
 
 
 
Constateert dat: 
 
 De raad met het herorientatiekader heeft aangegeven dat: "Bij heroriëntatie op taken 

door deze niet meer of anders te doen, vindt de raad het belangrijk dat zichtbaar wordt 
gemaakt hoe de samenleving (burgers, bedrijven) deze taak dan gaat (of kan) 
overnemen". (herorientatiekader, blz5, 2e par.)  

 In het raadsvoorstel het college voorsteld: "om bepaalde uitgaven in de begroting op 
termijn te minderen of te stoppen. Het betreft vooralsnog een kader, waar middels 
stelposten de richting van de ombuigingen wordt gegeven. Samen met betrokken partijen 
zal bezien worden hoe de invulling zo adequaat en zorgvuldig mogelijk kan worden 
ingevoerd". 

 De voorgestelde posten vooral maatschappelijke en sociale voorzieningen betreft, zoals 
subsidies voor het Muziekcollectief, Sport, Buurthuis Waver en minimabeleid. 

 Er nauwelijks stelposten m.b.t. efficience van eigen gemeentelijke taken zijn opgenomen. 
 In de notitie "Onderzoek besparingsmogelijkheden begroting 2014-2017" nog een groot 

aantal andere onderwerpen wordt genoemd waarvoor zou kunnen worden onderzocht of 
besparingen mogelijk zijn, zoals: risicoposten in de begroting, kostenreductie op 
wegenonderhoud, de bedrijfsvoering door terugdringen energieverbruik, automatisering 
van eenvoudige taken, etc. 

 
Tevens overwegende dat: 

 
 We niet alleen burgers, verenigingen en maatschappelijke instellingen kunnen vragen om 

efficienter met de beschikbare middelen om te gaan en het met minder te doen. 
 Zowel intern en extern efficient met beschikbare middelen en belastinggeld moet worden 

omgegaan. 
 Het grootste deel van de gemeentelijke begroting bestaat uit posten voor taken die 

gemeente zelf uitvoert, uitbesteed aan commerciele partijen of worden uitgevoerd door 
Gemeenschappelijke Regelingen. 

 
 
 
Besluit om het besluit als volgt te wijzigen in: 
  



 
 
 
De richting van bezuinigingen is: 
 enerzijds een efficientie besparing op de taken die de gemeente zelf uitvoert, uitbesteed 

aan commerciele partijen of worden uitgevoerd door Gemeenschappelijke Regelingen. 
 en anderzijds een besparing op niet-wettelijke taken die worden uitgevoerd door 

maatschappelijke partners en verenigingen. 
 
De raad richting het college van B&W de wens en hoop uitspreekt dat: 

 het college van B&W meer evenwichtig, in termen van omvang van geld, naar de eigen 

taken gaat kijken; 

 en voor bezuinigingen op maatschappelijke partners en verenigingen anderzijds, in 

samenspraak met hen zal aangeven hoe zij deze de bezuiniging kunnen realiseren. Dit 

door de mogelijke besparkingsmogelijkheden met de betrokken instantie te bespreken, 

waardoor deze lijst niet als 'de' oplossing gepresenteerd wordt maar als een eerste 

voorstel van het college, waarop de betrokken instanties een andere visie kunnen 

hebben. 

 Als vervolg en terugkoppeling op het afgelopen participatietraject deze lijst ook voor 

burgers ter inzage te leggen, tot 2 weken voor de begrotingsvergadering, en de burgers 

expliciet en ondersteund met een promotiecampagne om hun visie te vragen. 

 

Namens de fractie 
van de PvdA, 
 
 
Dirk-Jan Hoekstra 

Namens de fractie van 
GroenLinks, 
 
 
Mikis de Winter 
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