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Inleiding 

  

In de komende jaren zal de gemeente Ouder-Amstel worden geconfronteerd met een 

groot aantal uitdagingen van verschillende aard. Zo wordt een aantal veranderingen 

ingegeven door de Haagse politiek, zoals de decentralisaties binnen het sociale domein. 

Hiernaast worden andere veranderingen ingegeven door de vraagstuk regionale 

samenwerking, en worden steeds nieuwe eisen gesteld aan gemeenten zoals in het kader 

van ICT en dienstverlening.  

 

Deze uitdagingen kennen allemaal een financieel component. Tezamen zorgen zij voor 

een grote financiële opgave. Dit betekent dat het financiële beleid van de gemeente niet 

alleen moet voorzien in een technische financieel gezonde begroting (en rekening), maar 

ook voorwaardelijk is voor de beleidsmatige slagkracht en uitvoeringskracht van deze 

gemeente. 

 

Dát de gemeente de komende jaren moet gaan bezuinigen om financieel en functioneel 

overeind te blijven is helder. De berichtgevingen uit Den Haag, de voorlopige cijfers en 

de aanhoudende economische malaise laten wat dat betreft een eenduidig beeld zien. 

Helaas betreft dit inderdaad ‘een beeld’. De precieze cijfers en hiermee de precieze 

benodigde bezuiniging is niet op dit moment vast te stellen. Toch moet de gemeente 

voorbereidingen treffen, en besluiten nemen en doorvoeren om tijdig en adequaat de 

uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom wordt er in deze notitie gewerkt met 

aannames.  

 

Alles overwegende wordt in deze notitie uitgegaan van een voorlopige besparing van 

€1,4 miljoen in 2017 waarvan het gros (€ 1,2 miljoen) in 2015 moet worden 

gerealiseerd. Om voornoemde redenen kan dit bedrag tijdens de aankomende maanden 

worden aangepast. 

In de aanloop naar 2015 zal een aantal ingrepen al worden gerealiseerd, waarmee de 

begroting 2014 ook sluitend gekregen kan worden. Uiteindelijke effectuering van alle 

maatregelen zal in 2017 hebben plaatsgevonden. 

 

Het doel van deze notitie is om de hierna beschreven richting vast te stellen. De feitelijke 

bezuinigingsvoorstellen zullen aan de raad worden voorgelegd ter behandeling in de 

begrotingscommissie en -raad. Er is gekozen met de opzet van een richting en stelposten 

om twee redenen.  

Ten eerste: veel getallen zijn (nog) niet bekend. Dit betreft vooral de cijfers vanuit Den 

Haag. In deze gevallen wordt gewerkt met stelposten (taakstellingen) gebaseerd op de 

door de gemeente reeds bekende gegevens in combinatie met voorzichtige ramingen. In 

enkele gevallen is het mogelijk gebleken om wél concreet aan te geven wat kan worden 

bezuinigd; deze concrete bezuinigingen zijn nu wel meegenomen.  

  

Ten tweede: hoewel de voorstellen voldoen aan de door de raad vastgestelde 

Heroriëntatiekader en de door burgers aangegeven prioritering kan het zijn dat, politiek 

bezien, men grote bezwaren heeft tegen een bepalende richting dan wel keuze. Om 

hiervoor ruimte te bieden, wordt in dit stadium de richting getoetst. Na vaststelling van 

deze notitie in de raad, zullen de richtingen nader (kwantitatief) worden uitgewerkt. 

Ten derde geldt voor een aantal voorstellen dat het gesprek met betrokken organisaties 

moet worden aangegaan. Hier is een helder uitgangspunt geformuleerd, maar dit dient 

wel getoetst aan de werkelijkheid. 

 

Het college beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om de gemeentelijke uitgaven 

meerjarig te bezien en deze notitie aan uw raad voor te leggen. Hoewel wij ons goed 

realiseren dat deze en de komende raad een eigen verantwoordelijkheid hebben, achten 

wij het noodzakelijk en verstandig om de onderhavige discussie thans te voeren. 
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Het proces 

Het realiseren van een bezuiniging van 1,2 miljoen is geen eenvoudige opgave. Reeds 

sinds 2010 wordt er bezuinigd, en is er in totaal meer dan 3 miljoen uit de begroting 

geschrapt. Eenvoudige maatregelen zijn al uitgevoerd, de organisatie is al ingekrompen 

tot een omvang die eigenlijk te krap is. Dit maakt dat er op een andere wijze moet 

worden gezocht naar oplossingen. In eerste instantie is gekeken naar de vastgestelde 

beleidskaders op dit gebied. 

 

In 2009 heeft de raad de Visie 2020 vastgesteld. Gezien de financiële situatie heeft de 

raad zich opnieuw bezonnen op de functie van de gemeente, wat geresulteerd heeft in 

het Heroriëntatiekader (2012). 

Hierin wordt het volgende kader geschapen: 

 Inwoners zorgen met elkaar voor eigen omgeving en belangen. (gemeente als 

regisseur) 

 hogere eigen bijdragen, beperken van voorzieningen en meer solidariteit 

(gemeente blijft vangnet). 

 Optimaal gebruikmaken van uitbesteding, samenwerking of schaalvergroting, 

(voorwaarde beleidsinvloed raad). 

 verminderen van het aantal of de samenstelling van voorzieningen kan nodig zijn, 

mits alternatief voorhanden is. 

 voorzieningen dienen nut te hebben voor vitaliteit van de kern. 

 

Vervolgens is gezocht naar een verdiepende laag. Hierbij zijn twee sporen gevolgd. Het 

eerste spoor is de burgerparticipatie. 

Bij vaststelling van het Heroriëntatiekader heeft de raad er op gewezen bij een vervolg 

ook de burgers te betrekken bij de te maken keuzes. In de afgelopen maanden zijn 3 

inwonersbijeenkomsten geweest en is een digitale enquête opgesteld. Ondanks de grote 

mate van publiciteit is de respons niet overmatig geweest. Dit neemt niet weg dat de 

inbreng van de betrokkenen goed was en eenzelfde richting op ging als het eerdere 

heroriëntatiekader. 

 

Vanuit de burgerparticipatie heeft BMC een aantal scenario's ontwikkeld die richting 

geven aan de bezuinigingsopgave. De belangrijkste resultaten van deze uitvraag is 

verwerkt in deze notitie. De volledige uitslag van de enquête is als bijlage toegevoegd.  

 

Het tweede spoor betreft het interne, ambtelijke spoor. Op ambtelijk niveau is uitgezocht 

wat in de begroting beïnvloedbaar is. Hierbij zijn alle zaken benoemd, zonder rekening te 

houden met politieke wenselijkheid. De resultaten van dit interne onderzoek zijn als 

bijlage bijgevoegd.  

 

Vanuit deze drie componenten (Heroriëntatiekader, burgerparticipatie en intern 

onderzoek) zijn de bezuinigingsvoorstellen gedistilleerd.  

 

De grote vier wijzigingen 

Hoewel het aantal veranderingen groot is, is er een viertal wijzigingen dat de grootste 

impact heeft op de gemeentelijke begroting te weten:  

a) Decentralisaties 

b) Rijksbezuinigingen 

c) Verdergaande eisen aan kwaliteit ICT en data 

d) Samenwerking in de regio 

 

Ad a) Decentralisaties 

In een eerdere notitie hebben wij aangegeven dat de decentralisaties grote gevolgen 

zullen hebben voor onze begroting. Grote extra geldstromen zullen onze kant op komen.  

Tevens is helder dat de decentralisaties met een grote bezuiniging onze kant op komen. 

Gedeeltelijk zullen we dat door efficiënter werken en een terugschroeven van de kwaliteit 

van de voorzieningen kunnen opvangen. Idealiter zou de gemeente de uitvoering van de 
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decentralisaties binnen de beschikbare budgetten willen vormgeven. Onze inschatting is 

dat dit niet voor 100% zal lukken. 

In een eerdere notitie zijn de financiële consequenties voor de decentralisaties berekend. 

Tot op heden zijn dat de gegevens waarmee rekening is te houden. Naar verwachting zal 

pas na de meicirculaire 2014 een daadwerkelijk beeld te schetsen zijn van de te 

verwachten inkomsten en uitgaven. 

 

Ad b) Rijksbezuinigingen 

De opeenvolgende kabinetten hebben als gevolg van de crisis de rijksbegroting drastisch 

teruggebracht. Om meerdere redenen heeft dit gevolgen voor de gemeente. De 

decentrale overheden hebben met het rijk de 'trap op – trap af' systematiek afgesproken. 

Als de budgeten in Den Haag groeien, groeien ze overal in het land. Maar als Den Haag 

krimpt, krimpen wij mee. 

Het is ook de verwachting dat het (blijvend) realiseren van de 3% grens (wellicht 2,8% 

als het aan Europa ligt) op Rijksniveau zal leiden tot verdere bezuinigingen die ook 

gemeenten zullen treffen.  

Daarnaast heeft het rijk autonoom een aantal bezuinigingen doorgevoerd in de 

rijksuitkering (gemeentefonds).  

Een deel van de plannen is op dit moment nog niet helder. De 'trap op –trap af' 

systematiek maakt dat de gemeenten een bepaald percentage van de rijksuitgaven 

ontvangen. Dit is pas achteraf vast te stellen, en zorgt dus voor een onzekerheid in de 

systematiek. In een tijd van bezuiniging is dat een extra onzekerheid. De verlaging van 

de uitkering gemeentefonds waar wij rekening mee houden is dan ook gebaseerd op 

aannames. 

 

Ad c) Verdergaande eisen kwaliteit ICT en data 

De tijd van dikke boeken waarin alle gegevens werden opgeschreven is al lang voorbij. 

De basisregistraties helpen om inwoners met eenduidige gegevens te kunnen benaderen. 

Dit stelt echter zware eisen aan de systemen waar deze gegevenshouders op draaien, 

alsook de infrastructuur waarmee de bestanden verbonden zijn met de buitenwereld. Bij 

zoiets al de decentralisaties zijn er zomaar 26 partijen van buiten die gebruik moeten 

gaan maken van onze databestanden. Dit betekent iets voor de kwaliteit van de 

bestanden, het onderhoud daarvan, en de systemen waarin ze draaien. 

Ook op ander plekken wordt de wens tot heldere informatie via ICT steeds helderder, zie 

de vraag om een Persoonlijke Internet Pagina op de website, digitale dienstverlening etc. 

Uiteindelijk zal de toegenomen ICT ertoe leiden dat zaken minder dubbel hoeven worden 

gedaan, maar de kost gaat voor de baat uit. 

De verdergaande koppelingen stellen ook eisen aan de beveiliging. Deze moet steeds 

sterker, en de eisen die anderen aan onze beveiliging stellen wordt ook steeds strenger. 

De diverse audits kosten inmiddels veel geld en menskracht. 

Ouder-Amstel heeft zijn ICT op orde als een gemiddelde Nederlandse gemeente. De 

uitdagingen waar we voor staan (inrichting geo-basisregistratie, decentralisaties, 

toegenomen digitale wensen van inwoners, verdergaande samenwerking) betekent dat er 

investeringen gedaan zullen moeten worden om de ontwikkelingen bij te houden. 

Ook het bezuinigingsvraagstuk op zichzelf maakt dat er extra investeringen moeten 

worden gedaan in ICT. Een toenemende digitale dienstverlening en verbeterde digitale 

processen moeten, op termijn, zorgen voor een verlaging op diverse kostenposten.  

 

Ad d) Samenwerking in de regio 

Om te kunnen blijven voldoen aan de voortgaande wensen van de inwoners, om de 

kwetsbaarheid beheersbaar te houden en de kwaliteit voldoende, is het nodig om op 

sommige taakvlakken samen te werken. Het gezamenlijk inkopen van producten is vaak 

goedkoper dan het zelf doen. Expertise op diverse vlakken is gezamenlijk makkelijker te 

organiseren dan als gemeente alleen. In Duo+ verband wordt onderzocht hoe de 

samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering kan worden uitgevoerd opdat tegemoet 

gekomen wordt aan een mindere kwetsbaarheid, goede kwaliteit tegen lagere kosten. 
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Ook hier zullen vooraf genomen investeringen moeten leiden tot, op termijn, in te 

boeken rendement.  

 

Financiële gevolgen van de grote vier wijzigingen 

In de nota begrotingsperspectief zullen de prognoses van de uitgaven voor 2014 en 

verder worden uitgewerkt. Daarmee weten we welke bedragen we verwachten nodig te 

hebben om te komen tot een sluitende begroting. 

De samenwerking wordt op een grote snelheid uitgewerkt. Rond de zomer is een eerste 

indicatie helder wat deze financieel kan opleveren. Een deel van de ICT-kosten zullen wij 

niet zelfstandig hoeven te maken, maar kan naar verwachting in deze samenwerking 

voor minder dan wij het zelf zouden doen. Neemt niet weg dat wij ook zelf zullen moeten 

investeren. Helderheid daarover is pas te verkrijgen als helder is hoe de samenwerking 

eruit gaat zien. 

 

Heroriëntatiekader 

In het heroriëntatiekader (zie bijlage) staan een aantal heldere uitgangspunten. In 

concreto gaat het dan om de volgende zaken die in deze bezuinigingsnotitie zijn 

meegenomen: 

 richting burgermaatschappij (civil society). Inwoners zorgen met elkaar voor 

eigen omgeving en belangen. (gemeente als regisseur) 

 naar een samenleving waar meer gezorgd wordt door familie en omgeving.  

 hogere eigen bijdragen, beperken van voorzieningen en meer solidariteit. 

 gemeente blijft vangnet voor de zwakkeren en die inwoners die hun leven minder 

goed zelf kunnen organiseren.  

 Optimaal gebruikmaken van uitbesteding, samenwerking of schaalvergroting, 

onder voorwaarde beleidsinvloed raad. 

 dienstverlening waar persoonlijke contacten noodzakelijk zijn, met name op 

afspraak.  

 verminderen van het aantal of de samenstelling van voorzieningen kan nodig zijn, 

mits alternatief voorhanden is. 

 gebruik maken van voorzieningen in de regio 

 voorzieningen dienen nut te hebben voor vitaliteit van de kern. 

 

Bezuinigingsscenario's 

In de inwonersparticipatie is gevraagd naar de prioritering van voorzieningen. In het 

resultaat zijn belangrijke uitschieters dat de volgende voorzieningen van belang worden 

gevonden: 

- Openbare orde en veiligheid; 

- Onderhoud openbare ruimte en wegen; 

- Sportaccommodaties; 

- Burgerparticipatie; en 

- Gezondheidszorg. 

 

Geen prioriteit wordt gegeven aan: 

- onderhoud gebouwen en monumenten,  

- Leerlingenvervoer;  

- kunst en cultuur;  

- begraafplaats;  

- polderlandschappen  

- toerisme. 

(BMC, 2013). 

 

Ook is aan de burger gevraagd voorstellen te doen ten aanzien van kostenbesparende 

maatregelen. Het stopzetten van culturele subsidies, stadspas en het onderhoud naar de 

gebruiker komen naar boven als meest wenselijke acties. 
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Verder wordt genoemd: (1) meer organisaties gebruik laten maken van hetzelfde 

gebouw, (2) dienstverlening zo veel mogelijk digitaal regelen of (3) via afspraak op 

afspraak, (4) beperkt gebruik van straatverlichting en (5) beperken cursusaanbod. 

 

Verder is het helder dat de burger bij voorkeur schrapt in voorzieningen waar men geen 

gebruik van maakt (zoals het CJG) of die maar tot geringe overlast leiden (dimmen 

straatverlichting 's nachts). 

Het liefst wordt er niet bezuinigd, als het aan de respondenten ligt. Toch heeft 74% 

begrip voor bezuinigingen. Moet er toch gekozen worden, kan het CJG volgens de 

respondenten geschrapt. De gebruikers zijn 50/50 verdeeld (probleem/geen probleem) 

daar waar het gaat om bezuinigingen met betrekking tot de bibliotheek, jongerencentra 

en sportvoorzieningen. 

De burger staat open voor veranderingen (samenvoegen gebouwen, andere 

openingstijden, minder geld naar brede school, terugdringen Leerlingenvervoer), maar 

ziet graag de kwaliteit van welvaart zo veel mogelijk gehandhaafd. Er wordt dus geen 

scherpe keuze gemaakt om afscheid te nemen van bepaalde voorzieningen. 

 

Hoewel de resultaten van de enquête indicatief zijn, kan wel worden vastgesteld dat deze 

passen binnen het door de raad vastgestelde Heroriëntatiekader. 

 

Uitgangspunten bezuinigingen 

Als advies is vanuit BMC meegegeven: maak duidelijke keuzes in wat men een 

gemeentelijke taak vindt. Een eenvoudig advies en toch lastig in de uitvoering. Wát een 

gemeentelijke taak is, is subjectief, zelfs politiek, en is daarom niet objectief te 

benoemen.  

 

Er zijn dus aanvullende criteria nodig om tot een toetsingskader te komen. Vanuit het 

Heroriëntatiekader en burgerraadpleging worden de volgende uitgangspunten 

meegegeven: 

 

1 Verantwoordelijkheid waar mogelijk bij maatschappij (burger, omgeving, 

organisaties), niet bij gemeente. Voor wie niet in staat is voor zichzelf te zorgen, 

moet ondersteuning aanwezig zijn 

2 Terugdringen voorzieningenniveau (aandacht voor waar en hoe wel) Hou rekening 

met mate van gebruik en functie, bezie mogelijkheid tot anders vormgeven van 

functie 

3 De gebruiker betaalt  

4 Optimaal gebruikmaken van uitbesteding, samenwerking of schaalvergroting, onder 

voorwaarde beleidsinvloed raad. 

5 Behoud vitaliteit van de kern. 

 

Concrete uitwerking bezuinigingen 

In de volgende voorstellen wordt uitgegaan van een structurele opbrengst, die in de 

periode 2013-2016 wordt gerealiseerd. Alle voorstellen zijn in 2017 gerealiseerd. Waar 

mogelijk wordt zo snel mogelijk de bezuiniging doorgevoerd. Dit kan in een jaarschijf 

frictie geven. Gezien het tijdsbestek voor het schrijven van deze notitie is het niet 

mogelijk dit nu nauwkeuriger te bezien. Het zal dan gaan om incidentele tegenvallers. In 

het najaar zal dit verder zijn uitgewerkt. 

Ook zijn extra investeringen nodig om uiteindelijk daar de vruchten van te plukken. Deze 

extra investeringen zijn incidenteel van aard en worden niet meegenomen in onderstaand 

overzicht. Wel zijn de (mogelijke) besparingen meegenomen; deze zijn immers 

structureel.  
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Ad 1 Verantwoordelijkheid waar mogelijk bij maatschappij  

Verlaging kwaliteit openbare ruimte 

Een grote uitgavenpost die ook door inwoners uitgevoerd kan worden is het onderhoud 

van de buitenruimte. Hier gelden wel beperkingen, in het kader van aansprakelijkheid. 

Hierdoor valt bijvoorbeeld he tonderhoud van speelvoorzieningen af als mogelijkheid. 

In de bezuinigingsparticipatie is door de burgers aangegeven een kwaliteitsverlaging niet 

logisch te vinden. Met het kwaliteitsniveau "Heel en veilig" is het ook niet makkelijk het 

onderhoudsniveau van de buitenruimte te verlagen.  

Wat mogelijk is, is het afstoten van een deel van het groenareaal. Sommige stukken in 

de gemeente zullen niet meer door ons worden onderhouden, hoewel ze wel ons 

eigendom zijn. Het is aan de inwoners om waar gewenst verantwoordelijkheid te nemen: 

zij kunnen bepalen of zij dit stuk groen willen laten verwilderen, of dat zij andere 

kwaliteitswensen hebben. De omwonenden zijn vrij dit naar eigen inzicht op te lossen. 

Voorgesteld wordt om dit voor 25% van het groenareaal te doen. 

Overigens is ruimere verkoop ook nog te bezien binnen deze 25% van het groen. 

 

Lokale educatieve agenda/brede school gelden. 

De gemeente heeft op het gebied van onderwijs een regisserende rol. De LEA-

bijeenkomsten fungeren bij uitstek voor deze rol. Los van de wettelijke plicht tot 

instandhouding huisvesting is er geen financiële rol voor de gemeente. Het organiseren 

van brede school activiteiten en andere samenwerkingsinitiatieven tussen 

maatschappelijke organisaties en onderwijs zijn van groot belang, en passen binnen de 

regiofunctie. Vanuit het principe verantwoordelijkheid bij de burger is het echter niet de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. De rol van de gemeente is niet die van financier, 

wel die van regisseur, samenbindend. 

Voor de komende jaren zullen combinatiefunctionarissen die verbinding nog verder 

leggen. Voor de inzet van die functionarissen is €20.000 co-financiering noodzakelijk. 

Hiertoe is al eerder besloten. De overige €20.0000 uit dit budget kan als het 

voorzieningenniveau zich stabiliseert op termijn heroverwogen worden.  

 

Openbare bibliotheek 

De bibliotheek vervult twee functies: het is instrumenteel in het kader van de 

leesbevordering en het is een ontmoetingsplek. De vraag is of in de huidige tijd een 

gebouw met boekenkasten nog noodzakelijk is om deze functies te behouden. 

In overleg met de OBA zal worden bezien hoe de functie leesbevordering/tegengaan 

laaggeletterdheid het beste vorm te geven. Dit kan dichtbij de kinderen georganiseerd. 

Hierbij zal nauw aansluiting gezocht worden met de organisaties die zich dagelijks bezig 

houden met kinderen, zoals het onderwijs en de kinderopvang. Doel is het dichter bij de 

kinderen brengen van leesmogelijkheden. 

 

De ontmoetingsplek is van belang voor de sociale cohesie in de dorpen. Hier spelen 

meerdere organisaties een rol. Zo ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor het 

welzijnswerk, ouderenwerk en is de ontmoetingsplek uitgangspunt van het gebruik van 

onze multifunctionele complexen. In overleg met de OBA en de betrokken organisaties 

zal bezien worden hoe de functie ontmoetingsplek anders ingevuld en wellicht versterkt 

in stand gehouden kan worden.  

Het opstellen van een visie op deze twee onderdelen zal in nauw overleg met de 

betrokken maatschappelijke instellingen plaats vinden. Verwacht wordt dat de transitie 

met diverse momenten zal worden ingevuld. Voor de veranderingen zijn op meerdere 

jaarschijven stelposten opgenomen.  

 

Georganiseerd jeugdwerk. 

Het jeugdwerk zorgt voor een start van de zelfstandige ontwikkeling van jongeren. 

Hiermee wordt de eerste basis van de civil society gelegd. Voor een deel zou dit prima 

door de ouders betaald kunnen worden (de gebruiker betaalt). Daarnaast is het niet 

noodzakelijk om een eigen gebouw te hebben. Zowel sportaccommodaties als 

multifunctionele complexen hebben aangegeven ruimte voor jongerenactiviteiten ter 
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beschikking te willen stellen. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor dit taakveld 

breed in de maatschappij neergelegd. 

Voorgesteld wordt het gebouw elf91 af te breken. Huisvestingskosten worden bezuinigd. 

Activiteitenbudget blijft (gedeeltelijk) beschikbaar. 

 

Buurthuis Waver 

Het buurthuis is geen grote kapitaalpost meer, maar kost wel aan onderhoud en 

dergelijke. Bezien gaat worden of het buurthuis kan blijven bestaan als voorziening voor 

de buurt, maar zonder de kosten bij de gemeente te houden. Er zal in gesprek worden 

gegaan met de gebruikers om te bezien hoe de verantwoordelijke bij de gebruikers kan 

worden gelegd. 

 

Toerisme en recreatie 

De respondenten op de enquête vonden dit onderwerp minder belangrijk. Uitgangspunt is 

dat de gebruiker betaalt, dus ook dat de belanghebbenden kunnen bijdragen. De rol van 

de gemeente is een initiërende. Dit betekent dat de gemeente haar uitgaven beperkt tot 

aansluiting VVV (of soortgelijke organisaties) en het samenbrengen van groepen, die zelf 

in de bekostiging van de projecten kunnen voorzien. 

De gemeente organiseert geen activiteiten meer, ook niet in co-productie. Alleen bij 

vergunningverlening komt de gemeente om de hoek kijken, waarbij deze zo 

klantvriendelijk mogelijk wordt ingericht. 

Hiermee kan het aantal uren besteed aan de diverse projecten op het gebied van 

toerisme en recreatie stevig worden teruggebracht. Ook een aantal subsidies kan komen 

te vervallen. Precieze uitwerking zal moeten plaats vinden. Uitgegaan wordt van een 

stelpost. 

 

Ad 2: Terugdringen voorzieningenniveau  

Groot onderhoud 

Het is niet goed als de gemeente in de buitenruimte activiteiten onderneemt, waarbij de 

inwoners een heel ander gebruik wensen. Aan de andere kant is het ook niet nodig om 

uitgebreide keuzes neer te leggen, als we weten dat er geen budget is om meer te doen 

dan het minimale. Op dit moment gaat veel tijd in burgerparticipatie zitten, wat zich niet 

kan terugvertalen in een –vanuit de burger- beter ingerichte openbare ruimte. Het 

terugdringen van het niveau van burgerparticipatie kan tot verlaging van de interne uren 

zorgen. Ook kan door meer standaardisatie ook een besparing worden gerealiseerd. Dit 

betekent niet dat er geen participatie meer zal worden toegepast, maar dat de 

participatie zal worden afgeschaald naar raadplegen +. 

 

Niveauverlaging 

Door de verlichting 's nachts om en om te laten branden, kan een besparing op de 

energiekosten worden gerealiseerd.  

Door de brugtijden korter te maken, hoeft minder aan personeelskosten te worden 

uitgegeven. 

 

Kosten stadspas 

De stadspas wordt gezien als een goede aanvulling van de voorzieningen, maar is geen 

primaire voorziening. Ook voldoet de Stadspas niet aan de beleidsdoelstellingen op het 

gebied van het minimabeleid noch op participatiebeleid. In de afweging van 

voorzieningen op het gebied van minimabeleid en participatie liggen er noodzakelijke 

voorzieningen, waar de prioriteit naar uit dient te gaan. Tevens heeft een groot deel van 

de respondenten van de enquête aangegeven geen prioriteit te willen geven aan de 

Stadspas. Dit betekent dat er ook geen alternatief zal worden geboden. In het kader van 

het minimabeleid zal worden bezien hoe de activerende rol goed kan worden ingevuld. 
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Ad 3: De gebruiker betaalt  

Gemeenteraad 

Over de vergoeding van diverse kosten aan de raadsleden en fractieassistenten, alsmede 

onderzoekskosten (w.o. rekenkamer) kan de raad eigenstandig beslissingen nemen. 

 

Vervoer van kinderen 

Gezien de uitgangspunten is het leerlingenvervoer primair een taak van de ouders, 

zolang dit binnen het redelijke ligt. De gemeente zal de kosten vergoeden conform de 

landelijke regelgeving. 

 

Kosten minimabeleid, WMO en nieuw beleid (decentralisaties). 

Deze posten zullen wijzigen als gevolg van de decentralisaties. Binnen de toekomstige 

beleidsvelden zal op een andere manier naar deze voorzieningen worden gekeken. Hierbij 

is het mogelijk om een bezuiniging door te voeren. Daarbij zullen waar mogelijk de eigen 

bijdragen worden verhoogd, en zal de balans tussen wenselijke voorzieningen en 

noodzakelijke voorzieningen uitslaan ten gunste van de noodzaak. Uitgangspunt blijft dat 

het vangnet gehandhaafd blijft. De taakstelling zal integraal worden gerealiseerd opdat 

de samenhang binnen deze beleidsvelden wordt geoptimaliseerd. Gezien het (nog) 

onduidelijke karakter van de budgetten, wordt er een stelpost opgenomen, deze wordt 

bij de verdere invulling van de decentralisaties ingevuld. 

 

Muziekcollectief 

Uitgangspunt is dat de gebruiker betaalt. Dit geldt ook voor de lessen van het 

muziekcollectief. Dit betekent het afbouwen van de subsidie. Muzikale projecten die in 

combinatie met het onderwijs of andere maatschappelijker organisaties mogelijk worden 

zullen mede door de combinatiefunctionarissen worden opgestart. Indien men vindt dat 

dit een noodzakelijke uitgave is, kan de gemeente in het minimabeleid minder 

draagkrachtigen ondersteunen in de lesbijdrage. 

 

Sport 

De voornaamste uitgavepost bij sportvoorzieningen is het om niet beschikbaar stellen 

van sportvelden en accommodaties aanbieden onder kostprijs. In het verleden zijn met 

sommige verenigingen erg gunstige huurafspraken gemaakt, waardoor in praktijk de 

gemeente alle kosten voor de velden op zich neemt. In het kader van de gebruiker 

betaalt is dit niet wenselijk. Ook in de multifunctionele complexen en op de sportvelden is 

de balans gezocht tussen kostprijs en de draagkracht van een vereniging. Op deze 

manier wordt geen reële prijs berekend voor de accommodatie, maar wordt uitgegaan 

van het faciliteren van een sportbehoefte. 

Los van de huur van de velden verzorgt de gemeente het groot-onderhoud van de 

sportvelden. In het kader van de verantwoordelijkheid bij de gebruiker, kan ook het 

groot-onderhoud bij de sportverenigingen gelegd worden. 

Gezien de beide uitgangspunten, zouden hiermee alle kosten voor de sport (rond de 3½ 

ton plus verborgen huurverlaging) bij de verenigingen worden gelegd. Dit is niet reëel. 

Hiermee zou menig sportvereniging het niet redden. 

Gekozen wordt om voor die organisaties waar de huur nu vrijwel om niet is op zo kort 

mogelijke termijn een reële huur te gaan vragen. Ook belastingen, verzekeringen etc. 

zullen aan de verenigingen worden overgedaan dan wel doorberekend. Voor die 

organisaties waar de gemeente nu het groot onderhoud doet, wordt het onderhoud bij de 

verenigingen gelegd. Ervaring in andere gemeenten is dat sportverenigingen e.e.a. veel 

goedkoper en efficiënter kunnen dan de gemeente, mede dankzij de inzet van vele 

vrijwilligers. Om de verenigingen hiertoe in staat te stellen zullen zij hiervoor een 

beperkte eenmalige vergoeding krijgen in de vorm van een bruidsschat.  

Met het wegvallen van de verantwoordelijkheid bij de gemeente voor het groot-

onderhoud van de velden worden ook interne uren vrijgemaakt. 

Met de sportorganisaties zal worden bezien hoe deze stelpost op een zorgvuldige manier 

kan worden ingevuld, waarbij de draagkracht van de organisaties in ogenschouw zal 

worden genomen.  
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Diverse subsidies cultuur en museum 

Gezien het uitgangspunt de gebruiker betaalt worden de subsidies voor diverse 

amateuristische kunstbeoefening afgeschaft.  

Tevens wordt de subsidie voor het museum geëvalueerd, waarbij uitgangspunt is een 

halvering. Dit is ook conform uitkomsten burgerparticipatie. 

 

Ad 4: Optimaal gebruikmaken van uitbesteding, samenwerking of 

schaalvergroting 

Regionale samenwerking 

Samenwerking door het oprichten van een shared-service constructie in DUO+ verband 

kan voor de 4 gemeenten gezamenlijk zo'n 6 miljoen opleveren. Voor Ouder-Amstel komt 

dit neer op zo'n 8 ton. Hier zullen echter wel (des)investeringskosten en transitiekosten 

tegenover staan. Daarnaast is het bedrag momenteel zeer grof onderbouwd. Uitgegaan 

wordt van een realisatie van 60%. In verdere jaren mag verwacht worden dat ene 

verdere kostenreductie denkbaar is. 

 

Als de bedrijfsvoering en alle soortgelijke zaken in een samenwerkingsverband wordt 

ondergebracht, betekent dit dat ook gezamenlijk de opzet van de voorzieningen wordt 

bezien. Hierbij zal aandacht zijn voor maatwerk en lokale situaties. Standaardisatie zal 

echter kostenverlagend werken. Om die reden wordt op het gebied van klantcontacten 

(KCC, burgerzaken) in dit voorstel dan ook verder geen concreet voorstel gedaan. Ook de 

locaties van de gemeentewerven in de 4 gemeentes zal onderwerp zijn van verdere 

studie, waarbij concentratie (vermindering) zinvol lijkt. 

Gevraagd wordt om bij de DUO+ samenwerking de uitgangspunten van deze notitie mee 

te nemen. 

 

Veiligheid 

Veiligheid wordt door de burger hoog geprioriteerd. Bij veiligheid wordt op veel vlakken 

samengewerkt met andere overheidsdiensten. De vraag naar efficiency en 

kostenverlaging wordt ook bij die diensten neergelegd, overigens niet alleen vanuit onze 

gemeente. 

 

Diversen 

Voorlichting 

Vanuit het kader van de bezuinigingen past mooi het terugdringen van de uitgaven voor 

de advertentie in het weekblad. Bij verdere verlaging van de advertentiekosten zal het 

weekblad echter financieel niet meer rendabel zijn voor de uitgever. Hiermee zou dus de 

basis onder het weekblad worden uitgehaald. Gezien het belang van de krant voor de 

inwoners is daarom geen verdere bezuiniging op dit onderdeel voorgesteld. 

 

Begrotingsdiscipline 

Het blijkt dat aan het einde van het jaar telkenmale een rekeningoverschot bestaat. Dit is 

gedeeltelijk gevolg van incidentele, onvoorzienbare inkomsten en gedeeltelijk uitstel. 

Jaarlijks moeten we constateren dat er toch meer ‘lucht’ in de begroting zit dan tevoren 

gedacht. 

Tegen het telkenmale uitstel van uitgaven zal bij de planning wegenonderhoud een 

voorstel worden gedaan tot instelling voorziening. Dit levert niet meteen financieel 

voordeel op, maar geeft wel een beter beeld. 

Met betrekking tot meevallers wordt er taakstellend een bedrag opgenomen dat door 

verdere aanscherping van de budgetten moet worden gevonden. Overigens betekent zo'n 

aanscherping dat de kans op overschrijdingen van posten groter wordt. Waar 

noodzakelijk zal dit dan per begrotingswijziging worden aangeboden. 

 

Leges 

Een gemeente mag niet meer opbrengsten uit leges krijgen dan er kosten gemaakt 

worden. Dit geldt voor alle leges gezamenlijk. De onderbouwing voor de heffing is goed, 
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maar niet volgens de nieuwe VNG-systematiek. Dit zal op korte termijn worden 

aangepast. 

Het lijkt reëel dat dit geen aanleiding zal zijn tot verlaging van de leges.  

Jaarlijks komen er enkele grote bouwprojecten binnen die een navenant bedrag aan 

leges opleveren. Dit zijn incidentele projecten, die niet begroot worden. Hoewel dit 

incidentele baten zijn, blijkt in de afgelopen jaren het verschijnsel (van hogere 

legesbaten) structureel van aard. Daarom wordt voorgesteld over te gaan tot een 

verhoging van de raming inkomsten uit legesgelden, onder voorbehoud dat de nieuwe 

systematiek dit toelaat. Wel dient hierbij te worden opgemerkt dat dit, bij tegenvallende 

bouwactiviteiten, kan leiden tot een overschatting in de financiële prognose.  

 

Sluiting gemeentehuis 

Als gekozen wordt voor verder terugdringen van de organisatiekosten van de gemeente, 

is sluiting van het gemeentehuis een optie. Met invoering van de DUO+ samenwerking 

zal een deel van de taken gezamenlijk worden uitgevoerd. Voor zaken als loketten en 

vergaderruimtes kan gebruik worden gemaakt van de multifunctionele voorzieningen in 

onze gemeente. Voor arbeidsplaatsen die niet in de samenwerking zitten, kan ook 

gebruik worden gemaakt van ruimtes in die voorzieningen, thuiswerkplaatsen en gebruik 

van de kantoorgebouwen van de samenwerkende gemeentes. Het gemeentehuis kost 

structureel zo'n 6 ton per jaar. Vanzelfsprekend kan niet gratis gebruik worden gemaakt 

van gebouwen van andere gemeenten. Een besparing van 50% zou haalbaar moeten 

zijn. Gezien de onzekerheid van dit voorstel wordt dit nog niet in bedragen omgezet. 

 

Resumerend 

De bovenstaande voorstellen leveren de volgende bezuiniging op, die over een aantal 

jaren gerealiseerd kunnen worden. Deze zijn afgezet tegenover de prognose van het 

begrotingssaldo over de komende jaren, stand van kennis juni 2014. In het onderstaande 

staatje wordt momenteel uitgegaan van stelposten. 

Hierbij dient aangetekend dat voor 2014 de meicirculaire een toename van de uitkering 

gemeentefonds kent, als gevolg van een groot aantal investeringen die het rijk plant. 

Gezien de nieuwe financiële tegenslagen van het rijk, is met een mindere uitkering 

gemeentefonds rekening gehouden. Hiertoe wordt een extra €100.000 gereserveerd. Dit 

is in het overschot ten opzichte van de bezuinigingen verwerkt. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Regionale samenwerking     € 528.000   € 100.000 

Gevolg samenwerking           

Gemeenteraad           

Voorlichting           

Sluiting gemeentehuis           

Verlaging kwaliteit openbare 
ruimte     € 65.000     

Groot onderhoud € 25.000         

Niveauverlaging     € 16.000     

Lokale educatieve agenda       € 20.000   

Vervoer van kinderen     € 20.000     

Kosten minimabeleid en WMO     € 100.000     

Kosten stadspas   € 25.000       

Georganiseerd jeugdwerk     € 75.000     

Openbare bibliotheek     € 20.000 € 30.000 € 50.000 

Muziekcollectief     € 30.000     

Kosten sport     € 50.000     

Vermindering ambtelijke uren     € 10.000     
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sport 

Diverse subsidies     € 20.000     

Buurthuis Waver     € 10.000     

Subsidies Toerisme en recreatie     € 10.000     

Ambtelijke uren     € 20.000     

Begrotingsdiscipline € 100.000         

Leges   € 100.000       

totaal  € 125.000 € 125.000 € 974.000 € 50.000 € 150.000 

cumulatief € 125.000 € 250.000 € 1.224.000 € 1.274.000 € 1.424.000 

geprognotiseerd begrotingstekort   -€ 140.000 -€ 1.220.487 -€ 1.265.196 -€ 1.399.840 

overschot   € 110.000 € 3.513 € 8.804 € 24.160 

 

Personeelskosten 

In de burgerparticipatie is naar voren gekomen dat makkelijk bespaard kan worden op de 

gemeentelijke organisatie. Gedeeltelijk stellen wij dit ook voor, middels de DUO+-

samenwerking. 

Overigens is de werkdruk in de organisatie al dermate hoog, dat er eerder van 

uitbreiding dan van inkrimping sprake kan zijn, zonder het kwaliteitsniveau onder de 

streep te laten zakken. 

Bij enkele bezuinigingen is een concrete taak geschrapt, en daarmee kunnen uren 

vrijgespeeld. Voor het overige zullen de bezuinigingen, de DUO+samenwerking en de 

decentralisaties leiden tot een nieuwe inrichting van de organisatie, waarbij de eerste 2 

factoren voor een afname van personele inzet en de laatste tot een toename van de 

personele inzet zal leiden. Hier is momentele nog onvoldoende over bekend om een 

serieus getal aan te koppelen. Vanzelfsprekend zal bij het vervolg van de processen hier 

nader op worden ingegaan, waarbij het uitgangspunt blijft een terughoudende inzet van 

personeel. 

 

 

Tot slot 

Met een flink aantal maatregelen is de beoogde bezuiniging te realiseren. Hierbij dient 

nog wel e.e.a. uitgewerkt te worden, maar de bedragen lijken reëel. 

De uitgangspunten waaruit is gewerkt zijn: 

 Verantwoordelijkheid waar mogelijk bij maatschappij (burger, omgeving, 

organisaties), niet bij gemeente. 

 Terugdringen voorzieningenniveau (aandacht voor waar en hoe wel) 

 De gebruiker betaalt  

 Optimaal gebruikmaken van uitbesteding, samenwerking of schaalvergroting, onder 

voorwaarde beleidsinvloed raad. 

 Behoud vitaliteit van de kern. 

 

Deze uitgangspunten zijn van toepassing op de voorgestelde besparingen. Hiermee is 

een sluitende (meerjaren)begroting realiseerbaar, binnen de kennis van heden. 
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Bijlage 1: Heroriëntatiekader 

 

In het heroriëntatiekader (2012) heeft de raad besloten: 

Bij de heroriëntatie vindt de raad het belangrijk dat er gewerkt wordt richting een 

burgermaatschappij (civil society): daarbij vinden inwoners het van belang om met 

elkaar te zorgen voor hun eigen omgeving en belangen. Dat is anders dan dat de 

overheid louter een terugtrekkende beweging doet. Het is veel meer het gericht 

aansturen op het regelen van zaken buiten de overheidssfeer. 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. Bij die beweging naar het benutten van de kracht van de samenleving zelf, 

blijft de gemeente vangnet voor de zwakkeren en die inwoners die hun leven minder 

goed zelf kunnen organiseren.  

De gemeenteraad staat niet afwijzend ten opzichte van meer uitbesteding, samenwerking 

of schaalvergroting. Dat mag verder gaan dan ‘regionaal wat moet’ als hier voldoende 

revenuen tegenover staan voor de gemeente Ouder-Amstel. Dit wordt financieel en 

kwalitatief bedoeld. Wel vindt de raad het belangrijk dat er voldoende invloed is in 

onderwerpen die regionaal worden vormgegeven. Dan is de gemeente ook bereid hieraan 

mee te betalen. De dienstverlening aan de burgers (loketfunctie) richt zich lokaal op die 

zaken waar persoonlijke contacten noodzakelijk zijn; deze moeten dan ook van goede 

kwaliteit zijn. Daarbij vindt de raad het van belang dat er rekening wordt gehouden met 

de toegenomen behoefte aan dienstverlening op afspraak. (Heroriëntatiekader 2012) 

 

In Ouder-Amstel is de weg van het verdelen van de voorzieningen over de kernen geen 

begaanbare weg omdat de afstand tussen de twee huidige kernen daarvoor een 

probleem is. De Nieuwe kern zou bij realisatie van de woningbouwplannen een midden 

tussen de twee dorpen kunnen vormen, maar dit is op korte termijn niet in beeld. 

Daarmee is duidelijk dat het uitgangspunt van ‘dankbaar gebruik van de voorzieningen 

van de regio’ belangrijker als uitgangspunt wordt. 

Bij een heroriëntatie van de voorzieningen vindt de raad het belangrijk te kijken naar het 

nut van de voorziening voor de vitaliteit van de kern. Dat is méér dan het succes van de 

voorziening (bezoekersaantallen bijvoorbeeld). De gemeenteraad is realistisch dat het 

verminderen van het aantal of de samenstelling van voorzieningen nodig kan zijn. Ze 

vindt echter wel dat bij voorstellen in de afweging duidelijk zichtbaar wordt hoe de 

inwoners worden gefaciliteerd in een alternatief danwel het bereiken van het alternatief. 

Overigens vindt de gemeenteraad dat ook wel naar de intensiteit van het gebruik van 

voorzieningen moet worden gekeken. Maar dan om te kijken of de voorziening wel met 

voldoende kwaliteit van dienstverlening (zoals openingstijden) kunnen worden 

aangeboden. Voorzieningen waar die kwaliteit op lokale maat maar zeer beperkt mogelijk 

is of tegen te hoge kosten, kunnen beter regionaal georganiseerd worden. 

 

Dit thema is voor de gemeenteraad nog heel actueel als het gaat om het duurzaam 

behoud van het karakter van de gemeente: de verbinding stad-platteland. Duurzaamheid 

is voor de raad ook het tegengaan van verspilling en het met minder, meer doen. In die 

duurzaamheid wil de raad de energie die in de samenleving zit ook benutten door actieve 

participatie te zoeken. De raad is daarbij bereid tot het faciliteren van particulier 

initiatief, als het op lange termijn minimaal kostenneutraal is. Daarom zijn startsubsidies 

en andere stimuleringsmaatregelen voor de raad middelen om het proces naar meer 

zelfredzaamheid op termijn te faciliteren. Kortom: investeren in een zelfredzame 

samenleving levert rendement op. 

Voor de raad is de vertraging van de woningbouw geen aanleiding tot drastische wijziging 

van de voornemens. De raad wil blijven inzetten op gefaseerde realisatie van De Nieuwe 

kern, met de aantekening dat de revitalisering van het dorpshart Duivendrecht de 

hoogste prioriteit heeft. De belangrijkste troef om vergrijzing, ontgroening en stedelijke 

druk op te vangen, is daarmee vertraagd maar niet buiten beeld. Voor de gemeenteraad 

is het een feit dat de ontwikkeling van de Nieuwe kern afhankelijk is van economische 

omstandigheden en de belangen van grondeigenaren. 
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Door de voortgaande vergrijzing zonder extra, jongere inwoners (draagkracht) neemt de 

druk op de bestaande zorgbudgetten toe. De raad geeft aan dat het een dilemma is om 

elders te bezuinigen om zorggeld vrij te spelen danwel om naar een samenleving te 

sturen waar meer gezorgd wordt door familie en omgeving. Het laatste lijkt vrijwel 

onontkoombaar gelet op de budgettaire mogelijkheden. De sociale samenhang is daarbij 

een kracht van Ouder-Amstel die op blijvende aandacht mag rekenen. De raad vindt het 

intensiveren van het contact tussen de generaties belangrijk. 

De koopkracht van een deel van de ouderen is thans hoger dan gedacht en daar waar dit 

niet het geval is, zijn er afdoende vangnetvoorzieningen. Daarom vindt de raad hogere 

eigen bijdragen, beperken van voorzieningen en meer solidariteit reële antwoorden op 

budgettaire problemen door vergrijzing. 

De gemeenteraad ziet weinig mogelijkheden om de ontgroening op te vangen door op 

het punt van huisvesting te investeren in de huidige kernen. Als er zich mogelijkheden 

vanuit de samenleving voordoen voor starterswoningen en woningen voor jonge 

gezinnen, staat de raad hier wel voor open. De raad realiseert zich dat de 

vestigingsmogelijkheden voor jongvolwassenen in Ouder-Amstel beperkt is. De raad wil 

graag investeren binnen de bestaande mogelijkheden om de vitaliteit van Ouder-Amstel 

te bewaren. 

 

 


