
RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

Nummer 2013/37  
 

datum raadsvergadering : 4 juli 2013 

onderwerp : Bezuinigingsopgave 

portefeuillehouder : C.R. Larson 

datum raadsvoorstel : 18 juni 2013 

 

Samenvatting 
Als gevolg van de financiële slechtere situatie zal de gemeente moeten bezuinigen. 

Voorgesteld wordt dat op een zorgvuldige wijze te doen. 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De financiële situatie van alle gemeenten in Nederland zal de komende jaren fors 

veranderen. Dit geldt ook voor Ouder-Amstel. De crisis maakt dat er overal bezuinigd 

wordt, dus ook op de uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast komen er nieuwe 

taken, zoals de decentralisaties binnen het sociale domein. Verder worden veranderin-

gen ingegeven door de regionale samenwerking, zoals door het Rijk verondersteld, en 

worden steeds nieuwe eisen gesteld aan gemeenten zoals in het kader van ICT en 

dienstverlening.  

 

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

een grote financiële opgave. Het oplossen van deze opgave kan niet zonder ingrijpen 

in het uitgavenpatroon van de gemeente. 

 

Wat is er aan de hand? 
In de meerjarenbegroting, zoals opgesteld op basis van de meicirculaire van het mi-

nisterie van BZK, zal de begroting 2017 sluiten met een structureel tekort van €1,4 

miljoen, waarvan het gros (€ 1,2 miljoen) in 2015 al ontstaat. 

 

Wat gaan we doen? 
In de aanloop naar 2015 zal een aantal ingrepen moeten worden gerealiseerd, waar-

mee de begroting 2014, alsmede het meerjarenperspectief sluitend gekregen kan 

worden. Hiertoe is op basis van het heroriëntatiekader van de raad een voorstel ge-

daan 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 concrete bedragen zullen 

worden verwerkt in de begroting 2014 en het meerjarenperspectief dat dit najaar aan 

uw gemeenteraad wordt aangeboden. Uiteindelijke effectuering van alle maatregelen 

zal in 2017 hebben plaatsgevonden. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
In de bijlage is een opsomming gegeven van alle beïnvloedbare posten. Op basis van 

het heroriëntatie kader is hier een selectie uit gemaakt. In de bijgaande notitie wordt 

dit nader toegelicht. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de richting die wordt voorgesteld. Aan 

de hand van die opdracht zal het college in overleg met betrokken organisaties en 
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door uitwerking van de voorstellen een sluitende begroting 2014 en een sluitende 

meerjarenraming 2015-2017 aan uw raad aanbieden. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Over de keuzes voor de bezuinigingen en de basis van het heroriëntatie kader is een 

uitgebreid participatietraject geweest. In een bijlage vindt u de uitkomsten van dit 

traject. Deze uitkomsten zijn betrokken in ons voorstel. 

Na de besluitvorming zal op zorgvuldige wijze met de betrokken instellingen worden 

besproken hoe de stelposten omgezet kunnen worden in bezuinigingen. 

 

Wat is het vervolg? 

Na de besluitvorming zal op zorgvuldige wijze met de betrokken instellingen worden 

besproken hoe de stelposten omgezet kunnen worden in bezuinigingen. 

Het college zal de richting omzetten in concrete maatregelen, opdat begroting en 

meerjarenraming sluiten. 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2013, nummer 

2013/37, 

 

 

BESLUIT : 
De richting van de bezuinigingen, zoals geformuleerd in de notitie "bezuinigingsdiscus-

sie" vast te stellen. Dit betekent dat uitgewerkt worden de volgende stelposten tot 

vermindering van uitgaven uit de gemeentebegroting: 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Regionale samenwerking     € 528.000   € 100.000 

kostenbesparing onderhoud groen     € 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 
sport     € 10.000     

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 
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Ouder-Amstel, 4 juli 2013 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

W. van Zanen M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 


