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Onderzoek besparingsmogelijkheden begroting 2014-2017 

Inleiding: 

Deze notitie gaat in op alle posten in de begroting die de gemeenteraad in financiële zin kan beïnvloeden. Het gaat om gemeentelijk be-

leid en wettelijke taken waarbij de gemeenteraad invloed heeft op de kwaliteit en daarmee ook de kosten van uitvoering. Al deze mogelij-

ke bezuinigingen hebben in meer of mindere mate een politiek karakter en besluiten over eventuele bezuinigingen zijn aan de raad.   

Bij de meeste posten is enigszins aan te geven wat een maximaal te bezuinigen bedrag zou kunnen zijn. Er zijn ook posten waar op dit 

moment nog geen te bezuinigen bedrag aangegeven kan worden omdat te veel factoren van belang zijn om tot een (richt)bedrag te ko-

men. Voor deze laatste posten zal nader onderzoek gedaan moeten worden. 

 

 

Mogelijk nader te onderzoeken onderwerpen (algemeen): 

 

Regionale samenwerking 

Op dit moment loopt er een onderzoek naar samenwerking op het gebied van uitvoering van gemeentelijke taken en bedrijfsprocessen 

tussen de gemeenten Diemen, Uithoorn, Ronde Venen en Ouder-Amstel. In juli 2013 zijn de uitkomsten van het onderzoek bekend en is 

ook zicht op eventuele kostenbesparing op langere termijn voor onze gemeente op uitvoering en bedrijfsvoering door samenwerking. 

Dienstverlening 

Het huidig streven is om de dienstverlening een 7½ te laten krijgen. Er kan ook gekozen worden om met een 6½ genoegen te nemen. 

Wellicht is het wat langer wachten voor een paspoort niet zo erg, in vergelijking tot andere bezuinigingen. Zeker de inrichting van een 

KCC kan budgetarm geschieden. Het bestuur dient dan wel akkoord te gaan met een teruggelopen dienstverlening. 

 

Digitalisering  

Het collegeprogramma spreekt van een toegankelijke gemeente, die via de digitale weg goed bereikbaar is. Het communicatiebeleidsplan 

spreekt daarbij van een overgang van analoog naar digitaal. Daarnaast vindt het college het van belang om zaken zo inzichtelijk mogelijk 

te maken. Digitalisering kan bijdragen aan kostenreductie vooral door het afnemen van eenvoudige taken die nu nog vaak door mede-
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werkers worden uitgevoerd. In veel gevallen vraagt dit eerst om in systemen te investeren om op termijn de werkzaamheden door min-

der mensen te kunnen laten uitvoeren. Samenwerking (in DURO verband) kan ook bijdragen aan beperking kosten door gezamenlijk te 

investeren in de systemen. Gevolg hiervan is ook dat de beheerskosten en de licentiekosten beperkt kunnen worden. 

Risicoposten 

In de begroting staan op diverse plekken posten die noodzakelijk kunnen zijn. Zo is er een reservering planschade, voor áls er een ver-

zoek komt. Zo wordt het aantal huisverboden in geschat etc. deze posten zijn volstrekt onzeker. Het is wenselijk om deze 'ruimte' uit de 

begroting te halen. Voorgesteld wordt om te onderzoeken of met 1 of 2 grotere posten de diverse risico's kunnen worden gebundeld, 

waardoor de marges kleiner kunnen worden. In de begroting 2013 is voor een deel deze systematiek al toegepast. Het is ook mogelijk om 

dit nog verder door te voeren met het risico dat er soms nadelige effecten voor de begroting kunnen optreden. 

 

Incidentele meevallers 

De afgelopen jaren hebben wij de ervaring dat wij te maken hebben met incidentele meevallers, te denken valt aan verkoop van een 

gebouw, meevallende leges etc. U wordt geadviseerd deze vooralsnog niet te bestemmen, maar te reserveren. Het is helder dat er onze-

kere tijden aankomen, die invloed zullen hebben op de algemene uitkering en het takenpakket van de gemeente. Ter onderbouwing ver-

wijzen wij naar de notitie “effecten regeerakkoord” van januari 2013. 

Leges 

Het is waard om te beoordelen of de legestarieven voor de diverse producten (vergunningen etc.) nog adequaat zijn. Nog dit jaar wordt 

een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de leges. De uitkomst kan van invloed zijn op de te verwachten opbrengsten uit 

leges in de begroting 

Groot onderhoud 

Het is van belang om inzichtelijk te krijgen welk groot onderhoud aan wegen, viaducten, bruggen etc. gedaan moet worden de komende 

jaren. Daarbij is te denken aan een voorziening groot onderhoud openbare ruimte. Hiermee kan een eenduidiger begrotingsbeeld worden 

gecreëerd en voorkom je de problemen bij projecten die meerdere begrotingsjaren lopen. Daarnaast kan onderzocht of bij deze activitei-

ten nog kostenreductie denkbaar is. 

 

Verlagen kwaliteit openbare ruimte 

In februari 2012 heeft de raad het zogeheten IBOR vastgesteld. In dit plan is aan de hand van beelden een afweging gemaakt tussen de 

gewenste kwaliteit van de openbare ruimte en het beschikbare budget. Op basis van een aantal voorgelegde modellen is gekozen voor 

model 'Heel en Veilig’. Op een aantal subonderdelen (straatmeubilair, bermen, bosplantsoen) is bepaald dat met een lagere kwaliteit kan 
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worden volstaan, om de uitvoering in te passen binnen het eerder gehanteerde budget. Gedacht kan worden om opnieuw aan de “knop-

pen” te draaien en te kiezen voor een lager kwaliteit dan “heel en veilig”. 

 

Vervoer van kinderen 

Het leerlingvervoer kent criteria om wel of niet in aanmerking te komen voor een vergoeding. Deze kunnen verder opgerekt. Onderzocht 

kan worden wat hiervan de gevolgen zijn. 

 

Verschraling voorzieningen sociaal domein 

 

Wij adviseren u om na het bekend worden van de financiële gevolgen van de decentralisaties een onderzoek te doen naar inhoud en 

financiële gevolgen van de huidige bestaande taken in relatie tot de nieuwe taken op het sociaal domein. Bezuinigingen op het sociaal 

domein vragen om een integrale benadering omdat de gevolgen van de afzonderlijke maatregelen van grote invloed kunnen zijn op het 

geheel van het beleid. 

Onderzocht kan worden of binnen de wettelijke mogelijkheden(vaak net vastgesteld beleid), bij aankomende aanbestedingen en aanpas-

sing subsidiebeleid, een lager kwaliteitsniveau mogelijk is, dan wel een hogere eigen bijdrage te vragen en/of meer verantwoordelijkhe-

den bij de burger te leggen. Een korte opmerking hiervoor is te vinden bij programma 5 bij WMO-beleid, Minimabeleid en jeugdbeleid en 

bij programma 6 onder subsidiebeleid, cultuurbeleid en sportbeleid.  

Recreatie en toerisme 

Onderzocht kan worden welke voorzieningen noodzakelijk gevonden worden voor het toerisme/PR beleid, en welke bedragen daarbij 

benodigd zijn. 

 

Bedrijfsvoering 

Onderzocht kan worden of de bedrijfsvoering goedkoper kan, bijvoorbeeld door terugdringing energiegebruik. Dit kan gekoppeld aan de 

bedrijfsinterne milieuzorg.  

Besparingen in de bedrijfsvoering kunnen verder behaald worden uit met meer gemeenten (en st. Rijk) nodige spullen en menskracht aan 

te besteden en door organisatorische samenwerking. 
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Uitgifte grond 

Bekeken zou kunnen worden of er gronden in de gemeente zijn die in aanmerking komen voor verkoop, als bouwkavel of tuin. Hierbij kan 

breder gekeken worden dan het adoptiegroen. Ook excentrisch gelegen stukken park zouden onderzocht kunnen worden. Dit levert zowel 

incidentele grondopbrengsten op als structureel OZB, daarnaast is er minder groenbeheer noodzakelijk.  

 

Aanjagen kantoren 

Leegstaande kantoren leveren weinig OZB op. Door aantrekkelijk bedrijfsklimaat te scheppen, dan wel door transities te ondersteunen, 

kan de OZB opbrengst verhoogd worden.  

 

Personeel 

Helder is dat voor het zittend personeel recht op werk bestaat en dat hier niet aan getornd wordt. Bij iedere vacature zal onderzocht 

worden of invulling van de vacature noodzakelijk is, of dat de taken op een andere manier (door een collega) kunnen worden uitgevoerd.  

Onderzocht kan worden of overwerk tegengegaan kan worden. Andere mogelijke effecten op het personele bestand op de langere termijn 

zijn: samenwerking in uitvoering en bedrijfsvoering (DURO), verdere automatisering, minder taken als gevolg bezuinigingen. In relatie tot 

de decentralisaties(groei taken) is de verwachting dat het huidige personele bestand gaat groeien en de uitdaging zal zijn om dit zo effici-

ent mogelijk uit te gaan voeren (minder meer).  

ICT 

Voorgesteld wordt niet te besparen op ICT kosten opdat de uitvoering efficiënter georganiseerd kan worden. De ICT kosten zullen de 

komende jaren naar verwachting stijgen (e-Overheid). Uitdaging van de organisatie ligt in het maximaal laten renderen van deze kosten 

en investeringen(deze taak ligt bij de gebruikersorganisatie). In samenwerking met andere gemeenten moeten we zorgen dat deze stij-

ging beperkt blijft (minder meer). Op dit moment hardware-en infrakant duur: én lokale infra én samen met Diemen infra en dure lijnver-

binding. Zo snel mogelijk harmoniseren. Ook zijn besparingen mogelijk op dure applicaties en dito beheer door slimmere keuzes.  

 

Onderhoud gemeentelijke gebouwen 

Onderzocht wordt of het onderhoudsschema een kwaliteitsvermindering verdraagt. Ook wordt onderzocht of de bedragen te ruim zijn 

begroot. Besparingen op het incidentele (groot) onderhoud hebben op zich geen effect op de begroting, omdat deze uitgaven worden 

gedekt uit de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Alleen als de ombuigingen op het groot onderhoud leiden tot een verlaging 

van de jaarlijkse storting in de reserve, levert dat een voordeel op voor de begroting. Besparingen op het regulier/jaarlijks onderhoud 

hebben natuurlijk wel een effect op de begroting. 
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Op dit moment worden verschillende onderhoud en schoonmaakcontracten beoordeeld en opnieuw aanbesteed. Bij de nieuwe aanbeste-

dingen wordt gekeken naar vermindering kosten eventueel in combinatie met een lager kwaliteitsniveau. 

Waar mogelijk zullen gebouwen die geen functie meer vervullen, worden afgestoten. 

 

Gemeenschappelijke regelingen 

Bij gemeenschappelijke regelingen is het niet mogelijk eenzijdig kortingen op te leggen. In de voorstellen zijn deze dus niet betrokken. 

Wel is het mogelijk om taakstellend een bezuiniging aan de vertegenwoordigers mee te geven, die besproken kan worden bij de bespre-

king van de begroting van de regelingen. Samen met deelnemende gemeenten zou het initiatief genomen kunnen worden om GR regelin-

gen een gelijke bezuinigingstaakstelling te geven als de gemeenten. 

 

Inkomende subsidies 

Het is mogelijk een deskundige in te huren die onderzoekt of er subsidies zijn die wij kunnen gebruiken. Het is mogelijk dat wij geldstro-

men laten liggen, gezien de complexheid van dit alles kan hier binnen de huidige bezetting geen goed antwoord worden gegeven. 
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BESPARINGSMOGELIJKHEDEN 

Programma 1 

 

Programmaonderdeel 
Budget 

2013 
(in k€) 

Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 

Toelichting inciden-
teel (I)/ 
structu-
reel (S) 

Mini-
maal 

Maxi-
maal 

 

Bestuursorganen 

1 Vergoedingen en tegemoet-

komingen raadsleden 

 

79,9 S   De vergoedingen zijn gebaseerd op de door het rijk vastgestelde 

maximale vergoedingen. Op grond van artikel 3 van het Rechts-

positiebesluit raads- en commissieleden heeft de raad de moge-

lijkheid deze vergoedingen met maximaal 20% te verlagen. 

Het MT adviseert u het aan de raad te laten om te beslissen of dit 

wenselijk is. 

 

2 Tegemoetkoming raadsleden 

voor ziektekostenverzekering 

Tegemoetkoming raadsleden 

voor computer en internetver-

binding  

 

3,4 

 

9,5 

 S   Op basis van de Verordening rechtspositie raads- en commissie-

leden 2006 ontvangen de raadsleden een tegemoetkoming in de 

kosten van een ziektekostenverzekering evenals een tegemoet-

koming voor het gebruik van een eigen computer en internetver-

binding. 

De gemeente is niet verplicht deze tegemoetkomingen te ver-

strekken. 

Het MT adviseert u het aan de raad te laten om te beslissen of dit 

wenselijk is. 

 

3 Salariskosten wethouders 169 S   Mogelijkheid om het aantal wethouders naar twee FTE terug te 

brengen bekijken voor de volgende raadsperiode. 

 

 

4 Bijdragen in kosten fractie-

ondersteuning 

12,9 S   De bijdragen zijn gebaseerd op de Verordening op de ambtelijke 

bijstand en de fractieondersteuning 2010. 
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Programmaonderdeel 
Budget 

2013 
(in k€) 

Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 

Toelichting inciden-
teel (I)/ 
structu-
reel (S) 

Mini-
maal 

Maxi-
maal 

Het MT adviseert u het aan de raad te laten om te beslissen of dit 

wenselijk is. 

 

 

 

Bestuursondersteuning college 

5 Voorlichting 55 S 15  Gezien het communicatiebeleidsplan transformatie van print naar 

digitaal. Bestaan Weekblad is van belang, dus advertentie blijft 

noodzakelijk. Wel kan worden teruggegaan naar de contractaf-

spraken. De kosten zijn o.a. afhankelijk van het aantal voorlich-

tingspagina’s in Weekblad Ouder-Amstel. Door het limiteren van 

het aantal pagina’s kan een besparing worden gerealiseerd. 

 

Na de zomer beginnen met het publiceren via een “elektronische 

blad” van de gemeente naast de publicaties in Weekblad voor 

Ouder-Amstel (via InProces).  

6 Representatie:  

*representatiekosten, incl. 

relatiegeschenk 

 

17.5 

 

S 

 

 

 

 

 Besparingsmogelijkheden door afschaffen of versoberen van 

bijvoorbeeld nieuwjaarsreceptie, huren bloemen trouwzaal, eten-

tjes B&W/rekenkamer en heroverwegen deelname/bijdrage her-

denkingen, jubilea etc. 

Het MT verzoekt het college deze kosten te bespreken. 

 

7 Ondernemingsraad 14 S   Verdere beperking budget OR (in 2013 al korting doorgevoerd) 

8 Personeelsvereniging 8 S  8 Stop zetten bijdrage aan de PV 

Met de PV is afgesproken de afgesproken verhoging van de bij-

drage niet te effecturen, ook niet voor 2012. Hier was in de be-

groting echter nog geen rekening mee gehouden. Dit levert dus 

geen meetbare besparing op. 
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Programmaonderdeel 
Budget 

2013 
(in k€) 

Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 

Toelichting inciden-
teel (I)/ 
structu-
reel (S) 

Mini-
maal 

Maxi-
maal 

 

Burgerzaken 

9 Verkiezingen: presentiegelden 

en andere benodigdheden 

13  3 

 

 Door vermindering van het aantal stembureaus is een besparing 

denkbaar. Voorgesteld wordt met ingang van 2014 met 2 stem-

bureaus'; minder te werken. Vraag is of deze besparing kan 

worden ingeboekt. i.v.m. taakverzwaring bij stembureauleden en 

tellers (waarschijnlijk extra tellers en langere werktijden of extra 

shift voordat stembureaus en ook burgerzaken kan afronden op 

de verkiezingsdag). Afdeling heeft globale doorrekening gemaakt. 

Waarschijnlijk kunnen besparingen pas worden gehaald als we 

weer elektronisch kunnen stemmen. De besparing op de kosten 

van verkiezingen zal zich natuurlijk niet ieder jaar voordoen, 

maar alleen in jaren dat er ook verkiezingen zijn. 

 

 

9 Kosten BAG 12 S 2  Op basis van de ervaring met de BAG tot nu toe lijkt het verant-

woord de post kosten BAG te verlagen naar €10.000, voor de 

bestaande situatie waarin wij nog niet sámen met Diemen de 

BAG uitvoeren. Mocht dit wel het geval worden dat is een verla-

ging van het budget naar ca. €8.500 een te verantwoorden keu-

ze. De beide Bag afdelingen van OA en Diemen willen overigens 

graag samen verder optrekken, ondergezocht moet dan nog wel 

worden hoe ver die samenwerking m.b.t. wetgeving en voor-

waarden van de applicatieleverancier kan gaan. Voor de begro-

ting 2014 is voor de kosten van de BAG een raming van € 10.000 

aange-leverd. 

 

 

10 Deelname aan Staat van de 

Gemeente 

7.2 

(2012) 

 7.2  Eens in de twee jaar doen we mee aan de gemeente brede ben-

chmark “Waar staat je gemeente.nl burgerrollen”. De resultaten 



Besparingsmogelijkheden 
begroting 2014  

9 

Programmaonderdeel 
Budget 

2013 
(in k€) 

Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 

Toelichting inciden-
teel (I)/ 
structu-
reel (S) 

Mini-
maal 

Maxi-
maal 

hiervan worden onder andere gebruikt voor de begroting (indica-

toren). De laatste jaren doen steeds minder gemeenten mee aan 

deze benchmark. Hierdoor wordt de waarde van de resultaten 

ook minder.  

 

Het is mogelijk dit traject niet meer te volgen. Is niet wettelijk 

verplicht 

 

11 Monitoren klantbehoeftes 2 S 2  Het monitoren van klantbehoeftes blijft van belang, zeker nu er 

steeds meer wijzigingen in de dienstverlening zullen zijn door de 

omvorming van het KSP naar een KCC. Ook lijkt het verstandig in 

dit kader een (telefonische) bereikbaarheidsonderzoek te doen. 

We kunnen echter ook de keus maken om de resultaten uit 

“Waar staat je gemeente.nl burgerrollen” hiervoor te gebruiken. 

 

  

 Beveiliging publiekshal 6.5 S 6.5 6.5 Tijdens de wekelijkse avondopenstelling wordt de publiekshal 

beveiligd door een medewerker van Securitas (ongeveer € 145,- 

per avond). Een mogelijk goedkopere oplossing is de beveiliging 

van de publiekshal onderdeel laten uitmaken van het takenpak-

ket van de bode of een collega tijdens de avondopenstelling 

(zichtbaar) bij het KSP laten werken. 

 

 Loketten burgerzaken uitslui-

tend nog op afspraak 

 S bezuinigings-

potentieel van 

25% in het 

rooster van de 

burgerzaken-

balie 

Met ingang van 1 januari 2012 is er een wekelijkse avondopen-

stelling (op woensdag) en wordt op dinsdag en donderdag uitslui-

tend nog op afspraak gewerkt. Voorgesteld wordt om op de och-

tenden uitsluitend nog op afspraak te werken. Het aantal uren 

voor een baliemedewerker wordt hierdoor minder, omdat het dan 

niet nodig is een dubbele bezetting te hebben. Bovendien is werk 

beter te plannen, omdat vooraf inzichtelijk is hoe druk het is en 

zo ook de nevenwerkzaamheden van de baliemedewerkers ge-
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Programmaonderdeel 
Budget 

2013 
(in k€) 

Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 

Toelichting inciden-
teel (I)/ 
structu-
reel (S) 

Mini-
maal 

Maxi-
maal 

richter gedaan kan worden. De wekelijkse avondopenstelling blijft 

ongewijzigd (vrije inloop). De kwaliteit van dienstverlening heeft 

hieronder niet te leiden.  

 

 Bezetting KSP minderen  S bezuinigings-

potentieel van 

25% in het 

rooster van 

KSP 

Hoewel de omvorming van KSP naar KCC uiteindelijk zal leiden 

tot toename van het aantal telefoontjes wat bij KSP terecht komt, 

stel ik voor uitsluitend op momenten dat ook de balie burgerza-

ken geopend is, dubbele bezetting bij KSP te hebben in verband 

met de receptiefunctie die KSP dan heeft. Nu liggen veel oneigen-

lijke werkzaamheden bij het KSP (samenvoegbestanden voor 

collega’s in de organisatie maken of andere ‘facilitaire zaken’ die 

medewerkers zelf zouden moet kunnen of die bij de bodedienst 

horen) en kunnen zaken anders geregeld worden waardoor KSP 

hiervoor niet meer nodig is (medewerkers zijn zelf verantwoorde-

lijk voor hun bezoekers). De kwaliteit van dienstverlening hoeft 

hieronder niet te leiden, mits de KSP-medewerker primair de 

telefoon als taak heeft en, wanneer de KSP-medewerker alleen 

zit, er geen  nevenactiviteiten zijn. 

 

 

Bestuursondersteuning raad 

12 Kosten externe ondersteuning 

raad 

4.5 I   Een mogelijk idee is om deze budgetruimte niet standaard op te 

voeren, maar ad hoc middelen beschikbaar te stellen indien de 

noodzaak tot externe advisering zich voordoet (dit zal niet jaar-

lijks zijn). 

Het MT stelt u voor dit aan de raad voor te stellen. 

 

13 Onderzoeksbudget rekenka-

mer 

25 S   Mogelijkheid over te gaan naar een “slapende rekenkamer” zon-

der budget. Geen standaard rekenkameronderzoeken. 
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Programma 2 

 

Programmaonderdeel 

Budget 

2013 

(in k€) 

Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 

Toelichting 
incident

den-
teel/ 
struc-
tureel 

Mini-

maal 

Maxi-

maal 

 

Brandweer en rampenbestrijding 

1 Kosten piketregeling i.s.m. 

Diemen 

30.000 S 15  De veranderingen in de crisisbeheersingsorganisatie zullen leiden 

tot minder organisatie-eenheden en minder mensen in piket. Het 

bundelen van processen brengt ook een besparing met zich mee 

in overhead en ondersteuning. Deze kosten worden in de 2e helft 

van 2012 in beeld gebracht, op dit moment is nog niet in te 

schatten wat het financieel effect voor 2013 e.v. zal zijn. 

 

2 Onderhoud brandkranen en -

putten 

25 S 12.5  De gemeente is volgens de GR VRAA verplicht bereikbare en 

bruikbare bluswatervoorzieningen ter beschikking te stellen. De 

kosten voor de bluswatervoorzieningen mogen wettelijk niet uit 

het drinkwatertarief worden bekostigd, maar worden rechtstreeks 

bij de gemeente neergelegd.  

Voorgesteld wordt met Waternet en brandweer in overleg te gaan 

over evaluatie en aanpassing van de huidige overeenkomst. Uit 

een eerder gemaakte calculatie bij het aangaan van de overeen-

komst blijkt dat onderhoud, beheer en administratie ca. 8.500 

per jaar bedraagt. Met inbegrip van eventuele extra werkzaam-

heden lijkt een halvering van het budget op voorhand gerecht-

vaardigd.  
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Programmaonderdeel 

Budget 

2013 

(in k€) 

Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 

Toelichting 
incident

den-

teel/ 
struc-
tureel 

Mini-

maal 

Maxi-

maal 

 

Openbare orde en veiligheid 

3 Uitvoering integraal veilig-

heidsplan 

18 S 0 5.5 Er zijn een aantal vaste kosten: 

Regionaal Platform criminaliteitsbeheersing ·€ 2.400,00 

Leer arbeidsplaats OOV samen met Diemen         “  3.000,00 

Burgernet in 2013               “  1.500,00 

Kosten Veiligheidsindex                     “  3.592,00 

Totaal       “  10.492,00 

 

Er resteren dan nog € 5500,00 voor projecten op integraal veilig-

heidsgebied. Dit bedrag wordt alleen besteed als daartoe de 

noodzaak bestaat bijvoorbeeld aan scans in winkelgebieden, 

avonden zelfredzaamheid, onderzoek subjectieve veiligheid en 

communicatiemateriaal. 

4 Bijdrage bureau Halt 3.75 S 0 3.75 Betreft voorlichtingen door HALT in het BO (vuurwerk en vanda-

lisme). Bureau Halt wordt gefinancierd door het ministerie van 

Justitie. Preventieve (niet wettelijke) taken worden bekostigd 

door o.a. de gemeentelijke bijdragen. Gevolg: geen voorlichting 

meer op scholen. 

Het MT ziet dit als een politieke keuze. 

 

5 Bijdrage Zoco 8.5 S 4.0 8.5  Functie is noodzakelijk in samenwerking met het veiligheidshuis 

om te kunnen sturen op jongeren met crimineel gedrag en risico-

jongeren. In de samenwerking binnen het veiligheidshuis wordt 

grote waarde gehecht aan deze bijdragen gemeenten. Stoppen 

kan gevolgen hebben voor positie OA in regio. 

Het MT ziet dit als een politieke keuze. 

 

6 Kosten extra zorg risicojonge- 9 S  9 Is belangrijk om snel benodigde hulp te bieden en trajecten in te 
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ren kopen bij acute crisis situaties. Budget in 2011 opgemaakt en in 

2012 overschreden. 

Bij afschaffen: Snelle hulp voor risicojongeren niet beschikbaar 

waardoor (blijvende) overlast een reëel risico is. 

Het MT ziet dit als een politieke keuze. 

 Rampenbestrijding 670 S Afhankelijk van 

overleg veilig-

heidsregio 

Met de veiligheidsregio kan worden overlegd of een lager niveau 

mogelijk is. 
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Wegen, straten en pleinen 

       

 Verlagen kwaliteit openbare 

ruimte 

 S Dit is sterk 

afhankelijk van 

de kwaliteits-

vermindering. 

Een bijstelling van de gewenste kwaliteit is natuurlijk altijd moge-

lijk. Bedacht moet worden dat bij de behandeling van de kwaliteit 

in eerste instantie door de raad een hoger kwaliteit gewenst werd 

dan nu wordt geleverd. Tijdens de behandeling is besloten op een 

aantal subonderdelen het niveau te verlagen waarbij het toenma-

lige “huidige” budget taakstellend was. Inmiddels is gebleken dat 

de verlaagde niveaus in verband met veiligheid en klachten van 

omwonende naar boven moesten worden bijgesteld. Bijvoorbeeld 

voor het maaien van het bermgras. Inmiddels is op basis van de 

vastgestelde kwaliteitseisen het groenonderhoud aanbesteed met 

een meerjarige overeenkomst. De mogelijkheden en de financiële 

gevolgen van een kwaliteitsverlaging zullen met de aannemer 

moeten worden besproken. Daarnaast kan ook gedacht worden 

aan het later vervangen en onderhouden van straatmeubilair of 

stoppen met het wijkgerichte onderhoud. 

 Verkopen groenstroken  S Afhankelijk of 

alleen de wijk-

bepalende 

groenstroken 

worden ver-

kocht of teven 

Het gemeentelijke groen kan worden verminderd door het verko-

pen van groenstroken en plantsoenen. In het kader van het 

woninggroen project is al gekeken welke gronden voor verkoop in 

aanmerking kwamen. Uitgangspunt hierbij was: Zoveel mogelijk 

verkopen, alleen wijkbepalend groen in eigen beheer houden. 

Hiervan kan worden afgeweken, dit zal vooral een effect hebben 



Besparingsmogelijkheden 
begroting 2014  

15 

Programmaonderdeel 

Budget 

2013 

(in k€) 

Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 

Toelichting 
incident

den-

teel/ 
struc-
tureel 

Mini-

maal 

Maxi-

maal 

ook de parken. op de uitstraling van de wijkwegen en de beleving van de open-

bare ruimte. 

 Onderhoudsbudget wegen 961 S 25 40 Een besparing is mogelijk als de participatie plaatsvindt volgens 

Raadplegen (+) en de bewoners dus niet meer direct betrokken 

worden bij de plannen. Tevens is een besparing mogelijk om 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden minder rekening te 

houden met de wensen van de bewoners en bedrijven t.a.v. bv 

bereikbaarheid waardoor de werken efficiënter en dus goedkoper 

kunnen worden uitgevoerd.  

 Bediening Jan Benninghbrug 23.5 S 6 6 In hoogseizoen per dag maar 1 fte nodig, bediening brug van 

9.00 uur tot 18.00 uur. In plaats van 9.00 tot 21.00. Hierover 

moet nog overleg plaatsvinden met de provincie. De besparing 

wordt geschat op 6.000,-- 

 

 Onderhoud overige bruggen, 

duikers en viaducten 

50 S 5 10 De houten bruggen zijn geschilderd. Het niet meer schilderen van 

de leuningen levert een besparing op circa 10.000. In 2014 zal 

een nieuw meerjarig onderhoudsplan worden opgesteld dat in-

zicht zal geven in de benodigde onderhoudskosten. 

 Openbare verlichting: elektra-

verbruik 

50 S 10 10 Door de verlichting van 23.00 uur tot 5.00 uur om en om te laten 

branden kan een besparing van € 15.000 worden gerealiseerd. 

Een risico hierbij is dat het veiligheidsgevoel van de bewoners zal 

afnemen. Naar mate er meer LED verlichting wordt toegepast zal 

dit voordeel door het lage energieverbruik van LED verlichting 

afnemen. 

 Openbare verlichting: vervan-

ging van lampen 

51.5 S 0 10 De maandelijkse uitval is nu 10 a 15 lampen. Door geen rempla-

ce mee toe te passen krijgt men meer uitval, waardoor de kosten 

voor het incidenteel vervangen van de lampen zal toenemen. Het 

is de verwachting dat er een kleine besparing mogelijk is. In de 

praktijk zal moetenblijken wat de werkelijke levensduur van een 

lamp is en wat de besparing zal zijn. 
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 Openbare verlichting: 

Toepassen LED verlichting 

105 S  80 Geld wordt conform notitie LED verlichting hoofdzakelijk gebruikt 

voor het aanbrengen van LED verlichting. Besparing uiteindelijk 

80.000 structureel per jaar. 

 Openbare verlichting: 

Uitbreiden lichtmasten 

0 S 0 0 Zeer terughoudend zijn met plaatsen van extra lichtmasten bin-

nen de bebouwde kom. Alle wensen van de burger ten spijt, geen 

extra lichtmasten op sociaal onvriendelijke plaatsen, waarvoor 

een goede alternatieve route is. In het kader van het onveilig-

heidsgevoel in onze gemeente krijgen we echter steeds vaker 

verzoeken om lichtmasten bij te plaatsen op bv achterom paden. 

Het huidige beleid is om geen lichtmasten te plaatsen als er een 

goed verlichte route alternatief op korte afstand is. 

 

 

Openbaar groen 

 Project woninggroen     Inmiddels is toegezegd dit bedrag te gebruiken voor het opknap-

pen van het openbaar groen. Er zou besloten kunnen worden 

deze middelen te gebruiken om andere begrotingsposten te dek-

ken en op die manier een bezuiniging te realiseren. 

 

 

Parkeren 

 Inhuren toezichthouders 

handhaving parkeerbeleid 

(50*) S 50 50 Bij het invoeren van het nieuwe parkeerbeleid is het mogelijk af 

te zien van het onderdeel handhaving waardoor de middelen die 

daarvoor nodig zijn kunnen vrijvallen. Nadeel hiervan is dat dit 

waarschijnlijk het effect van het nieuwe parkeerregiem nadelig 

zal beïnvloeden en de bestaande overlast  mogelijk zal vergroten. 

(overloop vanuit het aangrenzende Stadsdeel Oost dat de gel-

dende parkeertarieven gaat verhogen) 

*De post was i.h.k.v. de bezuinigingen voor dit jaar al geschrapt 
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en komt dus in de begroting 2013 niet voor (kon omdat er nog 

niet gestart ging worden met het nieuwe beleid), voor 2014 kan 

deze post weer opgevoerd worden via een B&W voorstel waarin 

wordt aangegeven wat de kosten zijn en de te verwachten op-

brengsten omdat  wij medio begin 2014 met het nieuwe parkeer-

regiem starten. 
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Openbaar basisonderwijs 

       

 

Gemeenschappelijke lasten onderwijs 

1 Activiteitenbudget Lokale 

Educatieve Agenda 

40 S  40 Stoppen met het LEA budget is wettelijk mogelijk. 

In 2011 heeft er een bezuiniging plaatsgevonden op het budget 

voor schoolbegeleiding en (€ 54.000) en het activiteitenbudget (€ 

25.000). Door de raad is besloten beide budgetten te halveren en 

zijn nu onderdeel van het budget voor de Lokale Educatieve 

Agenda. Het betreft een niet wettelijk verplicht budget en is 

bestemd voor het ontwikkelen van brede school activiteiten. Om 

het onderwijs hierbij te stimuleren zijn door de gemeenteraad in 

2012 kaders en criteria vastgesteld op grond waarvan scholen 

subsidie kunnen aanvragen. Een deel van dit budget wordt inge-

zet voor de verbetering van de afstemming onderwijs-zorg. . In 

2012 is op dit budget niets uitgegeven maar in de LEA stuurgroep 

vergadering van 27 februari 2013 is besloten met ingang van het 

schooljaar 2013-2014 de helft van het budget in te zetten voor 

het aanstellen van een buurtsportcoach (combinatiefunctionaris) 

de andere helft van het budget is bestemd voor het ontwikkelen 

van brede schoolactiviteiten waarvoor scholen op basis van de in 

2012 door de raad vastgestelde kaders subsidieaanvragen kun-

nen worden ingediend.  
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2 Kosten internationale schakel-

klas 

3.6 S  3.6 Het betreft geen wettelijke taak en is bedoeld voor kinderen die 

rechtstreeks vanuit het buitenland in Nederland komen en de 

Nederlandse taal niet spreken. In de Internationale schakelklas 

wordt deze kinderen in een kort tijdbestek de Nederlandse taal 

bijgebracht zodat ze zo snel mogelijk kunnen deelnemen aan het 

reguliere onderwijs en volwaardig kunnen participeren in de 

maatschappij. In de praktijk komt een dergelijke situatie niet of 

nauwelijks voor; deze begrotingspost is bij een eerdere bezuini-

gingsronde geschrapt maar op een later moment weer opgevoerd 

o.a. vanuit het solidariteitsprincipe naar de regio maar ook vanuit 

het besef dat indien zich een dergelijke situatie wel voordoet er 

sprake is van een maatschappelijke probleem waarvoor op dat 

moment (ad hoc) een oplossing gevonden moet worden.  

De huidige raming in de gemeentebegroting is gebaseerd op het 

in de AM regio afgesloten convenant Internationale Schakelklas 

(ISK) voor de periode 2011-2016 met de optie van een verlening 

voor een periode van 2 jaar. Uiterlijk 6 maanden voor afloop van 

het convenant wordt er geëvalueerd. Op basis hiervan bepalen 

partijen of het convenant wordt verlengd. Gelet op de gemaakt 

afspraken ligt het niet voor de hand hierop in 2014 terug te ko-

men. 

 

 

3 Vervoer van kinderen (taxi-

vervoer) 

220 S 20 20 In 2008 zijn de voorwaarden van het leerlingenvervoer al een 

keer onderzocht, maar met ingang van een nieuw contract met 

de vervoerder is dit opnieuw te onderzoeken. Er zijn nog moge-

lijkheden om de toegankelijkheid van het leerlingenvervoer ver-

der in te perken door o.a. de kilometergrenzen te verhogen naar 

de wettelijke maxima en met centrale opstapplaatsen te werken. 

Wellicht een besparing door gezamenlijk met Diemen aan te 
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besteden. Contract in Diemen eindigt uiterlijk 1 augustus 2014 

(= gelijk aan de eerste einddatum van ons contract).  

Er zijn twee mogelijke bezuinigingen die op korte termijn kunnen 

worden doorgevoerd. Hiervoor moet wel de verordening worden 

aangepast. De eerste optie is ‘SBO-leerlingen en leerlingen basis-

onderwijs op grond van richting vanaf 9 jaar alleen een ov-kaart 

te verstrekken’. Dit is mogelijk niet de beste optie. Een betere 

optie (en ook grotere besparing) is het verhogen van de kilome-

tergrenzen. 

Andere mogelijkheden (zoals het werken met centrale opstap-

plaatsen) is in het huidige contract niet mogelijk. Overigens loopt 

het huidige contract nog tot 31 augustus 2014, met de mogelijk-

heid om de overeenkomst met twee keer een jaar te verlengen. 

Van het werken met centrale opstapplaatsen is moeilijk te zeggen 

welke besparing dit oplevert. Buiten het feit dat het in sommige 

gevallen moeilijk uitvoerbaar is, zal het in samenhang met het 

verhogen van de kilometergrens moeten worden ingevoerd. Een 

nieuwe vervoerder zal in zijn prijs ook rekening houden met deze 

beperking waardoor het ook maar de vraag is of we een zelfde 

(lage) kilometerprijs in het nieuwe contract kunnen krijgen. 

De twee opties kort uitgelegd: 

1. De meeste leerlingen worden op dit moment vervoerd met 

aangepast vervoer in de vorm van taxibussen (maximaal 8 

leerlingen per bus). Voor het SBO en BO mag de gemeente – 

indien men het schooladvies niet meer leidend laat zijn – er 

voor kiezen om de leerlingen vanaf 9 jaar een OV-kaart toe te 

kennen.  Indien de kilometergrens in de verordening ongewij-

zigd blijft, zou dit op basis van de huidige leerlingenaantallen 

een maximale besparing van € 5.000,- opleveren.  

2. Het te bezuinigen bedrag door het verhogen van de kilome-
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ters tot 6 bij de SBO bedraagt € 16.000,-. Door deze maatre-

gel zal de taxibus die dagelijks 6 kinderen uit Ouderkerk aan 

de Amstel naar SBO De Schakel in Amstelveen brengt, niet 

meer hoeven te rijden. 

 

 

 

 

  



Besparingsmogelijkheden 
begroting 2014  

22 

Programma 5 

 

 

Programmaonderdeel 

Budget 

2013 

(in k€) 

Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 

Toelichting 
incident

den-
teel/ 
struc-

tureel 

Mini-

maal 

Maxi-

maal 

 

Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen 

1 Langdurigheidstoeslag 20.5 S   Maakt onderdeel uit van het minimabeleid. Zie algemene opmer-

king bij 2. Kabinet heeft aangegeven dat de langdurigheidstoe-

slag zal worden afgeschaft en vervangen door een toeslag die 

mogelijk door de Belastingdienst wordt verstrekt. Verwachte 

invoerdatum is 2015. 

 

 

Gemeentelijk minimabeleid 

2 Algemene opmerking Minimabeleid 

In het kader van het meerjarig begrotingsbeeld zou het een politieke afweging kunnen zijn om een onderzoek te doen naar het 

versoberen van het minimabeleid in relatie tot de nieuwe wetgeving rond de participatiewet. 

Wat betreft het minimabeleid zijn er een aantal regelingen die wettelijk verplicht zijn en een aantal regeling die de gemeente zelf 

kan kiezen om uit te voeren. Ook is bij een aantal regelingen de gemeenteraad vrij om de hoogte van de tegemoetkoming te bepa-

len.  

Binnen het minimabeleid zijn verder diverse keuzes te maken die (politieke) consequenties kunnen hebben. Algemeen gesteld heeft 

de raad  in 2011 besloten om per 1 januari 2012 de bedragen voor jeugdfonds en chronisch zieken op te hogen.  

 

Het MT zit dit als een politieke afweging 

 

3 Kosten collectieve verzekering 20 S  8 Maakt onderdeel uit van het minimabeleid. Zie algemene opmer-

king bij 2 
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“Waarombuigen”: eigen bijdrage instellen voor collectieve verze-

kering (€ 8.000). Dit voorstel is toen niet overgenomen. 

Een indicatie van gevolgen halvering of afschaffing van deze 

regeling. 

De gemeente kan haar aandeel in de premie terugdraaien tot een 

minimum. Dit betekent dat een bijstandsgezin € 150 per jaar 

meer gaat betalen aan de aanvullende ziektekostenverzekering.  

Afschaffen van de collectieve ziektekostenverzekering zal er toe 

leiden dat minima meer moeten gaan betalen voor een aanvul-

lende verzekering (geen collectiviteitskorting meer). Dit kan voor 

de klant leiden tot het afzien van nemen van een aanvullende 

ziektekostenverzekering en eventueel tot meer schulden. Het kan 

ook leiden tot meer aanvragen bijzondere bijstand, omdat veel 

zaken niet meer door de verzekering worden gedekt.  

Eventuele aanpassing van dit beleid kan pas in 2014 in verband 

met contracten zorgverzekeraar. 

Het MT ziet dit als een politieke afweging 

 

4 Kosten stadspas 25 S 16 25 Er kan een besparing gerealiseerd worden van € 25.000 bij af-

schaffing van de stadspas. In september zal de raad een besluit 

nemen of Ouder-Amstel doorgaat met de Stadspas of in gewijzig-

de vorm doorgaat. 

Het MT ziet dit als een politieke afweging 

 

5 Bijzondere bijstand specifieke 

groepen 

16 S   Maakt onderdeel uit van het minimabeleid. Zie algemene opmer-

king bij 2 

 

Vermindering of afschaffing zal leiden tot meer aanvragen alge-

mene  bijzondere bijstand.  
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6 Kosten uitvoering minimabe-

leid 

21 S  21 Maakt onderdeel uit van het minimabeleid. Zie algemene opmer-

king bij 2 

 

Onder deze post valt het jeugdfonds (€ 15.000), de computerre-

geling (2.500) en Bereken uw recht (€ 3.500). 

Vermindering van het jeugdfonds leidt tot minder deelname aan 

sport of culturele activiteiten van kinderen en kan leiden tot 

sociale uitsluiting. Geen computer in huis kan voor jongeren 

leiden tot leerachterstand en een achterstand bij het vinden van 

werk. 

Bereken uw recht: De website is maar 70 keer geraadpleegd en 

dit zou reden kunnen zijn om deze op te heffen. Het is echter een 

taak van de gemeente om bekendheid te geven aan haar mini-

maregelingen. In advertenties en folders wordt naar de website 

verwezen. De website is tevens een handige tool voor bijvoor-

beeld de formulierenbrigade om te kijken op welke regelingen de 

klant recht heeft. Ook voor zogenaamde werkende armen, die 

lastig op werkdagen kunnen bellen of langskomen, is het handig. 

Bovendien past de site in het dienstverleningsconcept, waarin 

digitaal aanvragen en digitale informatieverlening steeds belang-

rijker worden.  

 

 

Maatschappelijke begeleiding en advies 

 Algemeen WMO en welzijn 

In het kader van het meerjarig begrotingsbeeld zou het een politieke afweging kunnen om een onderzoek te doen naar de mogelijk-

heden binnen de wettelijke compensatieplicht voor het versoberen van het WMO beleid (voorzieningenniveau) Dit in relatie tot de 

nieuwe nog de decentraliseren (AWBZ)taken vanaf 2014 en 2015. Dit betekend wel dat het huidige WMO beleidsplan opnieuw aan-

gepast moet worden. Besluitvorming zal wel plaats moeten vinden voor nieuwe aanbestedingstrajecten. Ook zou onderzoek gedaan 



Besparingsmogelijkheden 
begroting 2014  

25 

Programmaonderdeel 

Budget 

2013 

(in k€) 

Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 

Toelichting 
incident

den-

teel/ 
struc-
tureel 

Mini-

maal 

Maxi-

maal 

kunnen worden naar het algemeen welzijnsbeleid om te beoordelen of alle huidige taken en voorzieningen nog gezien worden als 

een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

In het regeerakkoord is een versobering van de Hulp bij het huishouden voorzien (vangnetvoorziening) met een korting van 40% op 

het bestaande budget. De wettelijke uitwerking en financiële risico’s hiervan zijn nog onbekend. De verwachting is dat in september 

duidelijk wordt wat  

 Algemeen Jeugdbeleid 

In het kader van het meerjarig begrotingsbeeld zou het een politieke afweging zijn om onderzoek te doen naar het gehele Jeugdbe-

leid. Met de komst van nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg naar de gemeente en de financiële taakstellingen zou gekeken 

kunnen worden of alle huidige taken en voorzieningen in het Jeugdbeleid nog een gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn. Bij het 

eventueel aanpassen van de ambities is het wel nodig een nieuw jeugdbeleidsplan vast te stellen. Hierbij is een onderscheid tussen 

het sociaal cultureel werk (SCW), lopende uitvoering van de zorg voor jeugd en de voorbereiding op de decentralisatie jeugdzorg 

noodzakelijk.  

 

Het SCW betreft het jeugd-/jongerenwerk. Daar vallen de activiteiten onder die Coherente initieert/ondersteund evenals de jonge-

renaccommodaties en het ambulante jongerenwerk.  

Een tweede aspect van het jeugdbeleid betreft de jeugdzorg en de voorbereidingen op de decentralisaties. De zorg voor jeugd be-

staat uit zorg gegeven via het CJG-Wmo loket, schoolmaatschappelijk werk en jeugdmaatschappelijk werk, de taken van de GGD en 

zo nodig extra inkoop van bijvoorbeeld van zorg in specifieke gevallen.  

Tot slot bereidt de gemeente zich voor op de decentralisatie jeugdzorg en de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die op de 

gemeente afkomen. Ouder-Amstel doet dat vanuit de overtuiging dat een integrale blik en een lokale focus de basis vormen. Dit 

impliceert een samenhang in beleid van het hele sociale domein. In concreto valt hier bijvoorbeeld het onlangs gestarte kernteam 

onder.  

 

Voor alle drie de punten geldt dat (nu) bezuinigen op deze onderdelen een politieke keuze is. Vooral punt 2 en 3 hangen nauw met 

elkaar samen omdat de huidige inrichting van zorg zoveel mogelijk afgestemd wordt op de toekomstige veranderingen. Indien bij-

voorbeeld het CJG-Wmo loket weg zou vallen dat ontbreekt een belangrijke toegangspoort naar zorg waar de gemeente de regie in 

heeft. Dit is een van de taken waar we als gemeente verantwoordelijk voor worden. Conform de visie van de gemeente vormt het 

CJG-Wmo loket een (integrale) spilfunctie. 

7 Project  inzet sociale media 10 S  10 Zie algemeen WMO. 

Nieuwe activiteit Wmo-beleidsplan 2012-2015: 
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Programmaonderdeel 

Budget 

2013 

(in k€) 

Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 

Toelichting 
incident

den-

teel/ 
struc-
tureel 

Mini-

maal 

Maxi-

maal 

Budget schrappen: Het in 2012 en 2013 ontwikkelde aanbod 

wordt beëindigd. 

 

 

8 Onderzoek kwaliteit Wmo-

loket 

3 S  3 Zie algemeen WMO 

Nieuwe activiteit Wmo-beleidsplan 2012-2015: 

Budget schrappen: Uit klanttevredenheidsonderzoek en andere 

informatiebronnen blijkt dat Wmo-loket goed functioneert. On-

derzoek kwaliteit biedt extra aanknopingspunten om samen met 

Wmo/Wwb-adviesraad dienstverlening Wmo-loket verder te 

verbeteren. 

 

9 Kosten communicatiebeleid 

Wmo 

10 S  10 Zie algemeen WMO 

Budget schrappen: Communicatie alleen via website in plaats van 

ontwikkelen foldermateriaal en pr-activiteiten. 

 

10 Voorlichtingsprogramma alco-

hol en drugs 

12.5 S  12.5 Zie algemeen Jeugdbeleid. 

Dit is een voorlichtingsprogramma voor de basisscholen dat voor 

de gemeente wordt uitgevoerd door de GGD. Het schrappen van 

deze activiteiten heeft als gevolg dat er voor de jeugd geen acti-

viteiten door de gemeente meer plaats vinden op het gebied van 

alcohol en drugs voorlichting. 

 

 

Vreemdelingen 

11 Bijdrage Vluchtelingenwerk 

Amstel tot Zaan 

25. S  8 In verband met nieuw te maken afspraken met vluchtelingen Met 

Amstel tot Zaan zijn goede afspraken gemaakt over de kosten 

van de begeleiding. Een aantal trajecten loopt in 2013 nog door 

bij Vluchtelingenwerk Amstelland. Het merendeel van deze tra-
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(in k€) 

Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 

Toelichting 
incident

den-

teel/ 
struc-
tureel 

Mini-

maal 

Maxi-

maal 

jecten loopt in 2014 af, waardoor in 2014 een besparing van  

€ 8.000 wordt verwacht (bij gelijkblijvende taakstelling) 

 

 

12 

Huishoudelijke verzorging 

*Bij de meeste posten onder huishoudelijke verzorging is geen richtbedrag voor bezuinigingen te noemen omdat er aan te veel knoppen gedraaid kan 
worden. Er zal onderzoek gedaan moeten worden om financieel het wettelijk minimum te bepalen 

 Uitvoeringskosten 33 S  *  

Zie algemeen WMO 

Op grond van de WMO heeft de gemeente de plicht om mensen 

met een beperking zodanig te compenseren dat zij in staat zijn 

maatschappelijk te participeren (compensatieplicht). Het beleid 

hieromtrent is vastgelegd in het WMO-plan en de WMO-

verordening. Deze compensatie bestaat uit individuele voorzie-

ningen zoals hulp bij het huishouden, rolstoelen, vervoersvoor-

zieningen en woningaanpassingen. Deze voorzieningen worden 

via raamovereenkomsten op basis van Europese aanbesteding 

ingekocht bij zorgaanbieders en hulpmiddelenleveranciers. Kos-

tenbeheersing is al een uitgangspunt binnen de huidige inkoop-

contracten (‘economisch meest voordelige aanbieding’). Het is 

dus niet mogelijk op de korte termijn (2013) te bezuinigen op 

deze begrotingsonderdelen. 

Om op deze voorzieningen op de lange termijn te bezuinigen 

dient onderzocht te worden of en hoe het beleid versoberd kan 

worden binnen de grenzen van de compensatieplicht en aan-

vaardbare kwaliteit. Indien dit mogelijk is dient nieuw beleid 

geformuleerd te worden de verordening aangepast te worden en 

op basis hiervan nieuwe inkooprelaties aan te gaan. Of en in 

hoeverre dit budget op lange termijn beïnvloedbaar is, is de 

 Kosten Hulp bij het huishou-

den 

808 S  * 

 Kosten persoonsgebonden 

budgetten 

90 S 25 * 
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Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 
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maal 
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maal 

vraag. 

In het regeerakkoord is een versobering van de Hulp bij het 

huishouden voorzien (vangnetvoorziening) met een korting van 

40% op het bestaande budget. De wettelijke uitwerking en finan-

ciële risico’s hiervan zijn nog onbekend. 

 

In de gemeente Ouder-Amstel zijn de criteria op basis waarvan 

mensen in aanmerking komen voor WMO-vervoer: 

 Geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar 

vervoer; 

 Een WMO-rolstoel of scootmobiel van de gemeente in het 

bezit; 

 65 jaar of ouder; 

 Niet zelfstandig kunnen reizen en begeleiding nodig. 

Een mogelijke bezuiniging zou doorgevoerd kunnen worden door 

het derde criterium (65 jaar en ouder) af te schaffen. Deze groep 

krijgt nu automatisch een pas. Van het huidige klantenbestand 

(1142 pashouders) is het overgrote deel  (1090 personen) 65 

jaar en ouder en slechts 52 personen jonger dan 65. Om aan te 

geven wat de mogelijke besparing is, moeten we een hele grove 

schatting maken, omdat niet bekend is hoeveel van de pashou-

ders van 65 jaar en ouder op basis van de andere criteria in 

aanmerking zou komen voor een pas. Voor een schatting van de 

besparing gaan we er van uit dat de helft van de pashouders van 

65 jaar en ouder in aanmerking komt voor een pas op basis van 

de andere criteria. Verder weten we dat ongeveer tweederde van 

de pashouders niet of nauwelijks gebruik maakt van de regiotaxi 

en dat de gemiddelde pashouder ongeveer € 150,- per jaar kost. 

Op basis van deze gegevens zou de besparing ongeveer (€ 150,- 

* 1/3 van 500 personen) € 25.000,- bedragen. 
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13 

Voorzieningen gehandicapten 

 
*Bij de meeste posten onder voorzieningen gehandicapten is geen richtbedrag voor bezuinigingen te noemen omdat er aan te veel knoppen gedraaid 
kan worden. Er zal onderzoek gedaan moeten worden om financieel het wettelijk minimum te bepalen 

 Rolstoelvoorzieningen 90 S  * Zie Huishoudelijke verzorging 
 Vervoersvoorzieningen 95.9 S  * 

 Woningaanpassingen 176.75 S  * 

 Regiotaxi 171.7 S  25 

14 Subsidie Wmo/Wwb-

adviesraad Ouder-Amstel 

7.8 S   In het vorige traject (waarombuigen) is dit budget al gekort met 

€ 5.000. Uiteraard is het mogelijk om opnieuw een korting toe te 

passen.  

Risico is dat de goede samenwerking tussen gemeente en 

WMO/WWB-adviesraad op het spel wordt gezet 

 

Sociaal cultureel werk 

15 Collectieve verzekering vrijwil-

ligers 

2.7 S  2.7 Zie WMO algemeen. 

Het gaat om een klein bedrag waarvoor de gemeente middelen 

ontvangt van het Rijk (niet geoormerkt, maar een wel convenant 

tussen VWS en VNG hiervoor) en waarmee vrijwilligerswerk in de 

basis wordt ondersteund. Het schrappen van het budget betekent 

dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zelf risico dragen voor 

eventuele gevolgen die vrijwilligers veroorzaken of schade die zij 

zelf oplopen.  

 

 

16 Versterking sociale samen- 10     S  10 Dit bedrag wordt jaarlijks ingezet voor activiteiten om de leef-
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hang Duivendrecht baarheid in Duivendrecht te bevorderen 

17 Bewustwordingscampagne 

mantelzorg 

5 S  5 Zie WMO algemeen 

Nieuwe activiteit WMO-beleidsplan 2012-2015: 

In 2012/2013 is door het Mantelzorg Steunpunt in overleg met 

de gemeente een bewustwordingscampagne voorbereid die me-

dio 2013 zal worden uitgerold. Ook wordt een plan ontwikkeld om 

de campagne in de periode een vervolg te geven. Voor de perio-

de 2012/2013 is hiervoor al subsidie verleend. Bij een bewust-

wordingscampagne zit de kracht in de herhaling van de bood-

schap. Door het schrappen van het budget zal het effect beperkt 

blijven en moeten de ambities uit het WMO-plan worden bijge-

steld. In het kader van de bezuinigingen én decentralisaties is 

mantelzorg een zeer belangrijke doelgroep en voor de gemeente 

van groot belang om hierin te investeren. 

 

 

 

 

18 Regionale opvangvoorziening 5 S  5 Zie WMO algemeen 

Nieuwe activiteit WMO-beleidsplan 2012-2015: 

Budget schrappen: Dit onderwerp speelt niet meer in regionaal 

verband. Op dit moment wordt in regionaal verband onderzocht 

of er opvang geregeld moet worden voor mensen die niet in 

aanmerking komen voor opvangvoorzieningen dak- en thuislozen 

in Amsterdam. 

 

 

 

19 Schoolmaatschappelijk werk 

op 

 

 

S   

 

Zie Jeugdbeleid algemeen 

Advies: handhaven budget.  
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-basisscholen 

-voortgezet onderwijs 

19.8 

5 

19.5 

5 

 

 

 

Indien bezuiniging op budget; Vroeg hulp verlenen voorkomt een 

beroep op langduriger, duurdere hulpverlening en hogere kosten. 

Sluit aan bij doelen van de transitie jeugdzorg. 

Er is geen wettelijke verplichting SMW in te kopen 

 

20 Subsidie Alcoholvrijbeleid 

ELF’91 

11 S  11 Zie jeugdbeleid algemeen 

Advies: Afbouwen in 2 jaar. 

Deze subsidie is indertijd gegeven om inkomstenderving als 

gevolg van het stopzetten van alcoholverkoop te compenseren. 

Deze inkomsten worden ingezet voor het activiteitenaanbod. 

Stopzetten zal als gevolg hebben dat er minder activiteiten aan-

geboden worden 

 

21 Subsidie Coherente jeugd-

werk: 

Ouderkerk aan de Amstel 

Duivendrecht 

 

 

74 

64.8 

S   

 

74 

64.8 

Zie jeugdbeleid algemeen 

Dit is beleid uit de nota Jong 2012-2015. Minderen van subsidie 

betekent minder cursus-/inloop- en incidentele activiteiten voor 

jeugd van 12-18 jaar in de jongerencentra en andere locaties. 

Maximaal bezuinigen betekend sluiten van de jongerencentra en 

alle activiteiten voor de jeugd 

 

22 Ambulant jongerenwerk en 

inloopavonden ‘D-spot 

 

21.5 

S   

21.5 

Zie jeugdbeleid algemeen 

Korten op het ambulant werk heeft gevolgen voor de jeugdveilig-

heid, openbare orde en het kunnen handelen/werken op straat.  

 

23 Gebouw ELF’91 

 

 

Regulier onderhoud gebouw 

 

 

 

5 

 

 

 

S 

 

 

 

0 

 

 

 

5 

Zie jeugdbeleid algemeen 

Op dit moment vindt er een onderzoek plaats naar het 

(jeugd)locatiebeleid. Bij dit onderzoek is Coherente betrokken. In 

afwachting van de bezuinigingsdiscussie is besluitvorming over 

het gebruik van het gebouw elf 91 verplaatst naar een later 

tijdstip 
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Openbare gezondheidszorg 

25 Bijdrage kosten jaarlijkse 

eerstelijns- bijeenkomst 

 

0.5 

 

S 

  

0.5 

Het betreft hier een gemeentelijke bijdrage aan een initiatief van 

de 1e lijn. Deze bijdrage wordt al een aantal jaren verstrekt en 

gaat vanaf 2013 deel uitmaken van het subsidieprogramma.  

26 Bijdrage aan GGD 227 S  10 Zie ook algemene onderwerpen GR. 

Verplichte uitgaaf binnen de GR OGZ Amstelland. Het gaat om de 

uitvoering van wettelijke taken publieke gezondheidszorg door de 

GGD.  

Een gemeente binnen de GR kan niet eenzijdig bezuinigingen 

doorvoeren. Eventuele wensen om te bezuinigen moeten worden 

voorgelegd aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Rege-

ling. 

 

De gemeente kan het initiatief nemen naar de GR om met een 

taakstellende opdracht te komen aan de GGD. Ouder-Amstel kan 

dit zeker niet alleen 

 

Er is één onderdeel waar we als individuele gemeente mogelijk 

wel iets mee kunnen:  

De kosten van de inspecties kinderopvang zijn fors gestegen 

(met ± € 13.000,-).  

Sinds 2012 is het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang 

nog meer risico gestuurd ingezet. De GGD Amsterdam, die voor 

ons de inspecties uitvoert, werkt binnen het risico gestuurd toe-

zicht met risicoprofielen. Dit leidt tot een inspectie op maat voor 

iedere locatie. Hoe beter een locatie beoordeeld wordt (en hoe 

lager het risico), hoe lager de kosten voor inspectie zijn. Door te 

zorgen dat geen enkele locatie in de gemeente een risico-locatie 
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is, kunnen de inspectiekosten omlaag met maximaal € 10.000,-. 
 

 

 

 

Jeugdgezondheidszorg 

27 Bijdragen aan GGD: 

*uniform deel 

*maatwerk deel 

*elektronisch kind dossier 

 

158 

8.6 

26 

S    

Zie toelichting GGD 

28 Bijdrage GGD i.v.m. deelname 

aan projecten  

 

8 

 

S 

    

   8 

Het gaat hier om het project Stevig Ouderschap. Dit is een plus-

product binnen het takenpakket van de JGZ. Stevig ouderschap is 

een bewezen effectieve methodiek voor intensieve opvoedings-

ondersteuning. Het is voor gezinnen in Ouder-Amstel een goede 

en passende methodiek. 

Het is opgenomen in de begroting van de GR Amstelland, omdat 

binnen de GR is afgesproken dat alle regiogemeenten dit product 

afnemen.  

Het is geen wettelijke verplichting. Wel is vastgelegd in onderlin-

ge afspraak met de GR gemeenten en de GGD dat we dit product 

afnemen. Voor 2013 is Stevig Ouderschap al opgenomen in de 

begroting van de GR. 

 

29 Regiobudget Centrum Jeugd 

en Gezin 

40 S   Zie Jeugdbeleid algemeen 

Bedragen voor begroting zijn in 2012 via de nota Jong vastge-

steld. Mede met het oog op de transitie jeugdzorg zie ook de in 

2013 vastgestelde uitvoeringsnota CJG 
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BESPARINGSMOGELIJKHEDEN SUBSIDIES WMO-BELEIDSPLAN 2012-2015 

 

Programmaonderdeel 

Budget 

2013 

(in k€) 

Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 

Toelichting 
incident

den-
teel/ 
struc-
tureel 

Mini-

maal 

Maxi-

maal 

 

Algemene lasten uitvoering WMO 
Zie WMO algemeen 

In het WMO-beleidsplan is aangegeven hoe de gemeente invul-

ling wil geven aan de wettelijke verantwoordelijkheden zoals 

vastgelegd in de prestatievelden van de WMO. Naast de inkoop 

van individuele voorzieningen (prestatieveld 6) wordt het instru-

ment van subsidieverlening binnen de WMO breed ingezet om de 

beleidsdoelstellingen op de andere prestatievelden te realiseren.  

 

Binnen de WMO gaat het nagenoeg allemaal om structurele sub-

sidies (subsidies die voor drie of meer achtereenvolgende jaren 

voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten 

zijn verstrekt). Deze subsidies kunnen alleen worden afgebouwd 

met inachtneming van een redelijke termijn (algemene beginse-

len van behoorlijk bestuur zoals vastgelegd in de Algemene wet 

bestuursrecht) en op basis van nieuw beleid waarin de maat-

schappelijke (neven)effecten die eventuele subsidieverlagingen 

tot gevolg hebben zijn beschreven. Op basis van dit nieuwe be-

leid met bijgestelde ambities en budgetten kan een integrale 

afweging binnen de WMO en in relatie tot de decentralisaties 

worden gemaakt en de subsidies worden bijgesteld.  

 

Afschaffen dan wel verlagen van een subsidiebudget kan gevol-

gen hebben voor een andere voorziening. Voorbeelden:  

 door het afschaffen dan wel verlagen van de subsidie voor 

het maatschappelijk werk zal de druk op het Wmoloket, 

 Coherente: WMO-loket Ouder-

Amstel 

96.6 S   

 

Maatschappelijke begeleiding en advies  

 Stichting Vita Welzijn en Ad-

vies 

129 S   

 Steunpunt huiselijk geweld 14.3 S   

 

Gecoördineerd ouderenwerk 

 Subsidie stichting belbus 2.9 S   

 Subsidie Coherente Ouderen-

werk 

147. S   

 Stichting Alzheimer Nederland 1 S   

 Coherente: activiteiten kwets-

bare ouderen 

20    

 

Overige uitgaven maatschappelijke begeleiding 

 Amstelring thuisbegeleiding 31 S   

 Subsidie De Schakel 0.3 S   

 Stichting Slachtofferhulp 3 S   
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Samenlevingsopbouwwerk 
thuisbegeleiding, ouderenadviseur, meldpunt zorg en 

overlast toenemen. Bovendien komen mensen dan pas la-

ter in beeld wanneer de problematiek verder verergerd is.  

 schrappen of verlagen budget opbouwwerk/sociaal-

cultureel werk Coherente verzwakt ook het ouderenwerk 

aangezien de deelname van senioren hoog en levert een 

bron aan vrijwilligers voor o.a. het ouderenwerk.  

 verlagen subsidie aan Coherente voor WMO-loket bete-

kent dat goedkopere, minder laagdrempelige alternatieven 

ontwikkeld moeten worden voor de informatie/advies 

functie en de toegang tot voorzieningen. 

 

Voor een deel gaat het ook om subsidies die in regionaal verband 

worden verstrekt en waar regionale besluitvorming en afspraken 

aan ten grondslag liggen (*). 

 

 Subsidie Mantelzorg Steun-

punt 

11 S   

 Subsidie Coherente Opbouw-

werk 

192 S   

 Subsidie Zorgbelang Noord-

Holland 

0.8 S   

 Subsidie Samenwerkende 

Bonden voor Ouderen 

 

0.4 

S   

 Meldpunt Zorg en overlast 15 S   

 Maatjesproject ROADS 3.6 S   

 Maatjesproject Coherente 15 S   

 

 

Schuldhulpverlening 95 S  20 De kosten voor de schuldhulpverlening worden voldaan uit het 

Participatiebudget € 45.000,00 en het budget schuldhulpverle-

ning van € 50.000,00. In totaal is er € 95.000,00 per jaar be-

schikbaar voor de periode 2013-2016. 

 

Bij de behandeling van het Beleidsplan in de commissie Burger en 

Bestuur is door de wethouder de toezegging gedaan dat als het 

budget ontoereikend mocht blijken, dat tijdig bij de raad wordt 

teruggekomen bijvoorbeeld met een voorstel voor extra middelen 

of invoering van een wachtlijst. Het invoeren van een wachtlijst is 

echter niet mogelijk. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

(Wgs) is een open eind regeling. Op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) moet de gemeente binnen een redelijke 

termijn na de indiening van de aanvraag (voor schuldhulpverle-
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ning) een besluit te nemen, anders is het college van B en W een 

dwangsom verschuldigd. Het instellen van een wachtlijst is dus 

niet mogelijk. 

 

Schuldhulpverlening aan zelfstandigen is geen wettelijke taak en 

zou kunnen worden beëindigd. Zelfstandigen kunnen dan alleen 

nog een beroep doen op banken en het Besluit bijstandsverlening 

zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Blijkt het bedrijf niet levensvat-

baar en wordt het bedrijf gestaakt dan kan gebruik worden ge-

maakt, van de Wgs. Een andere mogelijkheid is om de zelfstan-

digen zelf hun traject te laten betalen. Voor schuldhulpverlening 

aan zelfstandigen is jaarlijks € 19.250,00 in het budget opgeno-

men.  

 

 

 

 Gezondheidsnota 10 S  10 Uitvoering Gezondheidsnota.  Vastgesteld budget voor 2013: € 

10.000. 

De Gezondheidsnota Ouder-Amstel, nota lokaal gezondheidsbe-

leid 2013-2016,  is vastgesteld in de raadsvergadering van de-

cember 2012. In deze wettelijk verplichte lokale gezondheidsnota 

wordt het lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente beschreven 

en zijn actuele gezondheidsthema’s benoemd voor de uitvoering 

van lokaal beleid in de jaren 2013-2016. Voor 2013 is besloten € 

10.000 in te zetten voor een project valpreventie, een pilot over-

gewicht en een bijeenkomst met de eerstelijn gezondheidszorg. 

Voor de volgende jaren 2014, 2015 en 2016 is afgesproken dat 

per jaar activiteitenplannen worden voorgelegd met een financie-

ringsvraag voor een of meer van de gezondheidsthema’s bewe-

gen, overgewicht en alcoholgebruik. Dit betekent dat de raad 
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jaarlijks kan besluiten over de hoogte van de inzet van middelen 

voor lokaal gezondheidsbeleid.  
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Programma 6 

 

 

Programmaonderdeel 

Budget 

2013 

(in k€) 

Mogelijke besparing 

t.o.v. 2013 (in k€) 

Toelichting 
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den-
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struc-

tureel 

Mini-

maal 
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maal 

 Algemeen subsidies 

In het afgelopen voorjaar is er een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Eén van de actiepunten uit dit plan is om voor alle subsidies de 

grondslag vast te stellen. Voor een deel staat de grondslag vast (subsidieprogramma) voor een ander deel (cultuur en sport) moet 

dit nog of opnieuw gebeuren. Dit najaar staat voor alle subsidies vast op grond van welke afwegingen de subsidie is toegekend. Het 

is een politieke afweging om op dat moment te gaan beoordelen of de motivering voor de toekenning voldoende is om subsidiering 

te handhaven. 

 

Openbare bibliotheken 

1 Bijdrage Stichting Openbare 

Bibliotheken Amsterdam 

288 

 

S 118 288 Een bezuiniging op de subsidies voor bibliotheek is mogelijk. 

Tegenover de subsidie uitgaven staan huurinkomsten. Ter illu-

stratie: jaarlijkse subsidie = € 293.000, jaarlijkse huurinkomsten 

= € 175.000. De subsidie wordt niet per filiaal verstrekt, de OBA 

bepaald zelf hoe de subsidie wordt verdeeld over de twee filialen. 

In principe zijn diverse opties mogelijk: 

1. Korting op de subsidie van bijvoorbeeld 10%. Dat gaat op 

jaarbasis om een structureel bedrag van circa € 29.000. On-

derzocht zal moeten worden wat dat voor consequenties heeft 

voor het bibliotheekwezen. 

2. Korting op de subsidie tot het bedrag van de huurinkomsten, 

een structureel jaarlijks voordeel van € 118.000. Ook hiervoor 

zal onderzocht moeten worden wat de gevolgen zijn voor het 

bibliotheekwezen. Mogelijk dat dit de OBA zal moeten doen 

besluiten een van de twee filialen te sluiten. 

3. Volledig stopzetten van de subsidie; een structureel voordeel 

van € 288.000, tenzij we er niet in slagen nieuwe huurders 
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voor de betreffende ruimtes te vinden (er van uitgaande dat 

de OBA dan zal stoppen met het in stand houden van filialen). 

Dan is het te bezuinigen bedrag € 118.000Voor het Dorpshuis 

is dan nog een overweging om geen nieuwe huurder te zoe-

ken en zo het programma voor een toekomstig nieuw Dorps-

huis te verkleinen (en daarmee de investeringskosten te be-

perken). Voor de Bindelwijk zal een nieuwe huurder gevonden 

moeten worden, ook wanneer daar een nieuwe partij de ex-

ploitatie op zich neemt. 

 

 

 

 
 

 

Vormings- en ontwikkelingswerk 

2 Subsidie Muziekcollectief 

Ouder-Amstel 

 

41 

S  

10 

 

41 

Voor de subsidiëring van het Muziekcollectief geldt net als voor 

het bibliotheekwezen dat korting of  afschaffing van de subsidie 

weerstand zal oproepen bij inwoners. Het Muziekcollectief krijgt 

een jaarlijkse subsidie van circa € 40.000, die ongeveer € 10.000 

hoger is dan de huurinkomsten die we van ze ontvangen. Het 

Muziekcollectief huurt gedeeltelijk permanent en gedeeltelijk op 

incidentele basis. De verwachting is dat een korting op de subsi-

die zal leiden tot minder huur door het Muziekcollectief. Ter com-

pensatie van het lager aantal uren dat wordt verhuurd zullen 

nieuwe huurders moeten worden gevonden. Op kort termijn zal 

dat voor het Dorpshuis in verband met de nieuwbouw erg lastig 

zijn. Voor de Bindelwijk zijn hiervoor misschien meer mogelijkhe-

den.  
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Sport 

3 Subsidie Stichting Amstelbad 26 S  26 Bezuiniging op het Amstelbad is mogelijk. Is in principe vanaf 

2015, maar er zijn maar weinig gemeenten die met zo weinig 

geld op deze manier een dergelijke voorziening in hun gemeente 

in stand kunnen houden. 

 

4 Uitvoeringsbudget sportbeleid 

Sportstimuleringsbudget 

9 

18 

S  27 Korten kan omdat het geen wettelijke taak is. Gevolg is wel dat 

er in mindere mate uitvoering kan worden gegeven aan de vast-

gestelde sportnota. In 2012 is het budget volledig besteed. In 

2012 ging het bijvoorbeeld om de volgende zaken die de kern 

vormen van het actuele sport- en beweegbeleid: 

 stimuleren en mogelijk maken van sportkennismakingsactivi-

teiten en –clinics op de basisscholen; 

 promoten van belang van en mogelijk maken van sport- en 

beweegaanbod voor jongeren, volwassenen en ouderen, door 

het GALM-project, ontwikkeling hardlooproutes en samenwer-

king met Coherente; 

 het regionaal in stand houden van een aanbod aangepast 

sporten; 

 ondersteunen van sportverenigingen bij beleidsontwikkeling 

en deskundigheidsbevordering van technisch en bestuurlijk 

kader 

Het budget heeft ook een rol in de financiering van de combina-

tiefunctionaris. Het bezuinigen op dit budget heeft ook gevolgen 

voor het inzetten van deze functie 
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Groene velden en terreinen 

5 Onderhoud sportterreinen 

Wethouder Koolhaasweg en 

De Hoop 

 

65 

 

S 

 

7 

 De sportvelden aan de Wethouder Koolhaasweg en de Biesbosch 

zijn eigendom van de gemeente. Door btw-belast te gaan verhu-

ren kan jaarlijks circa € 7.000 terugverdiend worden op het on-

derhoud. Verdere verlaging van de onderhoudskosten lijkt niet 

reëel, nu drie jaar geleden al een flinke besparing is doorgevoerd 

met het veranderen van aannemer voor het groot onderhoud en 

het uitbesteden van dagelijks onderhoud aan SV Ouderkerk. Een 

optie is het onderhoud volledig uit te besteden (daarmee ook de 

kosten) aan de verenigingen. Een nog verder gaande optie is de 

velden te verkopen aan de verenigingen. Deze maatregelen 

zullen grote financiële effecten hebben op de sportverenigingen 

en haar leden. In beide gevallen zou het overigens betekenen dat 

we weer af moeten stappen van het model dat we in gebruik 

geven in plaats van verhuren, omdat dat belastingtechnisch 

gezien niet mogelijk is. 

 

 

 

Kunst, oudheidkunde en musea 

6 Diverse subsidies amateuristi-

sche kunstbeoefening 

 

3 

 

S 

  

3 

Deze structurele subsidies voor drie toneel- en muziekgezel-

schappen zijn geen wettelijke taak en kunnen strikt genomen dus 

afgeschaft worden vanaf 2015. Onderzocht zal moeten worden 

wat de gevolgen zijn voor de betreffende partijen. 

 

 

7 Onderhoud kunstwerken (o.a. 

BKR) 

5 S  3 Er ligt een voorstel om de in opslag zijnde kunstwerken af te 

stoten. Het bestaande budget moet vanaf uiterlijk 2014 met € 
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3.000 omlaag gebracht kunnen worden. 

 

8 Activiteiten Cultuurnota 

Kosten Cultuurplatform 

15 

7.5 

S  22.5 Het activiteitenbudget cultuur kan in theorie verlaagd worden. 

Het budget van € 15.000 wordt in 2013 onder andere besteed 

aan diverse muziekvoorstellingen en aan cultuureducatie op de 

scholen. Dit soort activiteiten kan dan minder of niet meer ge-

subsidieerd worden, waardoor ze waarschijnlijk niet meer geor-

ganiseerd kunnen worden. 

Het budget van € 7.500 voor het Cultuurplatform kan in theorie 

verlaagd worden. Het is dan echter de vraag in hoeverre het 

Cultuurplatform kan blijven functioneren op de wijze waarop ze 

dat nu doet. Het Platform heeft een belangrijke functie in het 

culturele leven in Ouder-Amstel en neemt de gemeente veel werk 

uit handen. 

 

 

 

9 Subsidie Historisch museum 37 S  37 De subsidie is in het kader van de verzelfstandiging van het 

museum in 2011 toegekend met de intentie dat in ieder geval tot 

en met 2014 te doen. Stopzetten van de subsidie kan dus in 

principe per 2015, onderzocht zal moeten worden wat dat voor 

consequenties heeft voor het voortbestaan van het museum. 

 

 

Natuurbescherming en openluchtrecreatie 

10 Comité tot viering van natio-

nale feestdagen 

 

1.25 

S   

1.25 

Subsidie is bestemd voor activiteiten rondom Koninginnedag en 5 

mei. Afschaffing zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor de 

programmering van de activiteiten. 
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Complex Bindelwijk 

11 Exploitatie Bindelwijk   S   Met de uitbesteding van exploitatie en beheer per juli 2013 kan 

een kostenbesparing gerealiseerd worden (afhankelijk van de 

aanbestedingsresultaten) Bij de aanbesteding is gebleken dat er 

geen besparing mogelijk is. De definitieve keuze zal nog moeten 

worden gemaakt. 

Een optie is ook om Bindelwijk volledig af te stoten en te verko-

pen. De gemeente beschikt dan niet meer over een sporthal en 

ruimte voor maatschappelijke voorzieningen waar zij zelf op kan 

sturen in Ouderkerk.  

 

Dorpshuis/sportzaal Duivendrecht 

12 Exploitatie Dorps-

huis/sportzaal 

 

 S   Bezuinigen op het Dorpshuis zal pas op termijn te realiseren zijn 

(afhankelijk van plannen Dorpshart). Bij de bouw van een nieuw 

Dorpshuis kan gekeken gaan worden naar andere exploitatievor-

men. Tijdens de nieuwbouw van het Dorpshuis zal zoveel moge-

lijk rekening moeten worden gehouden met het beheer, waardoor 

het aantal beheerders kan worden beperkt en de horeca rendabe-

ler kan worden gemaakt. Tevens zal moeten worden gekeken 

naar de energiekosten. 

 

 Geen nieuwbouw Dorpshuis   

S 

  Een optie is om geen nieuw Dorpshuis te bouwen en de Oude af 

te stoten of af te breken. De gemeente beschikt dan niet over 

een sportzaal en ruimten voor maatschappelijke voorzieningen in 

Duivendrecht. 
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Handel en ambacht  

1 Kosten Keurmerk Veilig On-

dernemen 

2.5 S  2.5 Gemeentelijke taak? 

Citaat: “Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert op 

een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden 

(KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B). Een duurzame samen-

werking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer 

staat hierbij centraal. Bedrijventerreinen en winkelgebieden 

komen voor KVO-certificatie in aanmerking als de betrokken 

partijen gezamenlijk afspraken maken om overlast en criminali-

teit aan te pakken. De bedrijfsschade neemt af en het imago van 

het winkelcentrum of bedrijventerrein verbetert. Daar heeft niet 

alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Boven-

dien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveilig-

heid voor de politie en brandweer een stuk effectiever”. Het 

betreft hier dus geen wettelijke gemeentelijke taak, maar wel in 

zekere zin een maatschappelijke. Gezien de zeer geringe moge-

lijke bezuiniging zal hier mogelijke de ‘imago-schade’ voor de 

gemeente als deze zich terugtrekt groter zijn. 

 

2 Bevordering toerisme en re-

creatie 

20 S  20  

Geen wettelijke taak kan op bezuiniging worden. 

Dit is een afspraak uit het coalitie akkoord, dat meldde: “Recrea-

tie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie. 

Het gemeentebestuur zet in op uitbreiding hiervan, onder meer 
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door het uitbreiden van het aantal voorzieningen, waaronder 

openstelling van voorzieningen op zondag. Een nota hierover zal 

worden voorbereid in overleg met betrokken organisaties.”  

 

 

Afvalverwijdering en -verwerking 

 Algemeen     De meerjarige investeringen en de gevolgen daarvan op de afval-

stoffenheffing zullen worden meegenomen in  de modernisering 

van het afval inzamelsystem. Is gebeurd en heeft geen effect op 

de begroting. 

 

Riolering en waterzuivering 

 Algemeen     Ook hier is sprake van kostendekkende tarieven en is ook de 

bovenstaande opmerking van toepassing.  

 

In het GRP staat een exploitatie begroting hierin staan kosten 

opgevoerd voor het schrijven van diverse plannen en het uitvoe-

ren van een Optimalisatie Afvalwater Studie. Deze zijn door het 

Waternet opgelegd in de lozingsvergunning. Door regionale sa-

menwerking kunnen de kosten voor het schrijven van de diverse 

plannen lager worden geraamd. Het uitvoeren van een OAS zou 

kunnen vervallen. Voor overleg met de buitendienst staat jaar-

lijks € 25.000,= opgenomen, deze kosten worden niet gemaakt 

en deze post kan vervalen. 

De consequenties van de lager uitgaven zijn een snellere stijging 

van de voorziening riolering dan geraamd. In de volgende plan-

periode GRP kan dit worden verrekend in de heffingsgrondslagen. 

De rioolheffing zal dan minder stijgen. 
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Gebleken is dat de telecom kosten nooit te lasten zijn gebracht 

van de riolering, maar van het budget ICT. Door deze kosten van 

ca. 15.000,-- ten laste te brengen van het kostendekkende riool-

recht heeft de begroting een voordeel van 15.000,--. In de con-

cept begroting 2014 is dit al verwerkt. De telecom kosten zijn als 

verwerk in kostendekkende rioolrecht. 

 

 

Woningexploitatie 

       

4 Schoolpad 1-4 S 4 4 4 De gebruikers van de Oude school onderbrengen in het (nieuwe) 

Dorpshuis en oude school verkopen. 

Het nieuwe Dorpshuis moet eind 2014 gereed zijn. Verkoop van 

‘d Oude school kan dus starten in 2014 zodat bv op 1 januari 

2015 de verkoop kan worden rondgemaakt. In 2014 zal het 

onderhoud terughoudend worden uitgevoerd in de concept begro-

ting 2014 is hiermee al rekening gehouden. Behalve een structu-

rele besparing op de onderhoudskosten is hier een incidentele 

inkomsten door de opbrengst van de verkoop. 

5 Polderweg 1     De voormalige dierenartspraktijk aan de Polderweg is destijds 

door de gemeente aangekocht voor de huisvesting van de buiten-

schoolse opvang. Het pand is verbouwd en wordt verhuurd aan 

de Stichting Kind en Ouder in Ouder-Amstel. Overwogen kan 

worden om dit gebouw te verkopen. Bekijken of verkoop aan 

SKO (of een andere partij) tot de mogelijkheden behoord. 

 

6 Rijksstraatweg 228     Antonius Hoeve: verkoop loopt, koopoptie onder voorbehoud is 

verleend. 
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Kostenplaats kapitaalasten 

1 Renteverrekening met pro-

jecten, zoals  Ouderkerk-Zuid 

en De Nieuwe Kern 

 

 

 

Eerdere winstneming project 

Ouderkerk-Zuid 

44 S 

 

 

 

 

 

 

I 

  Vanwege het positieve saldo van het project Ouderkerk-Zuid 

wordt aan dit project € 53.000 rente toegevoegd. De Nieuwe 

Kern moet € 12.000 rentekosten vergoeden aan de algemene 

dienst. 

Deze verrekening achterwege laten heeft voor de begroting 2014 

per saldo een positief effect van € 41.000. 

Het is mogelijk om eerder over te gaan tot winstneming uit het 

project Ouderkerk-Zuid. Er is in dit geval geen sprake van enig 

effect op de begroting. Het geheel speelt zich volledig in de ver-

mogenssfeer af.   

 Versnellen project Nieuwe 

Kern 

    Door eerdere afronding van project de Nieuwe Kern kunnen wij 

op een vroeger moment opbrengsten uit het project verwachten. 

Wel met de opmerking dat ook bij een eerdere afronding het nog 

enige jaren zal duren alvorens opbrengsten een positieve bijdra-

ge kunnen leveren aan de begroting  

 

Huisvesting 

2 Gemeentehuis: schoonhouden 75 S   Het schoonmaken van alle gemeentelijke gebouwen (voor zo ver 

dat contractueel door ons gebeurd) opnieuw worden aanbesteed. 

Bekeken wordt of dit via RIJK regionaal kan worden opgepakt. 

Inmiddels zijn we druk bezig met de aanbesteding. Op dit mo-
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ment is nog weinig te zeggen over de  financiële gevolgen hier-

van. 

 

 Verlagen elektrakosten 35  5 10 Het verlagen van met name  de elektra kosten is mogelijk door 

bijvoorbeeld het toepassen van LED verlichting en lichtsensoren. 

In de openbare verlichting wordt al met grote tevredenheid 

grootschalig LED verlichting toegepast. Dit kan ook in de ge-

meentelijke gebouwen. In de begroting 2013 is totaal 175.000,-- 

opgenomen voor elektra kosten een besparing van 25% door bv 

het toepassen van LED verlichting levert dus ca. 45.000,-- op.  

Mogelijk is zelfs een grote besparing haalbaar door het toepassen 

van lichtsensoren in de nieuwbouw van het gemeentehuis en 

bewegingssensoren in de oudbouw van het gemeentehuis. De 

totale elektrakosten voor het gemeentehuis zijn in 2013 begroot 

op 35.000,--. 

 Verkopen gemeentelijke ge-

bouwen 

 I   In de conceptbegroting voor 2014 is hier al rekening mee gehou-

den. Tevens zijn de afgelopen jaren al enkele gebouwen ver-

kocht. Een probleem hierbij is echter de huidige woningmarkt 

waardoor verkoop soms veel tijd neemt zoals bijvoorbeeld bij de 

boerderij aan de Rijksstraatweg. Op kort termijn te verkopen of 

te slopen zijn: ELF’91, Vlietberg (voormalige NEA kantine) en ‘d 

oude school. Vanaf eind 2014 zal bovendien het onderhoud aan 

de scholen in het Zonnenhofgebied niet meer door de gemeente 

worden uitgevoerd. 

 

 

Informatie en automatisering 

3 Algemeen     De ICT kosten zullen de komende jaren naar verwachting stijgen 

(e-Overheid). Uitdaging van de organisatie ligt in het maximaal 
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laten renderen van deze kosten en investeringen. In samenwer-

king met andere gemeenten moeten we zorgen dat deze stijging 

beperkt blijft (minder meer). Op dit moment hardware-en infra-

kant duur: én lokale infra én samen met Diemen infra en dure 

lijnverbinding. Zo snel mogelijk harmoniseren. Ook zijn besparin-

gen mogelijk op dure applicaties en dito beheer door slimmere 

keuzes, aanschaf applicatie meer geld gestuurd dan alleen maar 

“de beste” (vaak duurste) applicatie en/of keuzes voor bepaalde 

servers/platformen. Dit is ook onderwerp in de ICT samenwer-

king. Verder is het terugdringen van beheer een belangrijke 

besparingspost. Hiervoor is standaardisatie en harmonisatie met 

samenwerkingspartners nodig. 

In de samenwerking gaan extra kosten voor de baat uit. 

 

Personeel 

 Minder uitbesteden     Bij BOR wijkbeheer wordt nog veel werk uitbesteed aan lokale 

loonbedrijven. Bekeken wordt of dit goedkoper kan met eigen 

personeel. Uitgangspunt hierbij blijft echter dat de basis werk-

zaamheden door eigen personeel moet kunnen worden uitge-

voerd en alleen voor de pieken, seizoenswerk of heel specialis-

tisch werk ingehuurd wordt. 
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Lokale heffingen 

1 Samenwerking belastingen 255 S  38 Op basis van de begroting 2013 van belastingen Amstelland is de 

prognose dat tot 2016 de kosten jaarlijks zullen afnemen tot een 

niveau van 217.000 in 2016 

 

Algemene lasten en baten 

2 Kosten Stichting Rijk 100 S   Los van alle juridische voordelen, is in de begroting 2013 reke-

ning gehouden met een inverdieneffect van € 100.000. Zal dit 

ook werkelijk realiseerbaar zijn, en hoe is dit meetbaar? Getracht 

wordt eind 2012 de inverdienmogelijkheden van 2012 inzichtelijk 

te hebben. Dan kan bekeken worden of een stijgende lijn moge-

lijk is. Stichting Rijk heeft het afgelopen jaar zeker op een aantal 

taakvlakken goede adviezen gegeven. Onderzocht kan worden of 

de overeenkomst met een “fixed price”  zoals we nu hebben niet 

beter kan worden omgezet naar een overeenkomst in “regie” 

(uurtje factuurtje) 

We zouden in aansluiting daarop inkoop en aanbesteding ook 

anders kunnen organiseren in de schaalgrootte waar we naartoe 

gaan in de samenwerking. Eigen expertise/ inkoopcapaciteit 

organiseren. Misschien is dat goedkoper dan het bedrag dat we 

aan st. Rijk kwijt zijn 
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 Raad en raadscommissies  

Tegemoetk.kost. 

comp./internet     9.5 

 

 

S 

 
 
4 

 I.v.m verstrekken van tablets alleen abonnement ADSL vergoeden, wellicht 
nu voorstellen met ingangsdatum na de verkiezingen. 

       

 Diverse kosten personeel 

Schenking i.v.m feestdagen 

10 S 10  De jaarlijkse feestdagvergoeding laten vervallen. Op deze wijze 

dragen ook ambtenaren bij aan de bezuinigingen. 

 Bestuur en management 

ondersteuning 

100  25  Het bedrag van € 500,00 per medewerker per jaar wordt aange-

houden bedrag wordt jaarlijks gestort in een voorziening met een 

uiteindelijk max van 1500 per medewerker. Overhouden van het 

opleidingsbudget loont dan. P&O stelt een administratie op waar-

uit per medewerker de opleidingskosten worden meegenomen 

(inclusief verrekening organisatie brede opleidingen naar indivi-

dueel). 

 Advertentiekosten 15 S 7,5  Naar aanleiding van de samenwerking zullen de activiteiten op dit 

gebied voornamelijk afwachtend zijn. 

 Arbo en verzuim 20 S 5  Het management zal dan aandacht moeten blijven houden voor 

het verzuim. Minder inzet ARBO dienst 

 Bijdrage personeelsvereniging  8,5 S 4  Hier een twee jaarlijkse bijdrage van maken in combinatie met 

afdelingsuitje. Het ene jaar pv andere jaar afdelingsuitje. 

 Kosten afdelingsuitjes 7 S 3.5  Hier een twee jaarlijkse bijdrage van maken in combinatie met 

bijdrage PV. Het ene jaar pv andere jaar afdelingsuitje 

 Systematiek kostendekkend-

heid leges 

    Onderzoek naar de systematiek van het begroten van de leges. 

Daarbij betrekken: kostendekkendheid (opnieuw doorlichten) en 

realisatie meerjarig van de afgelopen jaren (telkens fors hoger). 
Verwachting is dat dit 1-2 ton kan opleveren in de begroting. 
Medio 2013 wordt een opdracht gegeven om tot een nieuwe systematiek te 
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komen voor de kostendekkendheid van belastingen en leges 

 

 Onderuitputting investeringen     Voortaan op voorhand rekening houden met een onder uitputting 

op de voorgenomen investeringen. Mogelijk de investeringsplan-

ning anders opzetten en limiteren. Een mogelijk effect hiervan is 

pas per 2015 voor het eerst in de begroting te verwerken. Het 

voordeel voor de begroting is niet de verlaging van het totale 

investerings-bedrag, maar (slechts) de verlaging van de daaruit 
voortvloeiende afschrijvingslasten. 

 

 Planning wegenonderhoud     Op korte termijn nieuw meerjarig wegenplan ontwikkelen met 

een helder en realistisch financieel kader. Het realistischer plan-

nen kan voordelen opleveren in de begroting. 

 Verscherpen begrotingsdisci-

pline 

    Als zich gedurende een jaar een nieuw item voordoet dit niet 

bovenop huidige begroting mee begroten, maar een eerder be-

groot item hiervoor inzetten (andere prioritering van de werk-

zaamheden) 

Politiek item. 

 

Andere systematiek van begroten door financiën de eerste opzet 

te laten maken op basis realisatie van het voorgaande jaar. 

 

 Incidentele opbrengsten     Extra incidentele opbrengsten in eerste instantie naar de algeme-

ne middelen laten vloeien en niet direct inzetten voor nieuw 

beleid. 

Politiek item. 

  

Toevoeging rente aan reserves 

    Opnieuw kijken naar de methodiek van het toevoegen van rente 

aan de reserves. Effect   hiervan is € 197.000 in 2013,  welk 

bedrag wordt toegevoegd opdat de reserves mee kunnen groeien 

met inflatiepercentage (waardevast houden). In de jaren na 2013 
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zal dit effect zeer waarschijnlijk minder zijn, omdat de reservepo-

sitie door de uitvoering van projecten (Dorpshart Duivendrecht) 

zal afnemen. Je kan er (meerjarig) voor kiezen van deze metho-

diek tijdelijk af te stappen. Het daarna weer invoeren levert een 

kostenpost op die wellicht moeilijk te realiseren is. Mogelijk is 

hier technisch in te voorzien door een bepaalde post mee te 

begroten voor het op peil houden van de Algemene Reserve vrij 

besteedbaar.  

 

 


