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Hoofdstuk 1 Via burgerparticipatie zijn de bezuinigingsmogelijkheden in kaart 
gebracht 

De economische crisis, verkiezingstijd, een veranderende 
omgeving en toegenomen opgaven vragen om extra alertheid bij de 
opmaak van de financiële begroting. Kunnen we onze ambitie 
waarmaken? Hoe en met wie doen we dat? En, tegen welke prijs? 
Een aantal vragen die de gemeente Ouder-Amstel zichzelf stelt in 
voorbereiding op de begroting voor het jaar 2014 en nog voor het 
nieuwe verkiezingsjaar. Vanaf 2010 zijn er al stevige bezuinigingen 
doorgevoerd in de ambtelijke organisaties en ook andere keuzes 
moesten worden gemaakt om financieel gezond te blijven. Het 
resultaat is een slanke organisatie, waardoor het stadium ‘hetzelfde 
doen met minder’ inmiddels is gepasseerd.  
 
In een veranderende omgeving, waarin de kracht van de burger in 
toenemende mate een belangrijke rol speelt, kunnen we niet om de 
burger en het maatschappelijk middenveld heen als we deze 
keuzes maken. BMC is gevraagd het proces te begeleiden waarin 
we via burgerparticipatie inzicht verwerven in de visie op 
bezuinigingen van burgers en de ideeën en mogelijkheden die zij 
zien in de opgave tot bezuinigen. Dit proces geeft antwoord op de 
volgende onderzoeksvraag.  
 
Uiteraard is de gemeente zelf op de hoogte van de financiële 
mogelijkheden en de gevolgen. Deze rapportage beschouwen wij 

als complementair op het Onderzoek besparingsmogelijkheden 
t.b.v. begroting 2014.   
 
De procesbegeleiding is in afstemming met de gemeenteraad en 
het college van B&W zodanig ingericht dat de inwoners en het 
maatschappelijk middenveld ook de ruimte voelden om creatieve 
ideeën en nieuwe inzichten naar voren te brengen. Zonder uit het 
oog te verliezen wat het doel van het onderzoek is: komen tot 
scenario’s waar voor ! 2 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen zijn 
verwerkt. Een ruim palet aan keuzemogelijkheden om te 
bezuinigingen, bezien vanuit de burger, moet het voor de 
gemeenteraad mogelijk maken om ! 1,2 miljoen aan bezuinigingen 
te selecteren.  

Stappenplan: van binnen naar buiten en weer terug 
Het proces is ingericht volgens het principe: van binnen naar buiten, 
en weer terug: 

1. Er zijn via interviews met de interne organisatie ideeën en 
mogelijkheden geïnventariseerd.  

2. Burgers zijn erbij betrokken aan de hand van de ideeën uit 
stap 1, door middel van: (a) het invullen van een enquête en 
(b) het bijwonen van een van de drie interactieve 
bezuinigingsdialogen.  

3. De inzichten zijn vertaald in verschillende 
bezuinigingsscenario’s; deze zijn besproken met de interne Wat is de visie van de inwoner en het maatschappelijk middenveld op de 

mogelijkheden tot bezuinigen van de gemeente Ouder-Amstel? 
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organisatie. Dit gesprek met het personeel, het bestuur en 
de samenwerking met partners en burgers maakt duidelijk 
wat de gevolgen van de scenario’s zijn voor de organisatie 
en het maken van beleid. In onderstaande figuur zijn de 
stappen schematisch weergegeven.  

 
 
 
 

 

Betrokken burgers hebben deelgenomen aan het onderzoek door middel van 
een enquête 
Aan de tweede stap hebben via de enquête en via drie interactieve 
bezuinigingsdialogen de burgers deelgenomen. De enquête is in de 
periode van 20 april 2013 tot 21 mei 2013 in totaal door 272 
personen ingevuld, van wie 73% ook de gehele enquête heeft 
ingevuld. Zij hebben de enquête online of hardcopy ingevuld. 
Zaterdag 20 april zijn er via straatenquêtes 91 enquêtes ingevuld. 
De response is verwezenlijkt door de intensieve communicatie-
uitingen van de gemeente. Via de gemeentelijke website, Twitter, 
Facebook en de krant zijn burgers opgeroepen de enquête in te 
vullen. Daarnaast zijn er hardcopy-exemplaren uitgereikt aan 
winkelend publiek en tijdens de avonden voor interactieve 
bezuinigingsdialogen. In de tabellen is de verdeling in man/vrouw, 
leeftijd en kernen opgenomen.  
 
 

Verdeling geslacht 

Man 46% 

Vrouw 49% 

Zeg ik liever niet 5% 

 
Verdeling leeftijd 

Jonger dan 18 3% 

18 t/m 24 6% 
25 t/m 34 3% 

34 t/m 44 18% 
45 t/m 54 31% 

55 t/m 64 21% 

65 t/m 74 13% 
75 en ouder 1% 

Zeg ik liever niet 2% 

 
Woonachtig in kern 
Duivendrecht 30% 
Ouderkerk aan de Amstel 63% 
Buiten Ouder-Amstel 2% 
Anders 5% 
 
Hoewel de enquête niet tot doel heeft een representatieve 
afspiegeling te tonen, zijn de verschillende groepen in geslacht, 
leeftijd en woonomgeving vertegenwoordigd. De enquête had als 
voornaamste doel om inzichten te verwerven en creatieve ideeën te 
inventariseren.  
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Burgerparticipatie gaat uit van de eigen kracht van de burger 
 
De ideeën en denkkracht van de burgers wordt gebruikt om slimme beslissingen 
te nemen in bezuinigingsopgaven. Tegelijkertijd zorgt het erbij betrekken van 
burgers ervoor dat ook buiten het gemeentehuis het urgentiebesef ontstaat: we 
moeten samen tot keuzes komen en de handen uit de mouwen steken.  
 
Onze visie is gestoeld op de principes van ‘systeemdenken’ en ‘connecting 
thinking’ in een politieke en maatschappelijke context. Daarin acteert de 
gemeente als bestuur en organisatie niet meer alleen, maar maakt zij deel uit van 
een maatschappelijke context, waarin slimme burgers wonen. Bij het nemen van 
beslissingen wordt hier in twee richtingen gebruik van gemaakt; de relatie is 
wederkerig.  
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Hoofdstuk 2 De situatieschets: Kader, Kenmerken en Karakter 
De begroting van de gemeente Ouder-Amstel heeft een omvang 
van ongeveer ! 23 miljoen. Structureel wil men ! 1,2 miljoen 
bezuinigen. Om uiteindelijk ook een keuze voor te leggen, is in de 
procesbegeleiding gestuurd op het verkrijgen ongeveer ! 2 miljoen 
aan bezuinigingsvoorstellen. Dit is bijna 10% van de gehele 
begroting, waarvan ‘slechts’ ! 13 miljoen is te beïnvloeden.  
 
De procesbegeleiding van burgerparticipatie om te komen tot 
bezuinigingsscenario’s staat niet op zichzelf. Medio 2012 stelde de 
gemeenteraad het heroriëntatiekader 2013 vast. De situatieschets 
vullen wij aan met kenmerken van de gemeente Ouder-Amstel en 
karaktereigenschappen die de burgers de gemeente toedichten. De 
karaktereigenschappen zijn gebaseerd op de resultaten uit de 
enquête.  

Kader: het benutten van de kracht van de samenleving en het behouden van 
kwaliteit 
De gemeenteraad stelde vast dat de ambities uit het verleden 
(Toekomstvisie 2009) niet onverkort worden voortgezet vanwege de 
beperkte financiële middelen en dat zij niet kiest voor financieel-
technische bezuinigingsoperaties maar dat zij vanuit een visie 
inhoudelijke keuzes wil maken.  
De gemeenteraad heeft de overtuiging dat de kracht van de 
samenleving (beter) kan worden benut. Daarnaast gaat de raad 
ervan uit dat de kwaliteit van de voorzieningen voor de kwantiteit 
gaat. In lijn met deze gedachten heeft de raad zeven 

uitgangspunten opgesteld (zie kader). Daarnaast wil de raad 
blijvend inzetten op de realisatie van de Nieuwe Kern (de nieuwe 
woningen in Duivendrecht).  

Heroriëntatiekader van de gemeenteraad 
 
1. De gemeente Ouder-Amstel vindt het wenselijk dat meer uitvoerende taken 

door inwoners en bedrijven worden overgenomen.  
 

2. De gemeente Ouder-Amstel staat open voor meer uitbesteding en 
samenwerking op taken als hier financiële en kwalitatieve voordelen 
tegenover staan.  
 

3. De gemeente Ouder-Amstel verzorgt alleen die dienstverlening 
(loketfunctie) waar lokaal contact noodzakelijk is, maar voor die 
dienstverlening is goede kwaliteit een vereiste.  

 
4. De gemeente Ouder-Amstel wil voor voorzieningen met een beperkte 

frequentie van bezoek de afweging maken of deze regionaal belegd 
kunnen worden.  

 
5. De gemeente Ouder-Amstel wil eigen voorzieningen alleen aanbieden als 

dit van belang is voor de vitaliteit van de kern en als dit met een voldoende 
dienstverleningskwaliteit kan plaatsvinden.  

 
6. De toenemende vraag naar zorg door vergrijzing vraagt om aanpassingen 

om de bestaande sociale infrastructuur betaalbaar te houden.   
 
7. De gemeente Ouder-Amstel wil het groene en het sociale kapitaal 

behouden en zal particulier initiatief (ook geldelijk) steunen.  
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Kenmerken: verbinder tussen stad en land 
De 13.228 inwoners van de gemeente Ouder-Amstel zijn 
woonachtig in de kernen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel 
en het buurtschap Waver. Gelegen tussen Amsterdam en 
Amstelveen en grenzend aan de gemeente Diemen, maakt de 
gemeente deel uit van het groene hart en de grootstedelijke 
Amsterdamse regio (metropoolregio). Dit maakt dat de gemeente 
zowel agrarische componenten als stedelijke aspecten tot haar 
kenmerken mag rekenen. De toekomstvisie schetst een gemeente 
in het midden-stedelijk gebied met een accent op groen en 
duurzaam beleid.   
 
Uit dezelfde toekomstvisie 2020 blijkt dat de inwoners voor de 
voorzieningen circa 75% besteden in de regio en 25% in Ouder-
Amstel. Niet alleen voor de voorzieningen reikt men buiten de 
gemeentegrenzen, ook de woon-werkpendel toont aan dat een 
behoorlijk deel van de beroepsbevolking buiten de 
gemeentegrenzen werkt.  
 
Bestaande uit twee kernen, telt de gemeente ook veelal ‘dubbele’ 
voorzieningen. Zo zijn er twee bibliotheken, twee 
sportaccommodaties, twee milieudepots, meerdere buurthuizen en 
twee jongerencentra.  
 
In het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ (2012) komt naar voren 
dat de inwoners achtereenvolgens de volgende prioriteiten 
toekennen: veiligheid, reiniging, openbare ruimte, maatschappelijke 
zorg en bevolkingszaken.  

Over de laatste voorziening is men zeer tevreden, de overige 
voorzieningen krijgen gemiddeld een matige beoordeling.  

Karakter: de resultaten van de enquete laten zien hoe de burger de gemeente 
(graag) ziet 
Allereerst moet worden genoemd: 74% van de respondenten geeft 
aan begrip te hebben voor het feit dat de gemeente moet 
bezuinigen. Bovendien geeft 63% van de respondenten aan liever 
te zien dat de gemeente bezuinigt op haar uitgaven dan dat zij de 
belastingen verhoogt. De vragen over de mogelijkheden in 
samenwerking zijn vrij positief beantwoord: 71% is voor meer 
samenwerking met bedrijven en instellingen, 74% verwacht van de 
gemeente dat zij deze samenwerking stimuleert, 66% ondersteunt 
regionale samenwerking met andere gemeenten en 58% vindt dat 
de burger ook een rol in de samenwerking heeft om de 
voorzieningen op peil te houden.1  
 
Zoals gezegd, blijkt uit het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’, dat 
de inwoner in Ouder-Amstel het belangrijk vindt dat de gemeente in 
ieder geval schoon, heel en veilig is. Dit heeft betrekking op de 
leefbaarheid en veiligheid in het dorp. Uit de enquête blijkt 
daarnaast dat de inwoners de gemeente het liefst karakteriseren 
aan de hand van de volgende kenmerken: sportief, veilig en 
sociaal. 57% van de ondervraagden ziet de gemeente Ouder-
Amstel het liefst als sportieve gemeente met goede sport- en 
recreatie voorzieningen.  

                                                
1 De waardering ‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’ zijn bij elkaar opgeteld.  
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60% van de ondervraagden vindt dat de gemeente zich vooral moet 
inzetten om ongelukken en overlast op straat te vermijden. 50% ziet 
de gemeente Ouder-Amstel het liefst als een sociale gemeente, 
met goede sociale voorzieningen (denk hierbij aan: hulp voor 
ouderen, regiotaxi, hulp bij huishouden en ondersteuning voor 
minima en hun kinderen). De resultaten uit de enquête maken 
daarmee ook duidelijk dat de gemeente in mindere mate wordt 
gezien als: cultureel (27%), groen (40%), goedkoop (17%), 
zelfstandig (16%) en duurzaam (26%).  
 
In lijn met de genoemde resultaten uit het onderzoek ‘Waar staat je 
gemeente’ (2012) hebben de respondenten gereageerd op de 
vraag om prioriteiten toe te kennen voor de verschillende 
voorzieningen. Een opvallende uitschieter is de hoge prioritering 
voor sportaccommodaties. De waardering op de andere gebieden 
zijn weergegeven in onderstaande figuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als we de antwoorden uitsplitsen voor de kern Duivendrecht en 
Ouderkerk aan de Amstel, valt het volgende op: 

• In Duivendrecht krijgt de stimulering van de economie een 
lagere prioritering. Gezamenlijk geeft 8% van de 
respondenten een tweede of derde prioritering en geen 
enkele kent het als eerste prioriteit toe. In Ouderkerk aan de 
Amstel geeft men dit onderdeel gemiddeld een top-3- 
waardering van 26%.  

• De respondenten uit Duivendrecht kennen het 
polderlandschap en jeugdwerk geen top-3-prioritering toe.  

• De respondenten uit Duivendrecht geven het onderdeel 
openbare orde en veiligheid een hogere prioritering: een  
top-3-prioritering van 71% ten opzichte van een 
gezamenlijke top-3-prioritering van 56%. 

• De bibliotheek wordt door de respondenten uit Duivendrecht 
hoger gewaardeerd (gemiddeld 27% als top 3) dan de 
respondenten uit Ouderkerk aan de Amstel (gemiddeld 13% 
geeft een top-3-waardering).  
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Hoofdstuk 3 Het keuzekader: waar kunnen we op bezuinigen?  
Op basis van de geschetste kaders, kenmerken en karakter- 
eigenschappen in voorgaand hoofdstuk gaan we in dit hoofdstuk na 
waarop bezuinigd kan worden. Als een gemeente geconfronteerd 
wordt met bezuinigingsopgaven staan er twee hoofdvragen 
centraal: 

1. In hoeverre zien we een huidige taak als gemeentelijke 
opgave? 

2. Zien we de taak nog als opgave voor de eigen 
gemeentelijke organisatie? 

 
Op basis van de twee hoofdvragen wordt duidelijk of van een 
bepaalde taak afscheid kan worden genomen of de taak als 
gemeentelijke opgave wordt gezien en dus wordt voortgezet en/of 
dat het anders georganiseerd moet worden. Het keuzekader is op 
de volgende pagina gepresenteerd en gold als leidraad voor de 
interne en externe gesprekken. 
 
In het volgende hoofdstuk gaan we na op welke andere manieren 
een taak kan worden voortgezet. In dit hoofdstuk presenteren we 
allereerst aan de hand van drie thema’s de inventarisatie van 
bezuinigingsmogelijkheden: 

• Ruimte, groen en wonen 
• Zorg en maatschappij 
• Dienstverlening  

 

De interne interviews, de gesprekken met burgers en de enquête 
hebben hiertoe de input gegeven. Per bezuinigingsmogelijkheid 
wordt weergegeven wat de huidige situatie is, wat de 
mogelijkheden in bezuinigen zijn en hoe de burger daar tegenover 
staat. Een volledige uiteenzetting van de stemmers ‘voor’ en 
‘tegen’, tevens uitgesplitst naar kern, treft u aan in bijlage 2.  
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Ruimte, groen en wonen 
 
Groenvoorziening 
Huidige situatie: De groenvoorziening van een gemeente is geen 
wettelijke taak. In de huidige situatie wordt in de aanleg en het 
onderhoud van de groenvoorziening en het beheer van de 
openbare ruimte door de gemeente Ouder-Amstel voorzien.  
 
Mogelijkheden: Het is mogelijk, zo geeft het keuzekader aan, om 
bepaalde voorzieningen op een lager niveau uit te voeren. Dit kan 
door het onderhouds- en serviceniveau naar beneden bij te stellen. 
Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld langer gras en minder onderhoud 
aan beplanting.  
 
Reactie van de burgers: 36%2 van de respondenten is het eens met 
de bezuiniging om het onderhoudsniveau naar beneden bij te 
stellen. Het behoud van het onderhoudsniveau voor de openbare 
ruimte vindt men belangrijker; slechts 14% is het eens met een 
bezuiniging op deze taak. Tijdens de bezuinigingsdialogen is 
aangegeven dat in sommige gevallen het niveau van het onderhoud 
best naar beneden mag worden bijgesteld. Bovendien leent het 
onderhoud van het openbaar groen en de openbare ruimte zich er 
prima voor om dit anders te organiseren. Er is meermalen 
gesproken over de mogelijkheid dat wijken deze taak overnemen.  
 

                                                
2 Voor de genoemde percentages geldt dat de waardering ‘mee eens’ en ‘helemaal mee 

eens’ bij elkaar zijn opgeteld. Deze waardering is toegekend op een vijfpuntsschaal.  

Onderhoud van voorzieningen 
Huidige situatie: De gemeente voert, niet vanuit een wettelijke taak, 
het onderhoud uit van verschillende voorzieningen. Zo worden de 
sportaccommodaties, dorpshuizen en de bibliotheek onderhouden 
door de gemeente.  
 
Mogelijkheden: Evenals geldt voor het onderhoud van het groen en 
de openbare ruimte kan de gemeente ook besparen door minder 
onderhoud te plegen aan sportaccommodaties en dorpshuizen. Een 
optie is ook dat de gebruiker dit kan overnemen.  
 
Reactie van de burgers: 32% van de respondenten kan zich vinden 
in deze bezuiniging. Tijdens de bezuinigingsdialogen hebben 
burgers ook aangegeven deze bezuiniging als haalbaar te zien. 
 
Verkeer 
Huidige situatie: Het beheer en onderhoud van wegen is een 
wettelijke taak. De gemeente Ouder-Amstel voert het beheer van 
een aantal bruggen en viaducten. En ook zorgt de gemeente ervoor 
dat de straatverlichting werkt.  
 
Mogelijkheden: Er zijn bezuinigingsmogelijkheden in de manier 
waarop de dienstverlening wordt aangeboden. Zo kan de bediening 
van de brug minder vaak plaatsvinden en kan men ervoor kiezen 
om in de nacht de straatlantaarns om en om te laten branden.  
 
Reactie van de burgers: 60% van de respondenten geeft aan dat de 
straatverlichting gerust minder mag branden in de nachtelijke uren.  
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Zowel tijdens de bezuinigingsdialogen als in de enquête roepen 
burgers wel op tot slimme keuzes hierin. Zo moet men in bepaalde 
gebieden ervoor kiezen (gezien de veiligheid) om de 
straatverlichting ’s nachts wel te laten branden, kan men aanvullend 
de keuze maken voor LED-verlichting en moet men oplettend zijn 
wat betreft het branden van de verlichting op klaarlichte dag, aldus 
de respondenten. 41% van de respondenten kan ermee leven als 
de brug minder vaak wordt bediend. In de huidige situatie wordt 
deze bediend door een uitkeringsgerechtigde. Tijdens de 
bezuinigingsdialogen is geopperd om dit door burgers zelf te laten 
doen.  
 
Verkeersveiligheid 
Huidige situatie: De verkeers- en vervoertaken behoren tot de 
wettelijke taken van een gemeente, die grofweg uiteenvallen in:  
(1) bereikbaarheid van en in de gemeente en (2) het terugdringen 
van de nadelige effecten van mobiliteit.  
 
Mogelijkheden: Door de wettelijke taak op een sober niveau uit te 
voeren, zijn er bezuinigingsmogelijkheden. Zo kunnen er minder 
investeringen worden gedaan in het verhogen van de 
verkeersveiligheid (bijvoorbeeld via drempels) of kunnen 
investeringen in de voorlichting op het gebied van 
verkeersveiligheid worden beperkt. 
 
Reactie van de burgers: 39% van de respondenten vindt het een 
goed plan als de investeringen voor verkeersveiligheid naar 
beneden worden bijgesteld.  

In de beantwoording van de open vragen is een tweedeling 
merkbaar: er zijn zowel voorstanders als tegenstanders voor het 
verhogen van veiligheid door regulering en verkeersmaatregelen. 
Het merendeel van de respondenten (56%) is het eens met een 
bezuiniging in de voorlichting van verkeersveiligheid.  
 
Woonomgeving 
Huidige situatie: Het onderhouden van de leefomgeving is 
overwegend wettelijk bepaald. In de huidige situatie zorgt de 
gemeente voor het plaatsen en onderhouden van speeltoestellen.  
 
Mogelijkheden: Het behoort tot de mogelijkheden dat de 
speeltoestellen worden weggehaald, wat de onderhoudskosten 
verlaagt.  
 
Reactie van de burgers: Dit blijkt voor de respondenten een te 
rigoureus plan, gezien het feit dat maar 16% deze bezuiniging 
ondersteunt. In de openvraagmogelijkheid schetst men de 
aanbeveling om het onderhoud – net zoals is voorgesteld voor het 
onderhoud van het groen – door wijkbewoners zelf te laten doen. 
Eventueel kan via een inspectie nadien op veiligheid worden 
gecontroleerd, zo luidt het advies.   
 
Milieudepot 
Huidige situatie: De gemeente heeft in de huidige situatie twee 
milieudepots. Hoewel het geen wettelijke taak van de gemeente is 
om een milieudepot binnen de gemeentegrenzen te hebben, valt 
het wel binnen de wettelijke taak om te zorgen voor het afval en het 
milieu.   
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Mogelijkheden: Het is mogelijk dat een van de milieudepots of 
beide worden gesloten en dat er afspraken worden gemaakt met 
omliggende gemeenten, zodat burgers gebruik kunnen maken van 
het milieudepot net over de grens. Ook is het mogelijk om de 
openingstijden aan te passen.  
 
Reactie van de burgers: 29% van de respondenten is het eens met 
het sluiten van een milieudepot. Tijdens de bezuinigingsdialogen is 
aangegeven dat men zeer welwillend is om het afval naar andere 
gemeenten te brengen, als hier afspraken over zijn gemaakt. Haaks 
hierop staat het antwoord op de vraag of men moeilijkheden zal 
ervaren als men voor het milieudepot naar een andere gemeente of 
de andere kern moet rijden; 50% van de respondenten ervaart dit 
als een probleem.  
 
Begraafplaats 
Huidige situatie: In de huidige situatie heeft de gemeente een 
begraafplaats. Het hebben van een begraafplaats is geen wettelijke 
taak van de gemeente. In het kader van de Wet op de Lijkbezorging 
heeft de gemeente wel enkele taken, maar deze kunnen ook 
worden uitgevoerd als men geen begraafplaats heeft in de 
gemeente zelf.   
 
Mogelijkheden: Het behoort tot de mogelijkheden om de 
begraafplaats te sluiten.  
 
Reactie van de burgers: 22% van de respondenten ondersteunt 
deze vorm van bezuinigen.  

Zorg en maatschappij 
 
Maatschappelijke gebouwen 
Huidige situatie: Natuurlijk heeft de gemeente een aantal 
maatschappelijke verplichtingen, maar het is niet noodzakelijk om 
hiervoor ruimtes beschikbaar te stellen. In de huidige situatie heeft 
de gemeente een aantal dorpshuizen, Bindelwijk en 
jongerencentra.  
 
Mogelijkheden: De maatschappelijke gebouwen kunnen geheel of 
gedeeltelijk worden gesloten. Bovendien kunnen meerdere 
organisaties of instellingen gebruikmaken van hetzelfde gebouw.  
 
Reactie van de burgers: Meer den 91% van de respondenten staat 
positief tegenover het voorstel om meer organisaties en instellingen 
gebruik te laten maken van hetzelfde gebouw. Als het echter gaat 
om het daadwerkelijk sluiten van een van de gebouwen (dorpshuis, 
Bindelwijk, Waver), staat men daar negatiever tegenover; slechts 
19% kan instemmen met dit voorstel.  
 
Welzijnsvoorzieningen  
Huidige situatie: De welzijnsvoorzieningen die de gemeente 
organiseert of ondersteunt voor ouderen, (risico)jongeren en 
sportfaciliteiten zijn alle overwegend niet wettelijk bepaald. In de 
huidige situatie heeft de gemeente verschillende jongeren- 
voorzieningen (schoolmaatschappelijk werk, jeugdcentra, jeugd- en 
jongerenwerk), krijgen risicojongeren extra aandacht en worden 
ouderenwerk, maatschappelijke cursussen en  sportvoorzieningen 
ondersteund.  
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Mogelijkheden: Omdat het geen wettelijke taak is, is het voor de 
gemeente mogelijk deze voorzieningen niet langer te ondersteunen.  
 
Reactie van de burgers: Het afschaffen van deze voorzieningen is 
een bezuiniging die, op één uitzondering na, weinig draagvlak 
geniet. Achtereenvolgens steunt het volgende aantal respondenten 
een besluit tot afschaffing: 16% voor ouderenwerk, 27% voor 
sportvoorzieningen, 26% voor risicojongeren en 32% voor 
jongerenwerk. De uitzondering is het afschaffen van cursussen, 
waar 60% vóór is. Daarbij moet worden opgemerkt dat de inwoners 
tijdens de bezuinigingsdialogen aangeven dat dit soort 
voorzieningen ook bijdraagt aan de sociale samenhang in de 
gemeente. ‘Als er minder aandacht uitgaat naar risicojongeren, 
zullen we die bezuiniging op een ander terrein (bijvoorbeeld door 
afname veiligheid) weer terugzien.’ Wat de sportvoorzieningen 
betreft is tijdens de bezuinigingsdialogen aangegeven dat men 
graag op zoek gaat naar slimme samenwerkingsvormen, die door 
de gemeente worden ondersteund en geïnitieerd. Dit geldt volgens 
de aanwezigen ook voor de andere voorzieningen. Voorzieningen 
voor ouderen moeten daarnaast vooral aansluiten bij de behoefte 
van ouderen. ‘Het is verstandig onderzoeken te raadplegen die 
instellingen doen naar de verwachtingen en behoefte die inwoners 
hebben van hun oude dag’, zo luidt het advies.  
 
Cultuur 
Huidige situatie: De gemeente heeft geen wettelijke taak op het 
gebied van cultuur. In de huidige situatie ondersteunt de gemeente 
wel enkele culturele initiatieven of voorzieningen.  

Denk hierbij aan bijdragen en subsidies, de stadspas, twee 
bibliotheken en de muziekschool.  
 
Mogelijkheden: Er zijn verschillende bezuinigingsmogelijkheden op 
het vlak van cultuur. Zo kunnen de bijdragen aan culturele 
verenigingen en stichtingen en subsidies voor kunst- en 
cultuurvoorzieningen (museum en kunstwerken) worden afgeschaft 
en kan de muziekschool en de bibliotheek worden gesloten. Ook 
kan de stadspas worden afgeschaft.  
 
Reactie van de burgers: Het percentage voorstanders van het 
sluiten van de bibliotheek en de muziekschool is respectievelijk 
21% en 35%. Ook tijdens de bezuinigingsdialogen is genoemd dat 
dit belangrijke voorzieningen zijn voor de gemeente. Voor de twee 
bibliotheken is het echter mogelijk om gebruik te maken van de 
voorziening in een nabijgelegen stad. Uit de discussies bleek dat 
men hier overwegend positief tegenover staat. Het advies was om 
de mogelijkheden te bespreken met de directeuren van de 
bibliotheek. ‘Een bibliotheek leent niet alleen boeken uit, maar zorgt 
ook voor een sociale ontmoetingsplek’, aldus een van de 
deelnemers aan de bezuinigingsdialoog. Als de bibliotheek wordt 
gesloten, zal deze functie op een andere manier moeten 
terugkomen. Dit sluit overigens aan bij de overwegingen die de 
gemeenteraad heeft opgenomen in zijn heroriëntatiekader. Als de 
stadspas wordt afgeschaft, kan de gemeente rekenen op meer 
steun: 47% van de respondenten ondersteunt dit plan. Tijdens de 
bezuinigingsdialogen is geopperd om ter vervanging van de 
stadspas een lokale stadspas te maken. Door ondernemers en 
instellingen worden hiervoor al voorbereidingen getroffen.  
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Ongeveer de helft van de respondenten is voor het stopzetten van 
de bijdragen aan culturele organisaties (49%) en 
kunstvoorzieningen (51%).  
 
Onderwijs 
Huidige situatie: De gemeente heeft geen directe invloed op de 
omvang en kwaliteit van het onderwijs, maar wel een zorgplicht om 
een breed onderwijsaanbod ter beschikking te hebben voor haar 
inwoners. Daarnaast heeft zij wettelijke taken in de 
randvoorwaardelijke sfeer, zoals onderwijshuisvesting, 
leerlingenvervoer en de leerplicht. Daarmee betitelen wij dit domein 
als overwegend wettelijk bepaald, in de wetenschap dat de invloed 
vanuit de gemeente beperkt is.  
 
Mogelijkheden: Op het gebied van onderwijs kan de gemeente een 
bezuiniging realiseren door investeringen te stoppen, zoals de 
bijdrage om te komen tot een brede school. Daarnaast kunnen de 
criteria voor leerlingenvervoer worden aangescherpt.  
 
Reactie van de burgers: 40% van de respondenten kan zich vinden 
in het voorstel om extra investeringen in het onderwijs, bijvoorbeeld 
brede scholen, af te schaffen. Een nog hoger percentage van 56% 
vindt dat de criteria voor leerlingenvervoer verscherpt mogen 
worden. Dit is zowel tijdens de bezuinigingsdialogen als via de open 
vragen onderbouwd: ‘inwoners die het zelf kunnen betalen 
(inkomensgrens) of zij die vanwege hun geloofsovertuiging (criteria) 
naar een andere school willen, kunnen dit gerust zelf betalen.’  
 
 

Maatschappelijke ondersteuning 
Huidige situatie: Het uitvoeren van het Wmo-beleid en het 
minimabeleid is voornamelijk een wettelijke taak. Een versobering 
van het beleid leidt tot een verlaging van de kosten.   
 
Mogelijkheden: Het is mogelijk om het minimabeleid te versoberen, 
door voor enkele voorzieningen geen bijdrage meer te leveren aan 
inwoners met een laag inkomen. Ook het Wmo-beleid kan worden 
versoberd. Het gaat hier om ondersteuning en voorzieningen aan 
ouderen en mensen met een beperking. Sommige voorzieningen 
(rolstoel, boodschappen bezorgservice, hulp bij het huishouden en 
Wmo-taxivervoer) zal niet iedereen meer ontvangen.  
 
Reactie van de burgers: 26% van de respondenten kan instemmen 
met een versobering van het minimabeleid en 23% is het eens met 
een bezuiniging op het gebied van Wmo. Tijdens de bezuinigings- 
dialogen bleek dit onderwerp geen gemakkelijke discussie. De 
aanwezigen hebben geopperd om een inkomenstoets te 
introduceren. ‘Als je een behoorlijk inkomen of pensioen hebt, dan 
kun je sommige investeringen gemakkelijk zelf betalen’, is de 
argumentatie.  
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Dienstverlening  
 
Dienstverlening aan de balie 
Huidige situatie: De organisatie van dienstverlening om producten 
(zoals vergunningen en paspoort) af te geven is een wettelijke taak 
van de gemeente. De manier waarop dat gebeurt, ligt niet vast.  
Zo hoeft de balie niet elke dag open te zijn, maar is voor bepaalde 
producten wel een handtekening nodig. Dit vraagt om fysiek 
contact.  
 
Mogelijkheden: Zowel tijdens de bezuinigingsdialogen als in de 
enquête zijn verschillende mogelijkheden verkend. Zo kan de 
gemeente ervoor kiezen om niet alle dagen open te zijn en de 
dienstverlening zo veel mogelijk digitaal te regelen. Het is bij het 
verminderen van de openingstijden wel mogelijk dat er langere 
wachttijden ontstaan op momenten dat het gemeentehuis wel open 
is.  
 
Reactie van de burgers: Uit de enquête blijkt dat meer dan 70% van 
de respondenten het acceptabel vindt als het gemeentehuis niet 
alle dagen open is. Bijna 60% is het er daarnaast mee eens dat de 
gemeente op die manier voornamelijk telefonisch te bereiken is. 
Meer dan 83% geeft bovendien aan dat de dienstverlening gerust 
zo veel mogelijk digitaal kan worden geregeld. Tijdens de 
bezuinigingsdialogen is dit beeld onderschreven. In aanvulling 
daarop is door de aanwezigen de oproep gedaan om de 
regelgeving voor de dienstverlening te versoepelen, als dit voor de 
gemeente een beperking van de werkzaamheden oplevert. Als 

voorbeeld is tijdens de bezuinigingsdialoog geopperd om bepaalde 
brieven niet meer te versturen. In veel gevallen worden 
gemeentelijke brieven automatisch verzonden, dus dit zou geen 
besparing opleveren.   
 
Communicatie 
Huidige situatie: Via de gemeentelijke website, Twitter, 
nieuwsbrieven, Facebook en door voorlichting via het Weekblad 
communiceert de gemeente met haar inwoners. Los van het feit dat 
de gemeente wettelijk verplicht is om te communiceren over en 
tijdens (mogelijke) rampen en crises en over bestuurlijke besluiten, 
zijn er mogelijkheden om de manier waarop gecommuniceerd wordt 
aan te passen.  
 
Mogelijkheden: De gemeente kan ervoor kiezen om minder 
voorlichting te geven via het Weekblad en de communicatie 
voornamelijk digitaal te voeren.  
 
Reactie van de burgers: Bijna 50% van de respondenten vindt het 
acceptabel als de gemeente meer via de digitale weg en minder via 
het weekblad communiceert. Dit pleit voor het aanhouden van een 
breed spectrum aan communicatie-uitingen, waarin verschillende 
kanalen worden gebruikt. Aanvullend is tijdens de bezuinigings- 
dialogen geopperd meer te communiceren via een digitale 
nieuwsbrief.  
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Algemeen: inkomsten versus uitgaven 
Conform de inrichting van de enquête en de bijeenkomsten van de 
bezuinigingsdialoog is er continu gezocht naar een balans tussen 
het verlagen van de uitgaven en het verhogen van de inkomsten 
om bezuinigingen te realiseren. Tijdens de interactieve 
bezuinigingsdialogen heeft men getracht creatieve manieren te 
vinden om de inkomsten of uitgaven van de gemeente 
respectievelijk te verhogen en te verlagen.  
Dat bleek zo gemakkelijk nog niet, aldus de deelnemers. Wel zijn er 
via de enquête vele voorstellen gedaan, opgesplitst naar verlaging 
van kosten of verhoging van inkomsten (zie kaders op pagina 18). 
 
Over het algemeen wil men liever dat de gemeente zoekt naar 
oplossingen in de bezuinigingssfeer dan dat de kosten voor de 
burger omhooggaan, zo blijkt naar aanleiding van de 
bezuinigingsdialogen. Als een verhoging van de kosten verhaald 
moet worden op de burger, heeft deze het liefst dat dit gebeurt in 
een combinatie van verhoging van de belasting en een verhoging 
van de tarieven (45%) of volledig via een belastingverhoging (44%). 
Onderstaande figuur geeft de verdeling weer.  
 

Als de tarieven omhooggaan, geeft 60% van de respondenten aan 
voorstander te zijn van het profijtbeginsel, waardoor de gebruiker of 
vervuiler betaalt.  
 
Om de inkomsten van de gemeente te verhogen, is de respondent 
op basis een vijfpuntsschaalwaardering het meest te spreken over 
een verhoging van de toeristenbelasting of meer verkoop van 
adoptiegroen. Onderstaande figuur geeft dit visueel weer.  
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Algemeen: verband tussen de kernen 
Het verband tussen de kernen Ouderkerk aan de Amstel en 
Duivendrecht wordt niet door alle burgers gezien. Dit onderwerp is 
zowel tijdens de interactieve bezuinigingsdialogen als in de enquête 
niet geschuwd. Men vraagt zich af wat de gezamenlijke 
meerwaarde van de beide kernen is. Een bijkomstige vraag is of de 
voorzieningen niet effectiever kunnen worden benut als 
Duivendrecht aansluit op de voorzieningen van Amsterdam-
Zuidoost en Diemen, en Ouderkerk aan de Amstel zich richt op 
Amstelveen. Daarnaast wordt het aantal en soort voorzieningen van 
de twee kernen door de burgers als een strijd ervaren, zo blijkt 
tijdens de bezuinigingsdialogen en uit de enquête. Men voelt zich 
voor bepaalde voorzieningen achtergesteld, doordat men 
woonachtig is in de andere kern of het buitengebied.  
 
Hoewel de verbinding tussen Ouderkerk aan de Amstel en 
Duivendrecht al twee eeuwen teruggaat, is bovengenoemde 
discussie niet nieuw. In het land zijn verschillende ervaringen 
opgedaan na het opsplitsen van kernen door deze onder te 
brengen bij andere gemeenten. Zo kan het voorkomen dat het 
voorzieningenniveau daardoor naar beneden wordt bijgesteld, 
omdat de belangen van een kleine kern niet opwegen tegen de 
belangen van een grotere stad. In andere gemeenten heeft men 
weer de ervaring dat het voorzieningenniveau juist een boost kan 
krijgen.  
 
In de discussie rondom de bezuinigingen vindt men elkaar in de 
conclusie dat voorzieningen als het milieudepot en de muziekschool 

(onder voorwaarden) ook gerust bij omliggende gemeenten kunnen 
worden ondergebracht. Dit zegt niets over het opdelen van de 
gemeente, maar alles over slimme samenwerking.  

Algemeen: bereidheid om voorzieningen ergens anders te genieten 
Tijdens de bezuinigingsdialogen en uit de open vragen van de 
enquête blijkt aan de hand van voorbeelden dat men gerust een 
voorziening (muziekschool, milieudepot of sportaccommodatie) wil 
gebruiken in een andere gemeente. Deze bereidwilligheid is ook 
gemeten aan de hand van de enquêtevraag: als de gemeente 
besluit tot het sluiten van een of meerdere voorzieningen, hoe lastig 
is het voor u om uit te wijken naar de andere kern of stad? 
Onderstaande tabel geeft de uitslag weer. In tegenstelling tot de 
geluiden die zijn vernomen tijdens de bezuinigingsdialogen, blijkt 
bijna 50% van de respondenten een probleem te ondervinden als 
het milieudepot uit de buurt verdwijnt. Voor de bibliotheek geeft 
40% aan dit als een probleem te ervaren, 48% geeft dat aan voor 
het dorpshuis en 42% voor de sportvoorzieningen.  
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Creatieve ideeën voor minder uitgaven 
Zowel in de enquête als tijdens de bezuinigingsdialogen is inwoners 
gevraagd nieuwe inzichten te delen en creatieve ideeën te opperen om de 
uitgaven van de gemeente te beperken. Onderstaand treft u 
samenvattende quotes.  

 
• Onderhoudsarme beplanting en de beplanting niet te snel vervangen.  
• Voorzieningen anders clusteren: Duivendrecht kan meer gebruik- 

maken van de voorzieningen in Diemen en Amsterdam-Zuidoost en 
Ouderkerk aan de Amstel kan meer gebruikmaken van de 
voorzieningen in Amstelveen.  

• Verlagen subsidies aan voetbalclubs.  
• Jeugdwerk stimuleren via bestaande sportverenigingen.  
• Horen van burger is prima, maar niet voor alles.  
• Inventariseren bereidheid in de wijk om onderhoud van plantsoenen 

en speeltoestellen zelf te doen  
• Uitbesteden van administratieve taken.  
• Inwoners die aanspraak maken op WW-uitkering ook iets terug laten 

doen voor de gemeente.  
• Verkleinen van de ambtelijke organisatie.  
• Door slimmer werken de (personeelskosten) van de ambtelijke 

organisatie verlagen.  
• Straatverlichting vervangen door LED-verlichting.  
• Geen bijeenkomsten voor doelgroepen die daar niet ontvankelijk voor 

zijn (denk aan jongeren).  
• Faciliteren van verenigingen die veel vrijwilligers op de been krijgen: 

werk met werk maken.  
• Kunst van inwoners zelf in de publieke gebouwen en leefomgeving.  
• Intensiveren controle op subsidies.  
• Beperken verkeersinvesteringen. Tegelijkertijd roepen andere 

geënquêteerden juist op om meer verkeersinvesteringen te doen.  
• Afschaffen regiotaxi.  
• Beperken leerlingenvervoer.  
• Verbeteren inkoopbeleid (goedkoper).  
• Samenwerken met omliggende gemeente voor brandbestrijding.  
• Exploitatie publiek vastgoed.  
• Bedrijfsleven benaderen voor realiseren extra inkomsten en 

bezuinigingen.  
• Scholen ook gebruiken als ruimte voor ouderenvoorzieningen.  

 

Creatieve ideeën voor verhoging inkomsten 
Zowel in de enquête als tijdens de bezuinigingsdialogen is inwoners 
gevraagd nieuwe inzichten te delen en creatieve ideeën te opperen om de 
inkomsten van de gemeente te verhogen. Onderstaand treft u 
samenvattende quotes.  
 
• Combineren van gebruik maatschappelijk en publiek vastgoed.  
• Minder tot geen inhuur externe bureaus. Ga bijvoorbeeld direct zelf 

naar burgers toe.  
• Verhuur van ruimtes in het gemeentehuis.  
• Handhaven wegsleepregeling tijdens evenementen, of deze borden 

überhaupt niet plaatsen.  
• Interen op spaargeld (reserves).  
• Besparen op ICT-uitgaven.  
• Betaald parkeren in het centrum.  
• Meer reclamezuilen plaatsen, en algemener: meer reclame toestaan.  
• Tarieven verhogen van zwembad, deelname aan workshops, 

hondenbelasting, toeslag vragen voor wielrenners, parkeerheffing voor 
caravans en vrachtwagens,  

• Meer evenementen, waaronder gezonde activiteiten in de buitenlucht.  
• Meer mogelijkheden om toerisme aan te trekken.  
• Introductie van schooltuinen.  
• Meer maatschappelijke stages. Jongeren vroegtijdig betrekken bij 

gemeentelijke projecten.  
• Afschaffen gratis trouwen, alleen voor minima.  
• Schade straatmeubilair verhalen op dader.  
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Hoofdstuk 4 De scenario’s voor bezuinigen bezien vanuit de burger 
Aan de hand van het keuzekader dat per domein is ingevuld in het 
voorgaande hoofdstuk, hebben we bij de burgers en het 
maatschappelijk middenveld ideeën en (denk)beelden opgehaald 
over de manieren van bezuinigen. Om dit te presenteren in 
verschillende oplossingen, maken wij gebruik van enkele door BMC 
ontwikkelde scenario’s voor organisatieontwikkeling. Deze 
scenario’s3 + 4 geven de visie weer hoe gemeentelijke organisaties 
kunnen opereren in een steeds complexer wordende context. Deze 
scenario’s zijn opgebouwd aan de hand van twee assen, waaraan 
twee centrale vragen ten grondslag liggen met betrekking tot de 
rolopvatting van gemeenten.  
 
• Sturing op het beleidsproces: is de gemeente de centrale speler 

die het beleid bepaalt of wordt het beleid gezamenlijk met 
andere spelers ontwikkeld? 

• Organisatie van de uitvoering: wordt de uitvoering van het beleid 
vanuit de eigen organisatie georganiseerd of wordt deze op 
afstand geplaatst bij andere partijen? 

 
Het bijeenbrengen van de twee assen resulteert in vier 
verschillende scenario’s, gepresenteerd in de figuur. Op de 
volgende pagina zijn de scenario’s nader toegelicht.  
 

                                                
3 Zie Van Hout & Lourens (2010), Goed Werkgeverschap, Kluwer. 
4 Van Dam e.a. (2011), De Toekomst van de Financiële Functie, Kluwer 
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Faciliteringsmodel 
 

In het faciliteringsmodel laat de gemeente de beleidsbepaling 
en de uitvoering van het beleid zo veel mogelijk over aan 
partijen in de samenleving. Dit kunnen bedrijven, instellingen 
of inwoners zijn. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend 
en stimulerend, maar niet sturend. 
 
Bezuinigen kan in dit scenario door de verantwoordelijkheid 
voor de desbetreffende taak grotendeels los te laten en de 
inbreng van middelen (mensen en financiering) primair door 
andere externe partijen te laten plaatsvinden.  
 

Uitbestedingsmodel 

 
In het uitbestedingsmodel bepaalt de gemeente het beleid, 
maar besteedt ze de uitvoering van de taak uit aan (een) 
derde partij(en). De gemeente heeft hier de rol van 
opdrachtgever en sluit contracten af met marktpartijen.  
 
Bezuinigen kan in dit scenario door strakke contractafspraken 
te maken met gespecialiseerde marktpartijen (die beter en/of 
efficiënter zijn in de uitvoering van de taak). 
 

Uitvoeringsmodel 
 

In het uitvoeringsmodel houdt de gemeente beleid en 
uitvoering van een taak in eigen hand. Dit is het scenario van 
de sterke overheid, die de betreffende taak als kerntaak ziet 
en zichzelf als bewaker van en verantwoordelijk voor het 
algemeen belang. 
 
Bezuinigen kan in dit scenario door binnen de eigen 
organisatie efficiënter te werken en/of het niveau van de 
dienstverlening te verlagen.  
 

Samenwerkingsmodel 
 

In het samenwerkingsmodel bepaalt de gemeente het beleid 
samen met andere partijen, in een samenwerkingsverband 
van min of meer structurele aard. De samenwerkingspartners 
van de gemeente kunnen andere overheidspartijen zijn 
(bijvoorbeeld intergemeentelijke samenwerking), maar ook 
maatschappelijke instellingen of bedrijven. 
 
Bezuinigen kan in dit scenario door gebruik te maken van de 
expertise en ervaring van samenwerkingspartners en/of door 
de financiële lasten te delen met partners.  
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De modellen sluiten aan bij het heroriëntatiekader dat de 
gemeenteraad opstelde voor het thema Overheid en Samenleving. 
De gemeenteraad vindt het van belang te ontwikkelen richting een 
burgermaatschappij (civil society) waarin burgers het van belang 
vinden om met elkaar te zorgen voor hun eigen omgeving en 
belangen. Dit betreft het faciliteringsmodel. De burgers laten via 
de enquête weten dit model te ondersteunen. 74% van de 
ondervraagden vindt het namelijk belangrijk dat de gemeente 
partijen bij elkaar brengt om gemeentelijk beleid te realiseren. Zij 
zien hier ook een rol voor zichzelf weggelegd: 58% staat positief 
tegenover burgerparticipatie en wil zich gerust voor de gemeente 
inzetten om het voorzieningenniveau op peil te houden. Zodra het 
iets concreter wordt met de vraag ‘heeft u tijd om uzelf vrijwillig in te 
zetten voor de gemeente?’ is men toch wat terughoudender: slechts 
26% zegt hier tijd voor te hebben.  
 
Daarnaast vindt de gemeenteraad het belangrijk dat voor taken die 
niet meer door de gemeente worden uitgevoerd zichtbaar wordt 
gemaakt hoe de samenleving de betreffende taak kan overnemen. 
Dit kan via het samenwerkingsmodel of het uitbestedingsmodel. 
De gemeenteraad staat niet afwijzend tegenover beide modellen, 
zo is opgenomen in het heroriëntatiekader. Dat mag overigens 
verdergaan dan het uitgangspunt ‘regionaal wat moet’ als hier 
voldoende revenuen tegenover staan voor de gemeente Ouder-
Amstel. Uit de resultaten van de burgerenquête blijkt dat men ook 
graag ziet dat er meer wordt samengewerkt (71% stemt positief) 
met bedrijven en maatschappelijke instellingen in de gemeente. 
Daarbij laat de respondent ook weten over het algemeen een 

positieve houding te hebben ten aanzien van regionale 
samenwerking (66% is het hiermee eens).  
 
Uit het heroriëntatiekader blijkt ook dat de raad het voor sommige 
zaken van belang vindt dat de gemeente bepaalde zaken zelf blijft 
doen. Dit betreft het uitvoeringsmodel. Zo geeft de raad aan dat 
de gemeente als vangnet moet blijven fungeren voor de zwakkeren 
en de inwoners die hun leven minder goed zelf kunnen organiseren. 
Daarnaast richt de gemeente zich lokaal op die zaken waar in de 
dienstverlening persoonlijk contact noodzakelijk is. Deze producten 
en voorzieningen moeten dan ook van goede kwaliteit zijn. In het 
uitvoeringsmodel treedt de gemeente op als sterke overheid, die de 
betreffende taak als kerntaak ziet en zichzelf ziet als bewaker van 
de uitvoering. Het is noemenswaardig dat slechts 16% van de 
geënquêteerden de gemeente Ouder-Amstel het liefst als 
zelfstandig ziet (toelichting: gemeente die waarde hecht aan haar 
zelfstandigheid en zelf bepaalt wat binnen de gemeentegrenzen 
gebeurt).  
 
De verkregen resultaten op basis van burgerparticipatie 
presenteren wij aan de hand van de vier modellen. Daar waar de 
vraag is meegenomen in de enquête, is de waardering voor het 
bezuinigingsvoorstel (stemmen voor) opgenomen. De 
randvoorwaarden die tijdens de bezuinigingsdialogen zijn genoemd 
vormen hierin een belangrijke aanvulling. Tevens is aangegeven 
welke impact de bezuiniging heeft.  

Kleine 
bezuiniging 

1,25% van de totale beoogde bezuiniging  
(interne informatie: dit zijn bezuinigingen rond ! 25.000) 

Middelgrote 
bezuiniging 

5% van de totale beoogde bezuiniging  
(interne informatie: dit zijn bezuinigingen rond ! 100.000) 

Grote 
bezuiniging  

12,5% van de totale beoogde bezuiniging  
(interne informatie: dit zijn bezuinigingen rond ! 150.000) 
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Faciliteringsmodel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de bezuinigingsdialogen hebben de inwoners enkele voorwaarden en 
mogelijke obstakels genoemd. Dit model verlangt een gezamenlijke betrokkenheid, 
waarin niet wordt gedacht in termen van ‘mijn’ of ‘jouw’ verantwoordelijkheid; het is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin gezamenlijk doelstellingen worden 
bepaald. Volgens de bewoners is het daarnaast sterk wijkafhankelijk of deze 
aanpak ook zal slagen. Daarbij wordt de gemeente uitgedaagd om een andere rol 
aan te nemen. Meer stimuleren, minder controleren en loslaten van 
verantwoordelijkheid past hierbij.  
 

 

Uitbestedingsmodel 
 

 
De burgers geven als advies dat de gemeente voordat men overgaat tot het 
uitbesteden van taken, eerst de mogelijkheden moet verkennen met de 
betrokkenen. Misschien ziet de directeur van de bibliotheek wel andere 
mogelijkheden alvorens de bibliotheek wordt gesloten.  
 
Daarnaast verwachten de burgers dat er afspraken worden gemaakt met 
omliggende gemeenten als er gebruikgemaakt wordt van hun voorzieningen.  
 

Thema Voorstel Soort  Waardering  
Groen Onderhoud overlaten aan 

burgers 
Klein  

Voorzieningen Onderhoud door gebruiker Klein  32% 
 Sluiten maatschappelijke 

gebouwen 
Groot 19% 

Woonomgeving Onderhoud speeltoestellen 
door burger 

Klein  

Maatschappelijke 
gebouwen 

Gezamenlijk gebruik 
maken van hetzelfde pand 

Klein 91% 

Cultuur Afschaffen stadspas, 
vernieuwde vorm 

Klein 47% 

 Stopzetten subsidie aan 
culturele organisaties en 
kunstvoorzieningen 

Klein  49-51% 

Thema Voorstel Soort  Waardering 

Begraafplaats Sluiten en uitbesteden 
aan derde partij 

Middelgroot 22% 

Cultuur Sluiten muziekschool, 
voorziening door 
andere partij 

Middelgroot 35% 

Bibliotheek Sluiten, voorziening 
door andere gemeente 

Middelgroot 21% 

Milieudepot Sluiten, voorziening 
door andere gemeente 

Klein 29% 



BEZUINIGINGSSCENARIO’S VERKREGEN VIA BURGERPARTICIPATIE 

22/30 

Samenwerkingsmodel 

De inwoners roepen de gemeente op om in plaats van het stopzetten van 
voorzieningen de samenwerking op te zoeken. Bezuinigen is een opgave waar je 
gezamenlijk voor staat, aldus de deelnemers. De aanwezigen hebben al veel 
goede ervaringen met de gemeente als het om samenwerking gaat. Ook voor dit 
model is het devies om de samenwerking op te zoeken vanuit betrokkenheid. Als 
er samengewerkt moet worden op het gebied van sport, nodig dan mensen uit die 
betrokken zijn bij de sport. Hieronder vallen ook de gebruikers, zoals ouders en 
hun kinderen.  
 
De aanwezigen zien het als een voorwaarde dat men goede afspraken met elkaar 
moet maken. In dit model staat de gemeente niet meer alleen aan het roer en moet 
er vanuit een wij-zijcultuur gezamenlijk aan het doel worden gewerkt.  
 
Wat niet expliciet als voorstel is besproken maar wel door burgers in de open 
vraag is genoemd is de samenwerking met omliggende gemeenten op ICT-gebied. 
Dit is een bedrijfsvoeringstaak, waarvan de respondenten ook aangeven dat er 
gerust (71% is ervoor) met omliggende gemeenten kan worden samengewerkt.  

Uitvoeringsmodel 

 
In de bezuinigingsdialogen heeft men meegegeven dat men in de dienstverlening 
vooral moet kijken naar het efficiënt uitvoeren daarvan. Als er door deregulering 
minder brieven verzonden kunnen worden, is dat mooi meegenomen.  
 

Thema Voorstel Soort  Waardering 

Welzijns-
voorzieningen 

Samenwerken voor 
ouderenwerk 

Klein  

 Samenwerken voor 
risicojongeren 

Klein   

 Samenwerken voor 
jongerenwerk 

Middelgroot  

 Samenwerking aanbod 
sport  

Middelgroot  

Thema Voorstel Soort Waardering 

Verkeer Straatverlichting om-en-
om 

Klein 60% 

Verkeersveiligheid Minder investeringen in 
maatregelen 

Middelgroot  39% 

 Minder voorlichting Klein 56% 

Onderwijs Minder investeringen in 
onderwijs 

Klein 40% 

 Beperken 
leerlingenvervoer 

Klein 56% 

Maatschappelijke 
ondersteuning 

Versobering WMO Middelgroot  23% 

 Versobering minima-
beleid 

 25% 

Dienstverlening Gemeentehuis niet alle 
dagen open 

Klein  70% 

 Voornamelijk telefonisch 
bereikbaar 

Klein 60% 

 Zo veel mogelijk digitaal Klein 83% 

Communicatie Geen weekblad, maar 
digitale voorlichting 

Klein 50% 
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Hoofdstuk 5 Conclusie: in slimme samenwerking ligt de crux 
Uit het onderzoek blijkt geen voorkeurscenario 
Een samenvatting van het voorgaande hoofdstuk resulteert in 
onderstaande figuur5. Hieruit blijkt dat de gemeente Ouder-Amstel 
voornamelijk zelf (via het uitvoeringsmodel) en in sommige gevallen 
in samenwerking met partners (via het samenwerkingsmodel) haar 
huidige taken realiseert.  
 
Aan de hand van de interne interviews, de enquête en de 
bezuinigingsdialogen zijn de ontwikkelingsrichtingen bepaald. 
Hieruit blijkt dat de bezuinigingsmogelijkheden zich op de vier 
verschillende scenario’s bevinden. Er blijkt uit de enquête geen 
uitgesproken voorkeur voor een scenario.  
 
De nadruk ligt op het samenwerkingsmodel en het faciliteringsmodel 
Tijdens de bezuinigingsdialogen met inwoners zijn voornamelijk 
mogelijkheden geopperd uit twee scenario’s: (1) het faciliterings- 
model, waarin de gemeente bepaalde taken loslaat en deze 
overlaat aan de maatschappij en (2) het samenwerkingsmodel, 
waarin de gemeente samen met haar partners zoekt naar slimme 
oplossingen.  
 
 

                                                
5 In de figuur geeft de paarse bol de huidige situatie weer en de pijlen de mogelijke beweging 

naar een andere scenario. Dit is gebaseerd op het resultaat dat is verkregen via 

burgerparticipatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevindingen sluiten aan op het heroriëntatiekader van de gemeenteraad 
De bezuinigingsdialogen hebben het heroriëntatiekader van de 
gemeenteraad bevestigd. Ook de burger staat open voor 
samenwerking in de regio en staat achter de mogelijkheden om 
bepaald uitvoerend werk aan de burger over te dragen.  
 
Innovatieve oplossingen blijven uit 
De enquête en de bezuinigingsdialogen hadden nadrukkelijk het 
doel om innovatieve oplossingen uit de samenleving te verwerven. 
Het bleek lastig, zo concludeerden de aanwezigen, om oplossingen 
te bedenken.  
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Wel zijn er richtingen meegegeven: 
• Ga in gesprek met de gebruikers van de betreffende 

voorziening. Wat zijn hun behoeften en hoe kan hierin op 
een andere manier worden voorzien? 

• Betrek experts bij het dialoog. Dit zijn diegenen die 
bijdragen aan de voorziening.  

• Pak het probleem gezamenlijk aan. Niet alleen de 
gemeente is probleemeigenaar.  

Tijdens de voorbereidende interviews zijn ook innovatieve 
oplossingen aangedragen.  
 
Welke bezuinigingen zijn volgens de respondenten te overwegen om door te 
voeren? 
Hoewel de opkomst tijdens de bezuinigingsdialogen gering was en 
ook de enquête geen representatief karakter heeft, presenteert 
onderstaande tabel de meest gewaardeerde bezuinigingen, boven 
de 50%. Het vormt een beeld van de voorkeur van de respondent.  

 
Welke bezuinigingen zijn volgens de respondenten absoluut niet door te 
voeren? 
Vanuit dezelfde overweging als de presentatie van voorgaande 
tabel, presenteert onderstaande tabel de bezuinigingsvoorstellen 
welke juist geen draagvlak genieten. De bezuinigingen waarmee 
meer dan 50% van de respondenten het oneens is, zijn 
geselecteerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lager onderhouds- en serviceniveau openbare ruimte (meer 
rommel, ongelijk trottoir). 

69% 

2. Versoberen maatschappelijke ondersteuning. 68% 

3. Weghalen speeltoestellen. Zonder speeltoestellen geen 
onderhoudskosten. 

67% 

4. Burgerparticipatie verminderen. Inwoners worden dan niet 
langer betrokken bij projecten van de gemeente. 

67% 

5. Geheel of gedeeltelijk sluiten maatschappelijke gebouwen 
(Dorpshuis, Bindelwijk, Waver). 

63% 

6. Sluiten bibliotheken. 62% 
7. Sluiten van één milieudepot (milieustraat). 59% 
8. Afschaffen/beperken welzijnsvoorzieningen voor ouderen 

(ouderenwerk). 
59% 

9. Beperking sportvoorzieningen (onderhoud sportvelden, 
subsidies sportverenigingen en zwembad, sportstimulering). 

59% 

10. Geen extra hulp aan risicojongeren. Jongeren met problemen 
krijgen geen extra aandacht. 

55% 

11. Versoberen minimabeleid. Inwoners met een laag inkomen 
krijgen voor sommige voorzieningen geen bijdragen meer. 

53% 

12. Lager tot geen onderhoud van bijvoorbeeld 
sportaccommodaties, dorpshuizen en de bibliotheek. 

50% 

13. Sluiten algemene begraafplaats. 50% 

1. Meer organisaties (verenigingen jongeren, ouderen en 
gehandicapten) gebruik laten maken van hetzelfde gebouw. 

91% 

2. De dienstverlening om producten te krijgen (ID, paspoort, 
vergunningen) wordt zo veel mogelijk digitaal geregeld. 

84% 

3. Het gemeentehuis is niet alle dagen open, via een afspraak 
kunt u er terecht. 

70% 

4. Beperkt gebruik van straatverlichting: in de nacht tussen 
23.00 en 05.00 om en om de straatverlichting laten branden. 

60% 

5. Afschaffen/beperken aanbod van cursussen. 59% 
6. De wachttijden aan het loket zijn langer. Het is de bedoeling 

dat u voornamelijk telefonisch de gemeente bereikt. 
59% 

7. Criteria voor gebruik leerlingenvervoer (taxi) verscherpen.  
Dit betekent dat minder leerlingen hiervan gebruik kunnen 
maken. 

56% 

8. De gemeente geeft minder tot geen voorlichting op het 
gebied van verkeersveiligheid. 

55% 

9. Beëindigen subsidies aan kunst- en cultuurvoorzieningen in 
Ouder-Amstel (bijvoorbeeld het historisch museum en 
kunstwerken) 

51% 
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Hoofdstuk 6 Advies: keuzes maken en doorpakken 
Bezuinigen is een moeilijke opgave; voor bestuurders, maar 
evenzeer voor burgers. Het doel van voorliggend onderzoek was 
via burgerparticipatie te achterhalen wat de burger als mogelijke 
bezuinigingen ziet. Zoals in de conclusies weergegeven, heeft een 
combinatie van deze inzichten niet geleid tot een kant en klare 
oplossing. Feitelijk leidt de inspraak tot een onvoldoende bedrag 
aan bezuinigingen. Vanuit die wetenschap, zijn de volgende 
adviezen geformuleerd.   
 
Advies 1: maak scherpe keuzes 
De hoog- geprioriteerde bezuinigingen betreffen niet het afstoten of 
sluiten van een voorziening, maar ‘minder van hetzelfde doen’. Ook 
blijkt er geen dominante ontwikkelingsrichting in een van de 
scenario’s. Dit neemt niet weg dat de bezuinigingsopgave nog 
steeds op tafel ligt en er een oplossing gevonden moet worden om 
te komen tot een bezuiniging van ! 1,2 miljoen. Daardoor wordt de 
gemeente gedwongen zelf scherpe keuzes te maken.  
 
Omdat tijdens de bezuinigingsdialogen veelvuldig is gesproken over 
de alternatieven voor een bibliotheek en het gebruik van een 
milieudepot, is het advies om het effect van deze bezuinigings- 
mogelijkheden door te rekenen en ter besluitvorming voor te leggen 
aan de gemeenteraad.  
 
De scherpte van keuzes zit hem in het volledig doorvoeren van een 
keuze. Als men ervoor kiest om kunst- en cultuurvoorzieningen niet 

meer financieel te ondersteunen, moet dit ook in de gehele 
organisatie van de gemeente Ouder-Amstel zijn doorgevoerd. 
Kortweg, de gemeente ziet de taak niet meer als opgave en er is 
dan geen ambtenaar meer belast met de uitvoering op dit thema.  
 
Advies 2: bezie de noodzaak van dubbele voorzieningen 
De gemeente Ouder-Amstel kent veel dubbele voorzieningen. Zo 
zijn er twee bibliotheken, twee milieudepots, meer dan twee 
dorpshuizen en twee jongerencentra. Dit kost de gemeente geld.  
Dit de bezuinigingsdialogen bleek niet de noodzaak om twee 
dezelfde voorzieningen aan te houden. Het advies is, in lijn met het 
eerste advies, om scherpe keuzes te maken in het al dan niet 
aanhouden van dubbele voorzieningen. Voor de gemeente is dit op 
langere termijn financieel niet haalbaar. 
 
Advies 3: doorloop voor alle voorzieningen het keuzekader (pagina 8) 
Ga per voorziening na of dit al dan niet een gemeentelijke opgave 
is. Als dit niet zo is, kan de voorziening direct worden stopgezet. Als 
u er gezamenlijk van overtuigd bent dat de voorziening in het 
takenpakket van de gemeente thuishoort, moet er binnen dat 
spectrum gekozen worden voor een bezuiniging. Die bezuiniging 
speelt zich af in één van de vier scenario’s. Het advies is om in 
deze exercitie de bevindingen vanuit de burger als input mee te 
nemen in de overweging. Aangezien dit geen uitgesproken beeld 
heeft opgeleverd, kan het niet als leidend worden gebruikt maar wel 
als onderbouwing.  
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Bijlage 1 Geïnterviewde personen interne organisatie 
 
Collegeleden 
Burgemeester mevrouw M.T.J. Blankers-Kasbergen 
Wethouder de heer C.J. den Blanken den 
Wethouder mevrouw C.R. Larson 
Wethouder mevrouw B.M. Veltkamp 
Gemeentesecretaris de heer L.J. Heijlman 
 
MT-leden 
De heer L.J. Heijlman, stafafdeling BMO, tevens voorzitter MT 
Mevrouw I.T.H. van de Pol, afdeling PUB  
De heer E. Kling, afdeling BOR 
De heer M.W. de Lange, afdeling ROV 
De heer J. Kempers, afdeling SAM en FIN 
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Bijlage 2 Eens versus oneens over bezuinigingen 
  overall  Ouderkerk aan de 

Amstel 
Duivendrecht 

Eens Oneens Eens Oneens Eens Oneens 
1. Het gemeentehuis is niet alle dagen open, via een afspraak kunt u er terecht. 70% 21% 68% 20% 74% 20% 
2. De dienstverlening om producten te krijgen (ID, paspoort, vergunningen) wordt zo 

veel mogelijk digitaal geregeld. 
84% 13% 81% 16% 93% 6% 

3. Minder tot geen voorlichting via het Weekblad, maar digitaal via de website van de 
gemeente. 

49% 40% 43% 43% 54% 39% 

4. De wachttijden aan het loket zijn langer. Het is de bedoeling dat u voornamelijk 
telefonisch de gemeente bereikt. 

59% 21% 56% 21% 65% 19% 

5. Afschaffen investering landschapsontwikkeling (poldergebied, landbouw). 35% 39% 30% 48% 44% 25% 
6. Lager onderhouds- en serviceniveau openbaar groen (langer gras in de 

plantsoenen, onkruid). 
36% 48% 40% 41% 28% 60% 

7. Lager tot geen onderhoud van bijvoorbeeld sportaccommodaties, dorpshuizen en 
de bibliotheek. 

32% 50% 29% 53% 39% 44% 

8. Beperking onderhoud en beheer van bruggen en viaducten. 41% 39% 33% 50% 56% 19% 
9. Beperkt gebruik van straatverlichting: in de nacht tussen 23.00 en 05.00 om en om 

de straatverlichting laten branden. 
60% 30% 67% 21% 48% 44% 

10. Lager onderhouds- en serviceniveau openbare ruimte (meer rommel, ongelijk 
trottoir). 

13% 69% 10% 69% 17% 76% 

11. Weghalen speeltoestellen. Zonder speeltoestellen geen onderhoudskosten. 16% 67% 15% 67% 15% 65% 
12. Meer organisaties (verenigingen jongeren, ouderen en gehandicapten) gebruik 

laten maken van hetzelfde gebouw. 
91% 4% 91% 3% 91% 4% 

13. Geen extra hulp aan risicojongeren. Jongeren met problemen krijgen geen extra 
aandacht. 

26% 55% 27% 52% 24% 59% 

14. Afschaffen extra investeringen in het onderwijs (bijvoorbeeld subsidies in het 
kader van de brede school). 

40% 39% 40% 37% 40% 42% 

15. Criteria voor gebruik leerlingenvervoer (taxi) verscherpen.  Dit betekent dat minder 
leerlingen hiervan gebruik kunnen maken. 

56% 19% 59% 18% 57% 14% 
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16. Versoberen minimabeleid. Inwoners met een laag inkomen krijgen voor sommige 
voorzieningen geen bijdragen meer. 

25% 53% 30% 45% 22% 63% 

17. Afschaffen stadspas. 47% 25% 56% 16% 33% 37% 
18. Versoberen maatschappelijke ondersteuning. 23% 68% 27% 62% 13% 81% 
19. Afschaffen bijdragen aan culturele verenigingen en stichtingen. 49% 25% 52% 20% 42% 32% 
20. Afschaffen extra voorzieningen voor de jeugd (schoolmaatschappelijk werk, 

jeugdcentra, jeugd- en jongerenwerk). 
32% 43% 35% 38% 26% 52% 

21. Sluiten bibliotheken. 21% 62% 28% 55% 11% 70% 
22. Beëindigen subsidie muziekschool. 35% 41% 36% 41% 34% 40% 
23. Beperking sportvoorzieningen (onderhoud sportvelden, subsidies 

sportverenigingen en zwembad, sportstimulering) 
27% 59% 20% 67% 35% 50% 

24. Beëindigen subsidies aan kunst- en cultuurvoorzieningen in Ouder-Amstel 
(bijvoorbeeld het historisch museum en kunstwerken). 

51% 22% 51% 23% 50% 20% 

25. Geheel of gedeeltelijk sluiten maatschappelijke gebouwen (Dorpshuis, Bindelwijk, 
Waver). 

19% 63% 22% 60% 11% 70% 

26. Afschaffen/beperken welzijnsvoorzieningen voor ouderen (ouderenwerk). 16% 59% 18% 58% 10% 67% 
27. Afschaffen/beperken aanbod aan cursussen. 59% 26% 62% 23% 54% 31% 
28. Sluiten van één milieudepot (milieustraat). 29% 59% 38% 49% 11% 83% 
29. Sluiten algemene begraafplaats. 22% 50% 18% 62% 32% 28% 
30. Burgerparticipatie verminderen. Inwoners worden dan niet langer betrokken bij 

projecten van de gemeente. 
15% 67% 15% 68% 13% 66% 

31. Geen extra investeringen in verkeersveiligheid (bijvoorbeeld drempels). 39% 41% 34% 45% 46% 37% 
32. De gemeente geeft minder tot geen voorlichting op het gebied van 

verkeersveiligheid. 
55% 15% 54% 17% 61% 11% 
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WOENSDAG 1 MEI 2013 WOA.1501.2

GemeentenieuwsGemeentenieuws
Gemeentepagina
Gemeente Ouder-Amstel
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
telefoon (020) 496 21 21
fax (020) 304 33 80
e-mail gemeente@ouder-amstel.nl
website www.ouder-amstel.nl

*Storingsnummers dag en nacht
gemeente (020) 496 58 90
gas en stroom (0800) 9009
Waternet (0900) 9394
Kabeltelevisie (0900) 1580
Telefonie (KPN) (0900) 0244

Openingstijden gemeente
*Gemeentehuis en klantenservicepunt,
Vondelstraat 1
Maandag, dinsdag en donderdag
van 08.00-17.00 uur
Woensdag van 08.00-19.30 uur
Vrijdag van 08.00-16.00 uur
Spreekuur burgemeester en wethouders
op afspraak
Burgerzaken
Maandag, woensdag en vrijdag van
08.00-12.00 uur
Dinsdag- en donderdagochtend op afspraak
van 08.00-12.00 uur
Op woensdag ook geopend van 15.00-19-30
uur (uitgezonderd zaken m.b.t. burgerlijke
stand)
Sociale zaken
bezoektijden op afspraak
telefonisch bereikbaar van 11.00-12.00 uur
Financiën
bezoektijden op afspraak
telefonisch bereikbaar van maandag tot en
met donderdag van 08.30-17.00 uur en op
vrijdag tot 16.00 uur
Bouw- en woningtoezicht
telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag van 08.30-10.30 uur
bezoek op afspraak:
maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur
Inzage bouwdossiers: op afspraak
tel. (020) 496 21 53 tussen 08.30-12.30 uur
Beheer Openbare Ruimte
bezoektijden op afspraak

Milieudepot, Meidoornstraat 28,
Duivendrecht
op werkdagen van 15.00-16.00 uur en
op zaterdag van 09.30-12.30 uur
Milieudepot,Ambachtenstraat 84,
Ouderkerk aan de Amstel
op werkdagen van 15.00-16.00 uur en
op zaterdag van 09.30-12.30 uur

Inzagetijden Bibliotheek Bindelwijk in
Ouderkerk aan de Amstel:
maandag : 14.00-20.00 uur
woensdag : 10.00-17.30 uur
vrijdag : 14.00-17.30 uur
zaterdag : 11.00-14.30 uur
en het Dorpshuis in Duivendrecht
maandag
t/m donderdag : 08.30-23.00 uur
vrijdag : 08.30-12.00 uur

: 16.00-23.00 uur

CJG-Wmo loket
Telefonisch spreekuur
(020) 472 21 59
maandag t/m vrijdag van 09.30-10.30 uur
Inloopspreekuur Duivendrecht
Maandag en donderdag van 11.00-12.00 uur
in het Dorpshuis, Dorpsplein 60
Inloopspreekkuur Ouderkerk aan de Amstel
Dinsdag en vrijdag van 11.00-12.00 uur in het
gemeentehuis,Vondelstraat 1

Politie
Telefonische bereikbaarheid
Bij spoed 112
Niet spoedshalve 0900 8844
Spreekuren medewerker buurtregie
Dinsdag van 10.00-12.00 uur in Duivendrecht,
Rijksstraatweg 56.
Dinsdag van 13.00-15.00 uur in Ouderkerk aan
de Amstel,Vondelstraat 1.
Contact wijkagent
U kunt telefonisch een afspraak maken.
Daarvoor kunt u bellen met telefoonnummer
0900-8844 en vragen naar de wijkagent van
Duivendrecht (Pieter Velthuizen) of naar de
wijkagent van Ouderkerk aan de Amstel (Bert
van Bijsteren).

Bezuinigen? Hoe zou u
dat doen?

“Praten over bezuinigen is niet ‘sexy’ en ook geen sprookje”. Nee, bezuinigin-
gen zijn onomkeerbaar en daar passen geen droombeelden bij. Er moeten juist
scherpe keuzes worden gemaakt. Er zijn verschillende mogelijkheden verkend
en de gemeenteraad heeft kaders opgesteld. Het college wil hierover heel graag
met de inwoners in gesprek gaan.
Voor inwoners is het best moeilijk om mee te praten over de bezuinigingen. We
gaan het uiteraard allemaal merken, maar ‘wat kan ik ervan vinden en wat zijn
de consequenties?’, was ook regelmatig een vraag die tijdens de eerste twee
avonden over dit onderwerp opkwam. Terecht natuurlijk, want niemand kan pre-
cies voorzien wat bepaalde keuzes teweeg brengen.

Welke richting gaat het op?
Door met elkaar in gesprek te gaan, komen we wel verder. Er zijn verschillende
richtingen mogelijk:
Nemen we afscheid van bepaalde activiteiten, gebouwen en dergelijke?
Kunnen we de bezuinigingen ook anders invullen?
Is het vooral belangrijk om bepaalde activiteiten te continueren?

Dinsdag 23 april: D’ Spot
Er werd gesproken over de thema’s ruimte, groen en wonen. Van straatverlich-
ting in de nachtelijke uren tot het sluiten van een milieudepot, alles is aan bod
gekomen. Niet alleen de problemen, ook oplossingen kwamen voorbij, zoals:
“Als we de milieudepots sluiten, dan moeten er wel goede afspraken worden
gemaakt met de omliggende gemeenten, zodat we daar ons afval kunnen
brengen.”
Verder mogen er wat de aanwezigen betreft best parkeertarieven worden
doorgevoerd in het Amsterdam Businesspark. Of we dit ook moeten doen in de
dorpskernen? Die vraag was lastiger te beantwoorden.
Men is het er wel over eens dat iedereen een steentje kan bijdragen om zijn
of haar eigen wijk leefbaar te houden. Er wordt door de gemeente veel geld
besteed om alles op straat en in de gebouwen schoon, heel en veilig te houden.
Inwoners zijn best bereid om met de vuilprikker op pad te gaan. Overigens zal
dit niet voor alle wijken gelden. Als men niet mee wil doen, dan kan er een
eigen bijdragen worden gevraagd voor het onderhoud.

Woensdag 24 april: Amstelstroom
De tweede avond vond op 24 april plaats in de Amstelstroom. Alle recreatieve,
culturele en maatschappelijke activiteiten stonden op de agenda. Uit de gesprek-
ken bleek dat iedereen wel waarde hecht aan bijvoorbeeld een muziekschool
of een bibliotheek, maar dat het ook wat minder of op een andere manier kan
worden ingevuld.

Natuurlijk is het van belang dat jongeren in aanraking komen met boeken. Maar
misschien zijn zij bereid om deze op te halen in Amstelveen. Of kunnen we een
hoekje inrichten in een school of een afhaalpunt in de supermarkt? Mogelijkhe-
den te over.
Volgens de aanwezigen mag de gemeente nog wel wat sterker inzetten op de
betrokkenheid van de gemeenschap. Een van de aanwezigen riep iedereen op:
“Laten we niet kijken naar bezuinigingen als: is het mijn verantwoordelijkheid
of de verantwoordelijkheid van de gemeente? Nee, het is van de gemeenschap,
dus het is de verantwoordelijkheid van ons.”

Dinsdag 7 mei: sv Ouderkerk
Deze avond begint om 19.30 uur in de kantine van sv Ouderkerk aan de Wet-
houder Koolhaasweg. Alle onderwerpen kunnen opnieuw aan de orde komen
en er is ook gelegenheid om nieuwe onderwerpen in te brengen, waaronder de
dienstverlening door de gemeente aan haar inwoners.

Hoe gaat het verder?
De ideeën die tijdens de bijeenkomsten zijn ingebracht worden in verschillende
keuze-scenario’s samengebracht en aan de gemeenteraad aangeboden. Hier-
door heeft de raad nog voor de zomer de mogelijkheid om keuzes te maken,
waar ook de achterban over heeft meegedacht.

Ieder jaar is er een Lintjesregen en wordt een aantal Nederlanders door Koningin
Beatrix geëerd met een lintje. Deze koninklijke onderscheiding krijgt men uitge-
reikt vanwege vrijwillige verdiensten. Ook in Ouder-Amstel werden er op vrijdag
16 april lintjes uitgereikt. Burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen ontving de
decorandi in de trouwzaal van het gemeentehuis. Het was een feestelijk moment
waar ook familieleden, vrienden en collega’s bij aanwezig waren.

Drie van de vier gedecoreerden waren aanwezig bij deze plechtigheid. De
inwoners van Ouder-Amstel die benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau zijn:

Mevrouw Everijn Vink-Touw, vanwege haar langdurige verdiensten als vrijwilliger
in de Openbare bibliotheek in Ouderkerk aan de Amstel. Zij werkt daar inmiddels
al zo’n 26 jaar en is op vele gebieden inzetbaar.

Mevrouw Ineke van der Lee-Verheul, vanwege haar werkzaamheden voor de
EHBO en de LOTUS-vereniging. Sinds begin jaren 90 geeft zij op vrijwillige basis
les aan leerlingen van de basisscholen in Ouderkerk aan de Amstel.

De heer Henk Smit, vanwege zijn vele verdiensten voor de IJsclub De Amstel-
bocht, waar hij inmiddels al zo’n 33 jaar bestuurslid van is. Tevens is hij een van
de oprichters van de Ronde Hoeploop, die sinds 1984 ieder jaar wordt georgani-
seerd.

De vierde persoon is schriftelijk op de hoogte gesteld. Deze uitreiking volgt later.

Feestelijke uitreiking lintjes

Burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen samen met de gedecoreerden en
hun partners

Hebt u recht op extra geld?
De overheid, in het bijzonder de belastingdienst
of uw gemeente, heeft allerlei regelingen om
uw inkomen aan te vullen. Zo zijn er regelingen voor gezinnen met kinderen,
huishoudens met een laag inkomen, alleenstaanden, werknemers, ouderen,
chronisch zieken en gehandicapten. U hebt bijvoorbeeld recht op vergoeding
voor bijzondere noodzakelijke uitgaven die u zelf niet kunt betalen.
Ook voor mensen met een gemiddeld inkomen zijn er diverse aanvullende
regelingen.

Kom ik in aanmerking?
Op www.berekenuwrecht.nl kunt u dit berekenen! Hier leest u ook welke rege-
lingen er allemaal zijn.

Hoe werkt het?
Op www.berekenuwrecht.nl krijgt u vragen over uw inkomen, de samenstelling
van uw huishouden, uw vermogen en uw leeftijd. De site berekent vervolgens
geheel anoniem waar u recht op hebt. Vervolgens ontvangt u informatie over
waar u de vergoeding aan kunt vragen. Wilt u hulp bij het invullen? Neem dan
contact op met de gemeente.

Waarom deze website?
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten waar ze recht op hebben.
Dit is voor het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en Stimulansz
reden geweest om deze site te ontwikkelen.

Extra websites
Voor handige tips over omgaan met geld kijkt u op www.nibud.nl
Praktische informatie over zorg, sociale zekerheid, wet- en regelgeving en
bijbehorende adressen in Nederland vindt u op www.kennisring.nl

Laat uw geld niet liggen!
www.berekenuwrecht.nl
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GemeentenieuwsGemeentenieuws
Gemeentepagina
Gemeente Ouder-Amstel
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
telefoon (020) 496 21 21
fax (020) 304 33 80
e-mail gemeente@ouder-amstel.nl
website www.ouder-amstel.nl

*Storingsnummers dag en nacht
gemeente (020) 496 58 90
gas en stroom (0800) 9009
Waternet (0900) 9394
Kabeltelevisie (0900) 1580
Telefonie (KPN) (0900) 0244

Openingstijden gemeente
*Gemeentehuis en klantenservicepunt,
Vondelstraat 1
Maandag, dinsdag en donderdag
van 08.00-17.00 uur
Woensdag van 08.00-19.30 uur
Vrijdag van 08.00-16.00 uur
Spreekuur burgemeester en wethouders
op afspraak
Burgerzaken
Maandag, woensdag en vrijdag van
08.00-12.00 uur
Dinsdag- en donderdagochtend op afspraak
van 08.00-12.00 uur
Op woensdag ook geopend van 15.00-19-30
uur (uitgezonderd zaken m.b.t. burgerlijke
stand)
Sociale zaken
bezoektijden op afspraak
telefonisch bereikbaar van 11.00-12.00 uur
Financiën
bezoektijden op afspraak
telefonisch bereikbaar van maandag tot en
met donderdag van 08.30-17.00 uur en op
vrijdag tot 16.00 uur
Bouw- en woningtoezicht
telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag van 08.30-10.30 uur
bezoek op afspraak:
maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur
Inzage bouwdossiers: op afspraak
tel. (020) 496 21 53 tussen 08.30-12.30 uur
Beheer Openbare Ruimte
bezoektijden op afspraak

Milieudepot, Meidoornstraat 28,
Duivendrecht
op werkdagen van 15.00-16.00 uur en
op zaterdag van 09.30-12.30 uur
Milieudepot,Ambachtenstraat 84,
Ouderkerk aan de Amstel
op werkdagen van 15.00-16.00 uur en
op zaterdag van 09.30-12.30 uur

Inzagetijden Bibliotheek Bindelwijk in
Ouderkerk aan de Amstel:
maandag : 14.00-20.00 uur
woensdag : 10.00-17.30 uur
vrijdag : 14.00-17.30 uur
zaterdag : 11.00-14.30 uur
en het Dorpshuis in Duivendrecht
maandag
t/m donderdag : 08.30-23.00 uur
vrijdag : 08.30-12.00 uur

: 16.00-23.00 uur

CJG-Wmo loket
Telefonisch spreekuur
(020) 472 21 59
maandag t/m vrijdag van 09.30-10.30 uur
Inloopspreekuur Duivendrecht
Maandag en donderdag van 11.00-12.00 uur
in het Dorpshuis, Dorpsplein 60
Inloopspreekkuur Ouderkerk aan de Amstel
Dinsdag en vrijdag van 11.00-12.00 uur in het
gemeentehuis,Vondelstraat 1

Politie
Telefonische bereikbaarheid
Bij spoed 112
Niet spoedshalve 0900 8844
Spreekuren medewerker buurtregie
Dinsdag van 10.00-12.00 uur in Duivendrecht,
Rijksstraatweg 56.
Dinsdag van 13.00-15.00 uur in Ouderkerk aan
de Amstel,Vondelstraat 1.
Contact wijkagent
U kunt telefonisch een afspraak maken.
Daarvoor kunt u bellen met telefoonnummer
0900-8844 en vragen naar de wijkagent van
Duivendrecht (Pieter Velthuizen) of naar de
wijkagent van Ouderkerk aan de Amstel (Bert
van Bijsteren).

Bezuinigen? Hoe zou u
dat doen?

“Praten over bezuinigen is niet ‘sexy’ en ook geen sprookje”. Nee, bezuinigin-
gen zijn onomkeerbaar en daar passen geen droombeelden bij. Er moeten juist
scherpe keuzes worden gemaakt. Er zijn verschillende mogelijkheden verkend
en de gemeenteraad heeft kaders opgesteld. Het college wil hierover heel graag
met de inwoners in gesprek gaan.
Voor inwoners is het best moeilijk om mee te praten over de bezuinigingen. We
gaan het uiteraard allemaal merken, maar ‘wat kan ik ervan vinden en wat zijn
de consequenties?’, was ook regelmatig een vraag die tijdens de eerste twee
avonden over dit onderwerp opkwam. Terecht natuurlijk, want niemand kan pre-
cies voorzien wat bepaalde keuzes teweeg brengen.

Welke richting gaat het op?
Door met elkaar in gesprek te gaan, komen we wel verder. Er zijn verschillende
richtingen mogelijk:
Nemen we afscheid van bepaalde activiteiten, gebouwen en dergelijke?
Kunnen we de bezuinigingen ook anders invullen?
Is het vooral belangrijk om bepaalde activiteiten te continueren?

Dinsdag 23 april: D’ Spot
Er werd gesproken over de thema’s ruimte, groen en wonen. Van straatverlich-
ting in de nachtelijke uren tot het sluiten van een milieudepot, alles is aan bod
gekomen. Niet alleen de problemen, ook oplossingen kwamen voorbij, zoals:
“Als we de milieudepots sluiten, dan moeten er wel goede afspraken worden
gemaakt met de omliggende gemeenten, zodat we daar ons afval kunnen
brengen.”
Verder mogen er wat de aanwezigen betreft best parkeertarieven worden
doorgevoerd in het Amsterdam Businesspark. Of we dit ook moeten doen in de
dorpskernen? Die vraag was lastiger te beantwoorden.
Men is het er wel over eens dat iedereen een steentje kan bijdragen om zijn
of haar eigen wijk leefbaar te houden. Er wordt door de gemeente veel geld
besteed om alles op straat en in de gebouwen schoon, heel en veilig te houden.
Inwoners zijn best bereid om met de vuilprikker op pad te gaan. Overigens zal
dit niet voor alle wijken gelden. Als men niet mee wil doen, dan kan er een
eigen bijdragen worden gevraagd voor het onderhoud.

Woensdag 24 april: Amstelstroom
De tweede avond vond op 24 april plaats in de Amstelstroom. Alle recreatieve,
culturele en maatschappelijke activiteiten stonden op de agenda. Uit de gesprek-
ken bleek dat iedereen wel waarde hecht aan bijvoorbeeld een muziekschool
of een bibliotheek, maar dat het ook wat minder of op een andere manier kan
worden ingevuld.

Natuurlijk is het van belang dat jongeren in aanraking komen met boeken. Maar
misschien zijn zij bereid om deze op te halen in Amstelveen. Of kunnen we een
hoekje inrichten in een school of een afhaalpunt in de supermarkt? Mogelijkhe-
den te over.
Volgens de aanwezigen mag de gemeente nog wel wat sterker inzetten op de
betrokkenheid van de gemeenschap. Een van de aanwezigen riep iedereen op:
“Laten we niet kijken naar bezuinigingen als: is het mijn verantwoordelijkheid
of de verantwoordelijkheid van de gemeente? Nee, het is van de gemeenschap,
dus het is de verantwoordelijkheid van ons.”

Dinsdag 7 mei: sv Ouderkerk
Deze avond begint om 19.30 uur in de kantine van sv Ouderkerk aan de Wet-
houder Koolhaasweg. Alle onderwerpen kunnen opnieuw aan de orde komen
en er is ook gelegenheid om nieuwe onderwerpen in te brengen, waaronder de
dienstverlening door de gemeente aan haar inwoners.

Hoe gaat het verder?
De ideeën die tijdens de bijeenkomsten zijn ingebracht worden in verschillende
keuze-scenario’s samengebracht en aan de gemeenteraad aangeboden. Hier-
door heeft de raad nog voor de zomer de mogelijkheid om keuzes te maken,
waar ook de achterban over heeft meegedacht.

Ieder jaar is er een Lintjesregen en wordt een aantal Nederlanders door Koningin
Beatrix geëerd met een lintje. Deze koninklijke onderscheiding krijgt men uitge-
reikt vanwege vrijwillige verdiensten. Ook in Ouder-Amstel werden er op vrijdag
16 april lintjes uitgereikt. Burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen ontving de
decorandi in de trouwzaal van het gemeentehuis. Het was een feestelijk moment
waar ook familieleden, vrienden en collega’s bij aanwezig waren.

Drie van de vier gedecoreerden waren aanwezig bij deze plechtigheid. De
inwoners van Ouder-Amstel die benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau zijn:

Mevrouw Everijn Vink-Touw, vanwege haar langdurige verdiensten als vrijwilliger
in de Openbare bibliotheek in Ouderkerk aan de Amstel. Zij werkt daar inmiddels
al zo’n 26 jaar en is op vele gebieden inzetbaar.

Mevrouw Ineke van der Lee-Verheul, vanwege haar werkzaamheden voor de
EHBO en de LOTUS-vereniging. Sinds begin jaren 90 geeft zij op vrijwillige basis
les aan leerlingen van de basisscholen in Ouderkerk aan de Amstel.

De heer Henk Smit, vanwege zijn vele verdiensten voor de IJsclub De Amstel-
bocht, waar hij inmiddels al zo’n 33 jaar bestuurslid van is. Tevens is hij een van
de oprichters van de Ronde Hoeploop, die sinds 1984 ieder jaar wordt georgani-
seerd.

De vierde persoon is schriftelijk op de hoogte gesteld. Deze uitreiking volgt later.

Feestelijke uitreiking lintjes

Burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen samen met de gedecoreerden en
hun partners

Hebt u recht op extra geld?
De overheid, in het bijzonder de belastingdienst
of uw gemeente, heeft allerlei regelingen om
uw inkomen aan te vullen. Zo zijn er regelingen voor gezinnen met kinderen,
huishoudens met een laag inkomen, alleenstaanden, werknemers, ouderen,
chronisch zieken en gehandicapten. U hebt bijvoorbeeld recht op vergoeding
voor bijzondere noodzakelijke uitgaven die u zelf niet kunt betalen.
Ook voor mensen met een gemiddeld inkomen zijn er diverse aanvullende
regelingen.

Kom ik in aanmerking?
Op www.berekenuwrecht.nl kunt u dit berekenen! Hier leest u ook welke rege-
lingen er allemaal zijn.

Hoe werkt het?
Op www.berekenuwrecht.nl krijgt u vragen over uw inkomen, de samenstelling
van uw huishouden, uw vermogen en uw leeftijd. De site berekent vervolgens
geheel anoniem waar u recht op hebt. Vervolgens ontvangt u informatie over
waar u de vergoeding aan kunt vragen. Wilt u hulp bij het invullen? Neem dan
contact op met de gemeente.

Waarom deze website?
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten waar ze recht op hebben.
Dit is voor het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en Stimulansz
reden geweest om deze site te ontwikkelen.

Extra websites
Voor handige tips over omgaan met geld kijkt u op www.nibud.nl
Praktische informatie over zorg, sociale zekerheid, wet- en regelgeving en
bijbehorende adressen in Nederland vindt u op www.kennisring.nl

Laat uw geld niet liggen!
www.berekenuwrecht.nl
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Woensdag 22 mei voorlichtingsmiddag
Samen Veilig

Definitief
ontwerp locaties
ondergrondse
afvalinzameling
Burgemeester en Wethouders
van Ouder-Amstel hebben in de
vergadering van 16 april 2013 het
definitief ontwerp vastgesteld voor
de locaties van de ondergrondse
restafvalcontainers en ondergrondse
milieuparken.

In het locatieonderzoek is met de
op 1 december 2012 door Burge-
meester en wethouders vastgestelde
uitgangspunten gezocht naar een
optimale verdeling van de container-
locaties.

Eind mei en begin juni worden er
avonden georganiseerd om toelich-
ting te geven over de locatiekeuze.
Inschrijfformulieren voor deze avon-
den liggen bij de inzage exemplaren
en zijn te downloaden op
www.ouder-amstel.nl onder het
nieuwsbericht ‘Definitief ontwerp
locaties ondergrondse afvalinza-
meling’. U kunt zich tot uiterlijk
woensdag 22 mei 2013 aanmel-
den voor deze avonden.

Het locatieonderzoek ligt van
24 april tot en met 12 juni 2013
ter inzage:
• in het gemeentehuis van Ouder-

Amstel, Vondelstraat 1 Ouderkerk
aan de Amstel

• in de het Dorpshuis aan het
Dorpsplein 60 in Duivendrecht

De stukken zijn ook te downloaden
op www.ouder-amstel.nl onder het
nieuwsbericht ‘Definitief ontwerp
locaties ondergrondse afvalinzame-
ling’.

Gedurende deze termijn kunnen
schriftelijke zienswijzen worden
ingebracht bij Burgemeester en
Wethouders van Ouder-Amstel,
Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk
aan de Amstel.

Voor nadere informatie en het indie-
nen van mondelinge zienswijzen kunt
u contact opnemen met team beheer
openbare ruimte,
telefoon (020) 496 21 21.

Wat kunt u doen aan uw eigen veiligheid? Hoe zelfredzaam bent u in crisissitu-
aties?

Weet u hoe u uw huis veiliger kunt maken en wat u moet doen als zich in uw
huis of directe omgeving een noodsituatie voordoet?

Samen met de brandweer en de politie wil de gemeente u graag informeren
over deze zaken op woensdag 22 mei 2013 om 14.00 uur in het Dorpshuis
in Duivendrecht. Tijdens deze middag staat de wijk Duivendrecht west centraal
en deze inwoners hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Natuurlijk zijn
ook inwoners van de andere wijken van Ouder-Amstel welkom.

Op deze middag geven de gemeente, brandweer en politie voorlichting over
zaken die u zelf kunt doen om uw huis en directe omgeving veiliger te maken.
Het gaat daarbij niet alleen om veranderingen aan uw huis maar vooral ook om
gedragingen die bijdragen aan uw veiligheid.

Tijdens deze middag bespreken we:
- hoe u inbraken kunt voorkomen;
- hoe oplichters te werk gaan;
- wanneer en op welk nummer u de politie kunt bellen;
- welke brandveiligheidsmaatregelen u kunt treffen en
- hoe u dient te handelen bij medische calamiteiten.

Alle aanwezigen op de voorlichtingsmiddag ontvangen een gratis rookmelder.

Daarnaast krijgt u op deze middag informatie aangereikt over het handelen in
noodsituaties. Noodsituaties kunnen zich in uw woonomgeving voordoen. Hier-
bij kunt u denken aan een groot ongeluk, een brand, een gaslek en stroomuit-
val. Natuurlijk bereiden de hulpdiensten zich hier gezamenlijk op voor, maar
soms wordt er ook iets van u verwacht. Tijdens deze middag krijgt u hierover
informatie aangereikt, zodat u zich bewust wordt van de veiligheidsrisico’s in
uw woonomgeving en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Aanvragen omgevingsvergunningen
• WXO2013-081 het kappen van 40

bomen, strook bosplantsoen naast
de A10, tussen het perceel Pieter
Braaijweg 10 en Rijksweg A10;

Rectificatie aanvraag omgevingsver-
gunning publicatiedatum
9 januari 2013
• WXO2013-002 het plaatsen
van een tijdelijk (maximaal 5 jaar)
hekwerk en een afdak voor kano’s,
achter Dorpsstraat 23 (ontvangst
aanvraag 24 december 2012).

Ingediende meldingen
• SXO2013-013 verwijderen asbest-

houdende golfplaten dak,
Polderweg 24.

Deze bekendmaking strekt alleen tot
informatie. Bezwaarschriften of waar
aangegeven beroepschriften kunnen
pas ingediend worden nadat over de
ontvangen aanvragen een besluit is
genomen.

Verleende omgevingsvergunningen
• WXO2013-018 het uitbreiden van

een meldveestal, Waver 7 (verzon-
den 03-05-2013);

• WXO2013-062 het plaatsen van
een dakkapel, Gedempte Sluiskom
14 (verzonden 06-05-2013);

• WXO2013-068 het realiseren van
een constructieve doorbraak t.p.v.
de keuken/woonkamer, Populier-
straat 5 (verzonden 06-05-2013);

• WXO2013-065 kappen 1 ceder
In de Houtzaagmolen 50 (08-05-
2013).

Aanvragen omgevingsvergunningvrij
• WXO2013-060 het bouwen van

een blokhut, Waver 52.

Verlengen beslistermijn omgevings-
vergunningen met 6 weken, art. 3.9
Wabo
• WXO2013-048 kappen 4 bomen

ter hoogte van de Bindelwijk op
het terrein van Beth Haim verlen-
ging van beslistermijn van 4 weken
wegens aanpassing in aanvraag
(08-05-2013)

INZAGE EN INFORMATIE bij Bouw-
en woningtoezicht, na telefonische
afspraak (van 8.30 tot 10.30 uur) op
nummer (020) 496 21 21.
BEZWAARSCHRIFTEN tegen verleende
omgevingsvergunningen binnen zes
weken na de achter het besluit ver-
melde verzenddatum bij burgemees-
ter en wethouders van Ouder-Amstel.
Aanvragen voor omgevingsvergun-
ningen voor de activiteit bouwen
worden onder andere op welstande-
lijke aspecten getoetst. De welstands-
commissie komt in openbare verga-
deringen bij elkaar. Belangstellenden
kunnen deze vergadering bijwonen
op de publieke tribune. Belangheb-
benden in de zin van art 1.2 van de
Algemene Wet Bestuursrecht kunnen
voor het begin van de vergadering
spreektijd aanvragen via de behan-
delend ambtenaar van de gemeente.
Voor tijdstip, plaats, agenda en het
aanvragen van spreektijd kunt u te-
lefonisch contact opne-men met dhr.
J.G.T van Putten (020) 496 21 21.
Voor aanvragen omgevingsvergun-
ning kappen kunt u contact opnemen
met mevrouw J. Bijleveld (020)
496 21 21.

Omgevingsvergunningen

Verkeersbesluit
Duivendrecht
Wijziging gehandicaptenparkeer-
plaats op kenteken: 93-RT-ZS
adres: Verbindingsweg 3 (Z2013-

001726, 07-05-2013)
INZAGE bij Klantenservicepunt,
Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan

de Amstel. Voor nadere informatie
telefoon (020) 496 21 21.
BEZWAARSCHRIFTEN binnen zes we-
ken na de achter het besluit vermelde
verzenddatum bij burgemeester en
wethouders van Ouder-Amstel.

Maandagavond 13 mei jongstleden startte de avondvierdaagse in Ouderkerk
aan de Amstel. Ter nagedachtenis aan initiatiefnemer Peter van ’t Veer, is
het parkeerterrein tussen de Woningstichting Eigen Haard en Elf91 aan de
Wethouder Koolhaasweg, tijdelijk omgedoopt tot het “PETER VAN ’T VEER
PLEIN”. Voor de start werd het naambordje in het bijzijn van de familie van
Peter van ’t Veer onthuld. Wethouder sportzaken, Kees den Blanken, richtte
daarbij nog een woordje tot alle aanwezigen.

Start avondvierdaagse

Ouder-Amstel
op Facebook
en Twitter
De gemeente is nu ook actief
aanwezig op Twitter en Facebook
met nieuws en informatie en voor
vragen. Wilt u up-to-date blijven met
wat er gebeurt in Ouder-Amstel?
Like of volg ons dan!

Facebook.com/OuderAmstel

Twitter.com/Ouder_Amstel

De derde bijeenkomst over bezuini-
gen in Ouder-Amstel was evenals de
eerste twee avonden matig bezocht.
De twee voorgaande bijeenkomsten
hadden als thema Ruimte, groen en
wonen en Recreatieve, maatschap-
pelijke en culturele activiteiten. Op
7 mei was het tijd om in te gaan op
de dienstverlening door de gemeen-
te. Dienstverlening is een breed
begrip: het gaat bijvoorbeeld om
het afhalen van paspoorten aan de
balie, om communicatie en voorlich-
ting, maar ook om allerlei produc-
ten en diensten die de gemeente
aanbiedt. De vraag was: Mag het
wat minder? Moet het juist anders?
Of is het heel belangrijk om het te
behouden?

Versterken samenwerking tussen
organisaties en gemeente is een
goed idee
Tijdens de discussie maakten de
aanwezigen duidelijk dat er veel
goede voorbeelden te noemen
zijn over de samenwerking tussen
organisaties en de gemeente. Er
wordt al veel samengewerkt, maar
dit kan nog worden versterkt. ‘Je
hoeft als gemeente niet alles zelf
te doen, maar zorg wel dat je in
control blijft’.

Twee kernen hebben gezamen-
lijk veel voorzieningen
Tijdens alle avonden is geconclu-
deerd dat de gemeente, mede
door de twee kernen Duivendrecht
en Ouderkerk aan de Amstel, veel
voorzieningen heeft. Dat mag op
sommige terreinen, volgens de

aanwezigen, gerust wat slimmer
worden ingevuld. Voor bijvoorbeeld
het afgeven van afval is men bereid
naar een ander depot te rijden. Ook
vonden de aanwezigen het overbo-
dig twee bibliotheken te faciliteren.
Uiteraard moeten dit soort beslissin-
gen zorgvuldig worden gemaakt. De
bibliotheek heeft, naast het uitlenen
van boeken, ook een sociale functie.
Daar zou een alternatief voor ge-
zocht moeten worden.

Moet de dienstverlening omlaag
of de belasting omhoog?
De conclusie van de avond was dat
er aardig wat creatieve oplossingen
zijn geboden. De aanwezigen geven
dan ook aan liever creatieve oplos-
singen te vinden om de voorzienin-
gen te behouden dan de belasting
voor de burger te verhogen.

U kunt zelf ook nog uw mening
geven!
U kunt zelf ook nog uw mening
over de bezuinigingen geven via de
digitale enquête. U vindt de enquête
op de website: http://www.ouder-
amstel.nl/home/nieuws/enquete-
bezuinigingen. De enquête is tot 20
mei 2013 beschikbaar.
De resultaten van de enquête
worden met de ideeën die zijn
besproken tijdens de bijeenkomsten
verwerkt in verschillende scenario’s.
Deze scenario’s worden aan de ge-
meenteraad aangeboden, zodat zij
voor de zomer nog de mogelijkheid
heeft om keuzes te maken waarover
ook de inwoners hebben kunnen
meedenken.

Matige opkomst bij derde avond over
bezuinigingen
Bezuinigen, hoe zou u dat doen?

 


