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Leeswijzer 
 
Voor alle taken en activiteiten brengt de gemeenteraad jaarlijks op de begroting de bedragen 
die hij daarvoor beschikbaar stelt (lasten) en de financiële middelen die hij naar verwachting 
kan aanwenden (baten).1 Deze begroting bestaat uit vier onderdelen: 
 
1 Bestuurlijke hoofdlijnen 
In deze hoofdlijnen worden de beleidsmatige keuzes beschreven en vervolgens komen de 
financiële hoofdlijnen aan bod. Schematisch worden de lasten en baten per programma 
gepresenteerd en daarna een overzicht van de wijzigingen die ten opzichte van de Kadernota 
2013 zijn doorgevoerd. Daarna worden de geambieerde organisatiehervormingen,de 
besparingsoperatie ‘1 Stad 1 Opgave’ (4) en het daar mee samenhangende investeringsplan 
en strategisch personeelsplan belicht. Aan het eind van het hoofdstuk komt stand van zaken 
aan bod rond de moties en amendementen die  bij de Kadernota 2013 zijn aangenomen. 
Afgesloten wordt met een overzicht van de geconsolideerde cijfers van de centrale stad en de 
stadsdelen. 
 
2 Programma’s 
Per programma worden de gewenste maatschappelijke effecten, kerncijfers, ontwikkelingen 
en beleidskaders weergegeven. Ieder programma is onderverdeeld in een aantal doelstelling. 
Per doelstelling wordt geschetst hoe we de gewenste maatschappelijke effecten realiseren en 
wat dit kost en ook eventuele risico’s worden besproken. Tot slot worden per programma de 
reserves en voorzieningen beschreven. Het onderdeel programma’s is een verplicht 
onderdeel van de gemeentebegroting (art. 7 BBV).  
 
3 Verplichte paragrafen 
De paragrafen over weerstandsvermogen, financiering, lokale heffingen, verbonden partijen, 
onderhoud kapitaalgoederen, grondbeleid en bedrijfsvoering zijn verplichte onderdelen van 
de gemeentebegroting (art. 9 lid 2 BBV). Daaraan wordt al enige jaren een speciale paragraaf 
over duurzaamheid aan toegevoegd.  
 
4 Cijfermatige overzichten 
In dit deel vindt u een aantal financiële overzichten op detailniveau. Onderdeel is de financiële 
begroting waarin per begrotingsvolgnummer de baten en lasten zijn weergegeven. Deze 
begrotingsvolgnummers staan gelijk aan een activiteit of subsidie (de financiële informatie 
wordt op drie niveaus gepresenteerd: programma, doelstelling en begrotingsvolgnummer). 
Met de vaststelling van deze cijfermatige overzichten machtigt de gemeenteraad het college 
tot het doen van uitgaven. Het overzicht van baten en lasten is een verplicht onderdeel van 
de gemeentebegroting (art. 7 lid 3 BBV) 
 
Behandeling Begroting 2013 
26 september aanbieden begroting 
10 en 11 oktober commissies en indiening moties 
31 oktober brede commissie JIF 
7/8 november vaststellen begroting door de gemeenteraad 

                                                      
1 Art. 189 lid 1 Gemeentewet. 
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1 Bestuurlijke Hoofdlijnen Begroting 2013 
 
1.1 Vooraf 
2013 heeft voor Amsterdam twee gezichten. We zijn er al enkele jaren van doordrongen 
dat de financiële vooruitzichten onzeker zijn. Europa zit immers in zwaar weer. De 
economie groeit minder sterk en de werkloosheid stijgt. Het Rijk bezuinigt op zijn 
gemeentelijke bijdragen. Tegelijkertijd krijgen gemeenten meer taken overgedragen. 
 
Zeker is dat we komende jaren minder kunnen besteden. Het moment dat duidelijk 
wordt hoeveel minder, schuift echter telkens naar voren. De Wet werk en bijstand wordt 
wellicht gewijzigd, de AWBZ begeleiding wordt gedecentraliseerd en het gemeentefonds 
zal worden herijkt. De exacte financiële consequenties voor de stad zijn echter ongewis. 
Daarnaast zal in Den Haag een nieuwe regering aantreden. Ook de gevolgen daarvan 
zijn nog onvoorspelbaar. 
 
Het college wacht echter niet af. Al vanaf de Begroting 2011 nemen we maatregelen om 
onze gemeente financieel gezond te houden (bezuinigingsoperatie ‘Inzet op Herstel 1’) 
en zijn hervormingen ingezet in het sociale domein en het fysieke domein. Daardoor 
kunnen we, ondanks de tegenspoed, vasthouden aan onze oorspronkelijke ambitie: 
Amsterdam socialer, economisch sterker en duurzamer maken.  
 
Ons perspectief is niet beperkt tot de komende twee jaar. Wij willen dat de gemeente 
ook na 2014 haar financiële lot in eigen hand houdt. Zodat er ruimte blijft om te 
investeren. Alleen bezuinigen volstaat niet. Fundamentele hervorming van het financieel 
stelsel en de organisatie is onvermijdelijk om de stad in de toekomst betaalbaar te 
houden. Maar financiële onzekerheid is niet de enige motivatie om te hervormen. Ook 
de sterk veranderlijke buitenwereld vraagt om een organisatie die snel kan anticiperen, 
slagvaardig, resultaatgericht en open naar de samenleving.  
 
In de Kadernota 2013 hebben we de hiertoe de eerste besluiten genomen.  
� Organisatie: we realiseren besparingen door het efficiënter inrichten en 

standaardiseren van dienstverlening en bedrijfsvoering. We ontdubbelen taken tussen 
stadsdelen en diensten. Daardoor neemt de omvang van de organisatie met ca. 1500 
fte af. Eind 2012 nemen wij een voorgenomen besluit over de 
organisatieveranderingen 

� Financieel stelsel: de financiële functie wordt verbeterd door de invoering van één 
financieel administratiesysteem, een centrale ramings- en bekostingsfunctie en een 
investeringsstrategie. Dit vergroot onze en uw grip op de gemeentefinanciën.  

Voorts ontwerpen we mede naar aanleiding van het Wetsvoorstel afschaffing 
deelgemeenten een robuuste en toekomstbestendige bestuurlijke inrichting voor de 
komende decennia. 
 
De hervormingen worden vanaf 2014 in de volle breedte gerealiseerd. In het najaar van 
2012 en in 2013 wordt de implementatie voorbereidt. Vooruitlopend op de grootschalige 
hervorming, voeren we al enkele maatregelen uit in 2013. Dat maakt 2013 een 
ingewikkeld jaar. We moeten rekening houden met tussentijdse wijzigingen in de 
begroting. Pas aan het eind van dit jaar is duidelijk waar de besparingen in 2013 exact in 
de begroting neerslaan. Wij zullen uw raad tussentijds goed informeren en waar nodig 
besluiten aan u voorleggen.   
 
2013 is niet alleen een jaar van financiële onzekerheid en hervorming. Het jaar wordt 
ook gekenmerkt door mooie vooruitzichten. We verzilveren de investeringen van het 
afgelopen decennium. De grote musea gaan weer open en we vieren een aantal jubilea. 
De volle festiviteitenagenda van 2013 laat zien hoe rijk Amsterdam is aan historie, sport, 
cultuur en kennis. Dat zien ook de vele buitenlandse bedrijven die Amsterdam als 
Europese vestigingsplaats kiezen. Dit onderstreept hoe sterk het fundament van onze 
stad is. Amsterdam heeft alle eigenschappen om op hoog niveau te blijven acteren. 
Maar dat vereist wel de uiterste inspanning van ons, van het gemeentelijk apparaat en 
de Amsterdammer.  
 

5



  

In deze hoofdlijnen beginnen we met de beleidsmatige keuzes (1.2). Vervolgens komen 
de financiële hoofdlijnen aan bod (1.3). Eerst presenteren we de lasten en baten per 
programma (1.3.1). Daarna beschrijven we de wijzigingen die ten opzichte van de 
Kadernota 2013 zijn doorgevoerd (1.3.3) en de gevolgen voor de stadsdelen (1.3.4). 
Vervolgens worden de geambieerde organisatiehervormingen (1.4), de 
besparingsoperatie 1 Stad 1 Opgave (1.5) en het hiermee samenhangende 
investeringsplan en strategisch personeelsplan (1.6) belicht. Tenslotte komt de stand 
van zaken rond bij de Kadernota 2013 aangenomen moties en amendementen aan bod 
(1.7). Er is een overzicht van de geconsolideerde cijfers van de centrale stad en de 
stadsdelen opgenomen (1.8). 

6



  

 
1.2 Beleidsmatige keuzes  
De programmahoofdstukken van deze Begroting 2013 beschrijven alle activiteiten van 
de Gemeente Amsterdam1. Hieronder beschrijven we de belangrijkste inspanningen in 
2013 om Amsterdam socialer, economisch sterker en duurzamer te maken.  
 
Eigen kracht 
Sinds enige jaren stimuleren wij de eigen kracht van Amsterdammers. De gemeente 
stelt zich terughoudender op. Het zwaartepunt is verschoven van organiseren voor naar 
stimuleren van Amsterdammers. Iedereen moet zijn of haar lot zoveel mogelijk in eigen 
hand nemen. Een voorbeeld is de aanpak ´Samen Doen´. We pakken de problemen in 
kwetsbare huishoudens samen met de leden van het huishouden geïntegreerd aan. Wat 
Amsterdammers/mensen zelf kunnen én waar de grootste behoefte aan is stellen we 
daarbij voorop. Dit voorkomt escalatie en daardoor kunnen we met minder en 
goedkopere interventies volstaan. Zo realiseren we betere resultaten en besparen we  
€ 2 miljoen. In 2013 breiden we deze aanpak uit naar 10.000 huishoudens.  
 
Aanpak criminaliteit 
De objectieve veiligheid is afgelopen jaren toegenomen. Maar we willen dat Amsterdam 
nog veiliger wordt. Een groot deel van de criminaliteit en overlast wordt veroorzaakt door 
een kleine groep. Met de aanpak Top600, de aanpak van overlast gevende en criminele 
gezinnen (OMPG) en de treiter- en pleinenaanpak nemen we deze groep onder handen. 
Overlastgevend en crimineel gedrag wordt direct bestraft. Recidive en nieuwe instroom 
gaan we tegen door delinquenten en hun omgeving intensief te begeleiden. Eind 2012 
verwachten wij de gehele doelgroep van de Top600 bereikt te hebben.  
 
Prostitutie 
De uitwassen in de prostitutie blijven we tegengaan. Naar verwachting treedt 1 januari 
2013 de Prostitutiewet in werking. Onderdeel van deze wet is de verplichte registratie. 
Vanaf juli 2013 worden circa 5.500 prostituees geïnterviewd en geregistreerd. Ook 
organiseren we extra toezicht en handhaving. Het uitstapprogramma en de preventie 
loverboymethodes worden voortgezet.  
 
Werk en inkomen 
Wij willen zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. De crisis vergt extra inspanning 
om de uitstroom uit de bijstand op 4.000 per jaar te handhaven. Het voorkomen van 
instroom van jongeren en alleenstaande ouders is een prioriteit. We werken intensiever 
samen met werkgevers en proberen aan te sluiten op hun vraag. Ondanks onze 
inspanningen houden wij rekening met een stijging van het beroep op een uitkering. Ook 
in 2013 is het rijksbudget voor de uitkeringslasten niet toereikend. We verwachten een 
tekort van minimaal € 22 miljoen.  
 
Armoedebestrijding 
Kwetsbare Amsterdammers worden hard getroffen door de crisis en de 
rijksbezuinigingen. Daarom geven wij € 72,5 miljoen uit aan armoedebestrijding (de 
middelen die uw raad bij de behandeling van de Kadernota 2013 heeft vrijgemaakt voor 
ouderen (€ 1,5 miljoen) en de regeling chronisch zieken en gehandicapten (€ 1 miljoen) 
maken hier deel van uit).2 Wij bestrijden de armoede samen met vele bedrijven en 
organisaties. Bijvoorbeeld in het Pact van Amsterdam. De groei van het aantal klanten 
in de schuldhulpverlening houden we nauwlettend in de gaten. Deze moet binnen het 
beschikbare budget worden opgevangen.  
 
Onderwijs 
Goed onderwijs en een veilige omgeving bieden de jongeren de beste kansen op een 
goede toekomst. Daarom bevorderen we de kwaliteit van het basis- en voortgezet 
onderwijs en de veiligheid op scholen. Hiervoor hebben we € 155 miljoen in de begroting 

                                                
1 De gevolgen van de maatregelen 1 Stad 1 Opgave zijn nog niet in de programmahoofdstukken opgenomen.  
2 Betreft  naast de twee genoemde moties € 51 miljoen lasten van doelstelling 2.6 (Amsterdamse minima 
krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie wordt bevorderd.) en € 19 miljoen 
lasten van doelstelling 2.7 (Versterken van de schuldhulpverlening) 

Zie programma 4. 
Educatie, jeugd en 
diversiteit 

 

Zie programma 1. 
Openbare orde en 
veiligheid 

 

Zie programma 1. 
Openbare orde en 
veiligheid 

 

Zie programma 2. 
Werk en inkomen 

 

Zie programma 2. 
Werk en inkomen 
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opgenomen.3 We trachten problemen bij kinderen of binnen gezinnen zo snel mogelijk   
te signaleren en waar nodig zorg te bieden. Zo voorkomen we verwaarlozing en 
achterstanden. De transitie van het jeugddomein zetten we door.  
 
Sport 
Obesitas bedreigt de gezondheid van de Amsterdamse jeugd. Wij gaan deze 
zorgwekkende ontwikkeling tegen met sportieve programma’s als Jump-in en Topscore 
DoiT. We vergroten de aandacht voor obesitas bij risicogroepen, zoals 
achterstandsgezinnen. Ook het Sportplan 2013-2016 heeft als doelstelling het bestrijden 
van obesitas bij kinderen. Bijvoorbeeld door meer naschoolse sportmomenten en 
sportaccommodaties. Uw raad steunt onze inspanningen door zowel voor 2013 als 2014 
€ 0,5 miljoen extra voor het Jeugdsportfonds beschikbaar te stellen. Door het stimuleren 
van topsport werken we aan onze Olympische ambitie.  
 
Kunst en cultuur 
Voor de kunst- en cultuursector wordt 2013 een bitterzoet jaar. Alle grote musea zijn 
weer open en we vieren verschillende bijzondere jubilea. Tegelijkertijd moeten diverse 
kunst- en cultuurinstellingen het met minder geld doen.4 Dit najaar leggen wij het nieuwe 
kunstenplan 2013-2016 aan uw raad voor. In het plan wordt ingezet op 
talentontwikkeling en cultuureducatie, kunst en cultuuraanbod van wereldklasse en op 
een ondernemende culturele sector. Amsterdam heeft daarmee de komende jaren veel 
kunst en cultuur te bieden, hoewel het pijnlijk is dat sommige instellingen zullen 
verdwijnen of sterk moeten inkrimpen door beëindiging of vermindering van hun 
subsidie.  
 
Stedelijke ontwikkeling 
De ruimtelijke sector gaat gebukt onder de crisis. De woningmarkt toont voorlopig geen 
herstel. De vraag naar bouwgrond voor kantoren en bedrijven lijkt structureel af te 
nemen. Andere werkwijzen en financieringsvormen zijn noodzakelijk om de 
gebiedsontwikkeling op gang te houden. Daarom zetten we de transformatie van 
bedrijventerreinen en aanpak van leegstaande kantoren door. Op de woningmarkt 
geven wij prioriteit aan doorstroming. Dit willen we onder meer bereiken door zelfbouw, 
het ontwikkelen van middensegment koop en huur en een proef met flexibele huren. 
Daarnaast nemen we maatregelen om het wonen buiten de ring aantrekkelijker en weer 
een vanzelfsprekend alternatief te laten zijn. Om de ongedeelde stad te behouden 
zorgen we voor voldoende goedkope huurwoningen en een krachtig programma voor de 
meest kwetsbare wijken en buurten. Excessen op de woningmarkt en huisjesmelkers 
kunnen rekenen op een harde aanpak. 
 
Met de Amsterdamse bijdrage aan het Zuidas Dok, de aanleg van het Centrumeiland als 
start van de tweede fase IJburg en de besluitvorming over de ontwikkeling van de 
Houthavens blijven wij investeren in een economisch sterke en duurzame metropool. 
We brengen de inkomsten en uitgaven binnen de grondexploitaties beter in evenwicht, 
onder andere door het verkleinen van plangebieden en het verkorten van de doorlooptijd 
van grondexploitaties.   
 
Verkeer en infrastructuur 
De crisis heeft ook gevolgen voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Het rijk verlaagt zijn 
bijdrages fors. Dit heeft consequenties voor de investeringen in infrastructuurprojecten in 
de Stadsregio. Maar wij houden vast aan onze ambities: iedereen moet zich veilig en 
efficiënt kunnen verplaatsen, in een aantrekkelijke en schone stad. We maken samen 
met de stadsdelen een plan om met minder geld deze ambities toch te kunnen 
realiseren (de Mobiliteitsaanpak Amsterdam). We zullen onder andere de bestaande 
infrastructuur beter gaan benutten.  
 
Belangrijke rijksinvesteringen zijn het wegenbouwproject Schiphol - Amsterdam - Almere 
(SAA) en de spooruitbreiding tussen Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (OV-

                                                
3 Betreft  € 103 miljoen lasten van doelstelling 4.1 (De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige 
schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen) en € 52 miljoen lasten van doelstelling 4.2 (De 
Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen) 
4 In de kunstbegroting van 2013 is een bezuiniging van € 9,8 miljoen (Inzet op Herstel I) verwerkt. 

Zie programma 6. 
Openbare ruimte, 
groen, sport en 
recreatie 

 

Zie programma 7. 
Cultuur en 
monumenten 

 

Zie programma 11. 
Stedelijke 
ontwikkeling 

 

Zie programma 4. 
Educatie, jeugd en 
diversiteit 
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SAAL). In het Zuidasdok zal in de toekomst de tot een hoogwaardige tram omgebouwde 
Amstelveenlijn aanlanden.  
 
Economie  
Amsterdam is een sterke Europese regio. De aantrekkingskracht van onze stad is groot. 
We willen dat Amsterdam bij de top vijf Europese grootstedelijke regio’s blijft horen. 
Maar de concurrentie neemt toe. Behoud van onze positie vraagt om innovatie en 
ondernemerschap. Daarom verbeteren wij het ondernemers- en 
vestigingsklimaat. Amsterdam is klaar voor een schaalsprong. Ondernemers en 
gemeente hebben afgelopen jaren geïnvesteerd in culturele voorzieningen, 
hotelbedden, winkels en restaurants. In 2013 verzilveren we deze investeringen door 
internationaal aandacht te vragen voor de opening van de gezichtsbepalende musea en 
400 jaar grachten. Dit erfgoed vormt een belangrijke stimulans van de economie. Wij 
delen ons rijke aanbod vol trots met alle bezoekers die Amsterdam volgend jaar weten 
te vinden.  
 
Haven 
Ondanks de economische crisis ontwikkelt de haven zich goed. Wat ons betreft wordt de 
Haven Amsterdam in 2013 verzelfstandigd. De verdiencapaciteit en werkgelegenheid 
nemen door verzelfstandiging toe. Ook is Haven Amsterdam als overheids-NV beter in 
staat om de internationale concurrentie het hoofd te bieden. Uw raad neemt hierover dit 
najaar een besluit. In 2013 worden ook de plannen voor de tweede zeesluis uitgewerkt. 
Deze is belangrijk voor het toekomstperspectief van de haven.   
 
Milieu en water 
Wij willen Amsterdam uitbouwen tot een meer duurzame en leefbare stad. Daarom 
stabiliseren we de CO2-uitstoot door energietransitie. We zetten in op een verdubbeling 
van de windenergiecapaciteit. Het energieverbruik van grootverbruikers, zoals 
datacenters, dringen we terug. Betere isolatie en het gebruik van stadswarmte in huizen 
en scholen blijven we stimuleren. Daarnaast ontwikkelen we voorstellen voor het 
maatschappelijk deel van het klimaatonderdeel van het Amsterdams Investeringsfonds. 
Vanaf 2013 brengen we de milieutaken rond vergunnen, toezicht houden en handhaven 
onder bij de nieuw op te richten regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied 
(RUD NZKG).  
 
Openbare ruimte en groen  
We investeren samen met stadsdelen in groen en openbare ruimte. We zorgen dat het 
groen van de ecologische hoofdstructuur beter met elkaar verbonden wordt en dieren 
zich beter kunnen bewegen door het groen in de stad. Parken worden steeds 
belangrijker voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in Amsterdam. We 
voorkomen te hoge druk op bepaalde parken. Bij de wijkaanpak koppelen we 
investeringen in groen en openbare ruimte aan het versterken van sociale cohesie. Als 
de Floriade 2022 aan Amsterdam wordt toegekend, werkt dit als katalysator voor de 
verbinding tussen stad en natuur.  
Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van een 
gemeenschappelijke standaard voor de inkoop van materialen. Stadsbreed worden de 
kwaliteitseisen voor de inrichting vergelijkbaar aan elkaar en kunnen we prijsvoordelen 
realiseren (Puccinimethode). Alleen aan grote projecten, zoals de Rode Loper en het 
Stationsplein, stellen we hogere kwaliteitseisen.

Zie programma 9. 
Economie en 
haven 
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1.3 Financiële hoofdlijnen   
 
1.3.1 Lasten en Baten per programma  
Onderstaande diagrammen geven de verdeling van de baten en lasten over de programma´s 
aan (exclusief het Programma Algemene dekkingsmiddelen en de mutaties op reserves).  
 

Lasten Begroting 2013 (x € miljoen) 

Educatie, jeugd 
en diversiteit 

202 5%

Milieu en w ater 
441 11%

Economie en 
haven 121 3%

Facilitair en 
bedrijven 353 

9%

Stedelijke 
ontw ikkeling 

330 8%

Bestuur en 
concern 69 

2%

Verkeer en 
infrastructuur 

678 17%

Openbare 
ruimte en 

groen, sport 
en recreatie 62 

2%

Cultuur en 
monumenten 

138 3%

Openbare orde 
en veiligheid 

110 3%

Werk en 
inkomen 999 

25%

Zorg 392 10%

Dienstverle-
ning 64 2%

 
Baten Begroting 2013 (x € miljoen) 

Economie en 
haven; 135; 6%

Facilitair en 
bedrijven; 314; 

13%

Cultuur en 
monumenten; 

23; 1%

Milieu en w ater; 
418; 17%

Stedelijke 
ontw ikkeling; 

235; 10%

Openbare orde 
en veiligheid; 6; 

0%

Werk en 
inkomen; 770; 

32%

Openbare 
ruimte en 

groen, sport en 
recreatie; 7; 

0%

Verkeer en 
infrastructuur; 

273; 11%

Educatie, jeugd 
en diversiteit; 

76; 3%

Zorg; 155; 6%

Bestuur en 
concern; 7; 0%

Dienstverle-
ning; 32; 1%
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1.3.2 Lasten e n baten Rekening 2011, Begroting 2012 en Begroting 2013  
Programmabegroting 2013 Rekening 2011  Begroting 2012  Begroting 2013  

        
Openbare orde en veiligheid 122.705.190 124.928.633 109.768.378 
Werk en inkomen 1.067.575.057 1.001.763.604 999.451.858 
Zorg 391.837.782 385.498.436 391.529.199 
Educatie & jeugd en diversiteit 208.954.832 213.186.262 201.790.766 
Verkeer en Infrastructuur 407.707.936 556.133.230 678.424.772 
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 49.119.352 67.471.805 61.983.292 
Cultuur en monumenten 144.133.583 147.063.366 138.319.588 
Milieu en water 449.151.247 455.609.766 440.969.690 
Economie en haven 121.394.760 115.743.805 121.463.400 
Facilitair en bedrijven 319.656.592 303.772.672 352.688.408 
Stedelijke ontwikkeling 552.939.065 276.490.926 330.425.877 
Bestuur en concern 88.156.715 74.759.157 68.772.260 

Dienstverlening 68.464.106 65.033.083 64.488.908 
Totaal lasten 3.991.796.217 3.787.454.745 3.960.076.396 

    
Openbare orde en veiligheid 10.613.538 7.921.993 6.416.463 
Werk en inkomen 790.462.073 717.548.700 769.561.520 

Zorg 157.679.883 146.275.137 154.690.194 
Educatie & jeugd en diversiteit 79.488.487 73.753.512 76.267.850 
Verkeer en Infrastructuur 313.497.151 191.430.937 272.602.188 
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 3.519.773 5.582.942 7.325.199 
Cultuur en monumenten 16.374.897 18.108.679 22.517.909 

Milieu en water 423.209.917 419.845.217 417.713.793 
Economie en haven 154.096.498 134.279.121 135.400.013 
Facilitair en bedrijven 286.877.465 277.534.915 314.442.981 
Stedelijke ontwikkeling 512.431.889 184.746.114 235.171.727 
Bestuur en concern 19.015.702 7.026.407 6.690.828 
Dienstverlening 33.387.215 31.378.544 31.814.237 
Totaal baten 2.800.654.488 2.215.432.218 2.450.614.902 

    
Saldo lasten en baten 1.191.141.729 1.572.022.527 1.509.461.494 

    
Algemene dekkingsmiddelen    
Uitkering gemeentefonds 1.571.866.121 1.523.980.426 1.484.633.679 
Uitkering stadsdeelfonds -645.497.520 -657.626.248 -645.500.504 
Belastingen 178.792.330 170.645.090 178.775.757 

Erfpacht 137.651.269 107.426.548 101.291.988 
Financiering 95.541.644 98.027.861 132.824.677 
Deelnemingen 31.484.262 21.554.170 18.500.000 
Overige algemene dekkingsmiddelen -13.417.342 1.619.561 -67.182.755 
Totaal algemene dekkingsmiddelen 1.356.420.764 1.265.627.408 1.203.342.842 

    
Resultaat voor onttrekking/toevoeging aan 
reserves 165.279.035 -306.395.119 -306.118.652 

Onttrekkingen aan reserves 1.079.948.291 561.888.093 792.763.007 
Toevoegingen aan reserves -1.208.856.994 -255.492.974 -486.644.355 
    

Resultaat na onttrekking/toevoeging aan reserves 36.370.332 0 0 
Niet in de rekening 2011 verwerkte 
reserveringsvoorstellen 30.600.000   
Resultaat na verwerking 5.770.332   
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Bovenstaande tabel geeft de lasten en baten per programma weer voor de Jaarrekening 
2011, de Begroting 2012 en de Begroting 2013. Daarnaast is voor het programma Algemene 
dekkingsmiddelen een uitsplitsing gemaakt naar de diverse onderdelen (onder andere 
uitkering gemeentefonds, belastingen). 
 
In ieder programmahoofdstuk zijn bovenstaande gegevens opgenomen in de tabel 
‘kerncijfers’. Per programma wordt een uitsplitsing gemaakt naar doelstelling en is een 
toelichting opgenomen voor de verschillen in 2013 ten opzichte van 2012. 
 
1.3.3 Mutaties van Kadernota 2013 naar Begroting 2013 
 
Kadernota 2013 
In de Begroting 2011 hebben we de eerste maatregelen genomen om de crisis het hoofd te 
bieden: € 194 miljoen aan besparingen in de periode 2011-2014 (inzet op herstel I) 5. Meer 
dan de helft wordt gerealiseerd door te bezuinigen op bedrijfsvoering. Eind 2013 zal 84% 
(€ 163 miljoen) gerealiseerd zijn.6 
Ondanks deze maatregelen, schetst de Kadernota 2013 opnieuw een somber financieel 
perspectief voor de komende vier jaar:   
� € 105 miljoen minder te besteden in het Financieel Meerjarenperspectief  
� de gemeentefondsmiddelen lopen mogelijk met € 100 miljoen terug (waarvan € 60 miljoen 

voor de centrale stad)  
� voor € 20 miljoen aan noodzakelijke uitgaven is geen structurele dekking  
 
Voor begrotingsjaar 2013 zou het tekort oplopen tot € 67,8 miljoen. Daarom hebben we in de 
Kadernota 2013 opnieuw maatregelen genomen om een gezonde financiële positie te 
waarborgen. Omdat ‘gewone besparingen’ ditmaal niet volstaan, hebben we de eerste 
stappen gezet naar een fundamenteel andere inrichting van de gemeente Amsterdam.  
� ‘één stad één opgave’: € 120 miljoen besparingen door centrale stad en stadsdelen 

gezamenlijk. In 2013 wordt hiervan € 30 miljoen gerealiseerd (waarvan € 18 miljoen door 
de centrale stad) 

� ‘Inzet op herstel II’: € 20 miljoen aan besparingen door o.a. verlaging van beleid- en 
onderhoudsbudgetten en inkomstverhogende maatregelen.7 In 2013 wordt hiervan € 19 
miljoen gerealiseerd  

 
De maatregelen van Inzet op Herstel II zijn allen verwerkt in deze begroting.8 De maatregelen 
van ´1 Stad 1 Opgave´ worden hierna in onderdeel 4 toegelicht.  
 
Door de maatregelen van Inzet op herstel I, Inzet op Herstel II en ´één stad één opgave´ sloot 
de kadernota met een positief resultaat van € 3,7 miljoen:  
 
Tabel 1. Structurele ontwikkelingen in Kadernota 2013 voor het jaar 2013  
Bedragen x € 1 miljoen 
Structurele ontwikkelingen:   Dekking:  

Financieel Meerjaren Perspectief - 40 Inzet op Herstel I + 
34,5 

Inschatting gevolgen rijksbezuinigingen -10 Inzet op Herstel II + 19 
Structurele uitgaven -17,8 1 Stad 1 Opgave + 18 

Totaal  - 67,8 Totaal + 
71,5  

 

                                                
5 In de Begroting 2011 is besloten tot een bezuiniging van € 208 miljoen. Onderdeel daarvan was € 14 miljoen te 
besparen door innovaties. In de Kadernota 2013 is besloten deze € 14 miljoen onder te brengen bij de besparingen 
in het kader 1 Stad 1 Opgave.  
6 Van dit bedrag wordt € 13 miljoen met incidentele middelen afgedekt, aangezien de realisaties van de besparingen 
op huisvesting en ICT 1 tot 2 jaar langere doorlooptijd kennen. 
7 De maatregelen Inzet op Herstel II betreffen het verlagen van beleids- en onderhoudsbudgetten (zoals onderhoud 
Stadhuis), enkele inkomstverhogende maatregelen (zoals het verhogen van binnenhavengelden en tijdelijk de 
toeristenbelasting) en overige maatregelen, waaronder een formatiereductie wegens de overgang van milieu en 
bouwtoezicht naar een regionale uitvoeringsdienst.  
8 Omdat uw raad middels amendementen voor 2013 en 2014 incidentele dekking heeft aangegeven voor  de 
besparingen op drijfvuilvissen en armoede, gaan deze twee besparingen feitelijk pas in 2015 in. 
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Van Kadernota 2013 naar Begroting 2013 
Na het opstellen van de Kadernota 2013 zijn enkele financiële wijzigingen opgetreden. 
Hieronder schetsen wij deze structurele en incidentele ontwikkelingen (groter dan € 2 miljoen) 
en onze voorstellen om tot een sluitende Begroting 2013 te komen. 
Structurele ontwikkelingen 
De ontwikkelingen sinds het opstellen van de Kadernota resulteren in een structureel 
overschot van € 4,7 miljoen (€ 1 miljoen meer dan voorzien) . De begroting blijft structureel 
sluitend. 
 
Tabel 2. Structurele ontwikkelingen van Kadernota 2013 naar Begroting 2013  
Bedragen x € 1 miljoen 
Structurele ontwikkelingen:   Dekking:  

  a. Reeds bij Kadernota 2013 aanwezige 
ruimte + 3,7 

b. Junicirculaire gemeentefonds - 4,7   
c. Minder rentebaten eigen financieringsmiddelen - 2,8   

  d. Lagere kosten FLO Brandweer  
e. Lagere kosten nominaal 

+ 4,0 
+ 4,5 

Totaal  - 7,5 Totaal + 12,2   

 
Toelichting bij tabel 2 
a) De Kadernota 2013 sloot met een positief resultaat van € 3,7 miljoen (zie tabel 1)  
b) De gevolgen van de rijksbezuiniging zijn in de Kadernota op € 10 miljoen geschat. Dit 

blijkt € 4,7 miljoen te positief: de junicirculaire van het gemeentefonds wijst op een korting 
van minimaal € 14,7 miljoen  

c) Het volume aan reserves en voorzieningen is lager dan verwacht. Hierdoor zijn de 
rentebaten € 2,8 miljoen lager  

d) Bij de Jaarrekening 2011 wees de vrijval van € 1,7 miljoen al op een te hoge inschatting 
van de kosten van de FLO-regeling voor Brandweerlieden.9 Uit een nieuwe berekening 
volgt dat inderdaad € 4 miljoen minder nodig is  

e) In de Kadernota 2013 is € 6 miljoen kostenstijging wegens de doorwerking van het 
nieuwe CAO akkoord (april 2012) voorzien. In dit akkoord is 1% loonsverhoging vanaf 
april 2012 overeengekomen. In de Begroting 2012 was al voor ¾ jaar structurele dekking 
opgenomen. Daardoor is voor 2013 slechts structurele dekking voor ¼ jaar nodig (€ 1,5 
miljoen), terwijl in de kadernota rekening gehouden werd met een heel jaar 

 
Incidentele ontwikkelingen 
In de kadernota zijn de incidentele middelen voor 2013 geraamd op € 190 miljoen. € 143 
miljoen hiervan betreft de verkoopopbrengst van Nuon aandelen. In de kadernota wordt 
voorgesteld € 90 miljoen te besteden aan prioriteiten, voornamelijk voor het realiseren van 
programakkoorddoelstellingen. Deze prioriteiten zijn in deze begroting verwerkt. De 
resterende € 100 miljoen is bestemd voor de algemene risicoreserve. Aanleiding is de 
conclusie van de stresstest dat de algemene risicoreserve bij echt zwaar weer tekort schiet. 
Gezien de risico´s waarmee onze gemeente wordt geconfronteerd, achten wij verhoging van 
de algemene risicoreserve noodzakelijk. In de kadernota resteerde uiteindelijk een incidenteel 
tekort van € 2 miljoen. Dit werd gedekt door een deel van het structureel overschot.  
 
Tabel 3. Incidentele ontwikkelingen in de Kadernota 2013 voor het jaar 2013                               Bedragen x € 1 miljoen 
Incidentele ontwikkelingen:   Dekking:  
Programakkoord prioriteiten - 64,5 Financieel Meerjaren Perspectief + 33 
Overige prioriteiten - 25,6 Nuon baten  + 142,6 
 
Toevoeging algemene risico reserve - 100 Onttrekking reserves, VVE middelen en tijdelijke 

verhoging toeristenbelasting + 12,5 

Totaal  - 190,1 Totaal + 188,1   

 
De ontwikkelingen sinds het opstellen van de Kadernota resulteren in een toename van het 
incidenteel tekort. Hieronder presenteren we de voorstellen voor een sluitende begroting. 

                                                
9 Uitkering Functioneel Leefstijdsontslag 
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Tabel 4. Incidentele ontwikkelingen van Kadernota 2013 naar Begroting 2013                              Bedragen x € 1 miljoen 
Incidentele ontwikkelingen:   Dekking:  
f. Reeds bij Kadernota aanwezig incidenteel tekort - 2,0   
g. Amendement rekening 2011: Escrow NUON naar AIF - 9,2 g. Lagere dotatie algemene risico reserve + 9,2 
h. Toevoeging WWB risico reserve  - 21,0 h. Lager tekort WWB uitkeringslasten + 21 
i. Lager dividend NUON - 4,1   
    
  j. Structureel overschot 2013 + 4,7 
  k. Incidentele stelpost FMP + 1,4 
Totaal   - 36,3 Totaal +36,3 

 
Toelichting bij tabel 4 
f) In de Kadernota 2013 resteerde een incidenteel tekort van € 2 miljoen (zie tabel 3)  
g) Uw raad heeft bij de vaststelling van de Jaarrekening 2011 besloten dat de ontvangen 

Nuon Escrow (€ 9,2 miljoen) niet ten gunste komt van het rekeningresultaat, maar 
toegevoegd wordt aan het Amsterdams Investeringsfonds.10 Daardoor is het 
rekeningresultaat € 9,2 miljoen lager dan voorzien. Wij stellen voor dit bedrag in 
mindering te brengen op de toevoeging van € 100 miljoen Nuon baten aan de algemene 
risicoreserve. Deze toevoeging wordt verlaagd tot € 90,8 miljoen 

h) Op de Wwb uitkeringslasten werd een meerjarig tekort van € 43 miljoen voorzien. Op 
basis van nieuwe informatie van het Rijk kan dit tekort bijgesteld worden tot € 22 
miljoen.11 Deze verwachting is gebaseerd op een voorlopige rijksbudget. Wij achten het 
te vroeg om het meerjarenperspectief bij te stellen. Wij stellen voor de verwachte 
verbetering toe te voegen aan de risicoreserve Wet Werk en Bijstand (WWB). Bij de 
Kadernota 2014 bezien we of het meerjaren perspectief bijgesteld kan worden 

i) Het derde deel van de Nuon aandelen is één jaar eerder dan initieel overeengekomen 
overgedragen aan Vattenfall ÄB. Hierdoor ontving de gemeente een jaar eerder € 135 
miljoen. Omdat Amsterdam vanaf juli 2012 minder aandelen bezit, zijn de 
dividendontvangsten in 2013 € 4,1 miljoen lager. Anderzijds hoeft de gemeente nu 
minder te lenen omdat ze meer eigen financieringsmiddelen heeft. Dit leidt tot een 
rentevoordeel. De omvang hiervan hangt af van de rentestanden en de hoeveelheid 
benodigd vreemd vermogen. Pas bij de Jaarrekening 2013 zal dit voordeel duidelijk zijn.  

j) Het structurele voordeel van € 4,7 miljoen (zie tabel 2) wordt in 2013 ingezet om het 
incidentele tekort te dekken. In de jaren na 2013 wordt dit voordeel betrokken bij de 
Kadernota 2014  

k) In de Kadernota 2013 zijn, zoals gebruikelijk, een structurele en een incidentele stelpost 
opgenomen van beide € 10 miljoen. Van de structurele stelpost wordt bijna € 6 miljoen 
ingezet voor de dekking van onderhoudskosten van bruggen en walmuren.12 Met de 
resterende € 4 miljoen worden diverse kleinere financiële wijzigingen opgevangen.13 De 
incidentele stelpost biedt voor € 1,4 miljoen dekking voor het incidentele tekort. 
Daarnaast worden diverse kleinere wijzigingen hiermee gedekt.14  

 
Met deze financiële aanpassingen presenteert het college voor 2013 een sluitende begroting. 
 
1.3.4 Gevolgen stadsdelen 
In de Kadernota 2013 hebben wij aangekondigd bij de Begroting 2013 een bijlage aan te 
zullen bieden met een geconsolideerde begroting 2013 van stad én stadsdelen. De cijfers, die 
achterin deze hoofdlijnen zijn opgenomen, zijn voor de centrale stad de door het college aan 
uw raad aangeboden begrotingscijfers. Voor de stadsdelen varieert de status van de 
begrotingscijfers van ambtelijk concept tot door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Net als 
voorgaande jaren stelt uw raad de stadsdeelbegrotingen vast nadat de stadsdeelraden de 
ontwerpbegrotingen formeel hebben vastgesteld. Afgelopen jaren was dit onderdeel van de 

                                                
10 Bij het opstellen van de Kadernota 2013 was de Jaarrekening 2011 nog niet door de gemeenteraad vastgesteld. 
11 Oorzaak is dat  het Rijk rekent met een hogere prijs van de gemiddelde uitkering (€ 15,9 miljoen) en een hoger 
aantal uitkeringsgerechtigden (€ 5,9 miljoen) 
12 Zie Kadernota 2013, pagina 66. Het betreft een vergoeding aan Stadsdeel Centrum, die vanaf 2013 onderdeel is 
van de stadsdeelfondsuitkering. Vergoeding via het stadsdeelfonds heeft tot gevolg dat een jaarlijkse vergoeding van 
het totale investeringsbedrag moet worden opgenomen en niet meer een vergoeding voor de jaarlijkse 
kapitaallasten. Dit leidt tot structurele lasten van bijna € 6 miljoen per jaar. Hier tegenover staat dat er ook enige 
vrijval optreedt van geheel afgeschreven investeringen. Omdat gerekend wordt met een afschrijvingstermijn van 75 
jaar, zijn de jaarlijks vrijvallende bedragen echter minimaal. 
13 Bijvoorbeeld kosten die samenhangen met areaalontwikkelingen en investeringen. 
14 zoals WW lasten, hogere tekorten op ontvangsten uit bouwleges en hogere indexeringskosten bij de zorg. 
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eerste begrotingswijziging. Voor begrotingsjaar 2014 zal uw raad een werkelijk 
geconsolideerde gemeentebegroting aangeboden worden.  
 
Ten opzichte van de Begroting 2012 neemt het stadsdeelfonds in 2013 met € 17,5 miljoen af 
tot een bedrag van € 637,6 miljoen. Deze daling is grotendeels (voor € 11,5 miljoen) het 
gevolg van de ‘samen trap- op- trap- af’ systematiek die het Rijk hanteert voor het 
gemeentefonds: wanneer de rijksuitgaven dalen, daalt de gemeentefondsuitkering en 
daarmee de stadsdeelfondsuitkering ook.  
In het kader van 1 Stad 1 Opgave is voor centrale stad en stadsdelen een gezamenlijke 
bezuinigingsopgave van € 30 miljoen vastgesteld. Het aandeel van de stadsdelen hierin is 
40%, ofwel € 12 miljoen. In aanvulling op de daling van het stadsdeelfonds door verminderde 
rijksuitgaven (€ 11,5 miljoen), is daarom een extra korting van € 0,5 miljoen op de 
stadsdeelfondsuitkering verwerkt. Dit bedrag is op een stelpost geplaatst in afwachting van de 
werkelijke ontwikkeling van het gemeentefondsaccres. Op deze manier is zowel bij de 
centrale stad als bij de stadsdelen de volledige besparing door 1 Stad 1 Opgave in de 
begroting verwerkt. Daarnaast is er een uitname in het stadsdeelfonds verwerkt van € 10,7 
miljoen voor de dekking van de frictie- en investeringskosten voor de maatregelen uit 1 Stad 1 
Opgave. 
 
Naast de ontwikkeling van de stadsdeelfondsuitkering zijn de middelen voor stedelijke 
vernieuwing (ISV) van belang voor de financiële verhouding met de stadsdelen. In totaal is in 
2013 € 44,2 miljoen voor stedelijke vernieuwingsprojecten beschikbaar. Bijna € 40 miljoen is 
bestemd voor specifieke projecten, zoals bodemsaneringen van de oude gasfabriekterreinen 
en projecten die vallen binnen de hervorming stedelijke vernieuwing15. De hervorming leidt tot 
een focus op acht vernieuwingsgebieden in de stad en strakke sturing op de uitgaven. € 4,5 
miljoen is voor de stadsdelen beschikbaar om financiële knelpunten in de bestaande 
stedelijke vernieuwingsplannen op te lossen.  
 

                                                
15 Andere posten die bijdragen aan de hervorming stedelijke vernieuwing zijn de programakkoord prioriteiten 
Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI, € 5 miljoen) en de middelen voor wijkaanpak (€ 6 miljoen) 
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1.4 Hervorming van bestuurlijk stelsel en de organisatie   
 
Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel afschaffing deelgemeenten 
aangenomen, dat als de Eerste Kamer hier ook mee instemt in maart 2014 zal ingaan. Wij 
zullen in reactie daarop voorstellen ontwikkelen voor de hoofdlijnen van een nieuw bestuurlijk 
stelsel. Het wetsvoorstel vormt daarvoor weliswaar de concrete aanleiding, maar is niet de 
enige drijfveer. De sterk veranderlijke buitenwereld vraagt om een overheid die snel en 
krachtdadig kan anticiperen. Ook daarom willen wij verdere stappen zetten naar een robuuste 
en toekomstbestendige bestuurlijke inrichting van Amsterdam voor de komende decennia. In 
2013 vindt de concrete uitwerking plaats en wordt de invoering voorbereid. Dit gebeurt in 
samenhang met de beoogde besparingen en veranderingen in de gemeentelijke organisatie. 
Wij hebben bij de kadernota besloten een veranderaanpak voor de nieuwe organisatie te 
ontwikkelen. Uw raad heeft dit ondersteund met motie 325 ‘Blauwdruk van de gemeentelijke 
organisatie’. Onze geambieerde organisatie kan als volgt worden gekwalificeerd: kleiner, 
slagvaardiger, gestandaardiseerd, goedkoper en transparant. Wij werken deze principes uit 
tot een concreet uitvoeringsplan (oplevering per 1 januari). Dit plan omvat de volgende 
componenten: 
� realiseren van haalbare ambities 
� investeren in talent, mobiliteit, human resources, huisvesting en ICT  
� sterkere sturing vanuit het Concern Management Team op personeel en financiën 
� het college in staat stellen te sturen op prestaties en resultaten op basis van feiten en 

cijfers 
 
Sinds enkele jaren wordt de Gemeente Amsterdam meer als één concern georganiseerd. Bij 
huisvesting en ICT zetten we stappen naar één organisatie. Er is al één personeelssysteem 
en één financieel systeem wordt nu stapsgewijs geïmplementeerd. De prestaties van het 
Contact Center Amsterdam zijn verbeterd. De stadsdelen zijn gefuseerd naar zeven uniforme 
organisaties en diensten zijn geclusterd. Diensten en stadsdelen werken beter samen.  
 
In het verlengde van de ingezette ontwikkeling en de voorstellen wordt, mede in relatie tot de 
veranderingen in het bestuurlijk stelsel, toegewerkt naar veranderingen in cultuur, werkwijze 
en structuur.  
 
In 2013 sturen wij samen met de ambtelijke leiding op uitgavenreductie. Dit betekent tot 2016 
een forse personele krimp van circa 1500 fte. Dit kan door het efficiënter inrichten en 
standaardiseren van de dienstverlening en bedrijfsvoering en het ontdubbelen van taken 
tussen stadsdelen en diensten. Wij stellen ons bij deze transformatie op als een sociaal 
werkgever. Inzet blijft om gedwongen ontslagen te voorkomen. Daar staat tegenover dat wij 
van medewerkers een flexibele opstelling verwachten.  
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1.5  1 Stad 1 Opgave  
 
1.5.1 De opga ve  
De komende jaren gaan we de gemeentelijke organisatie fundamenteel veranderen. Deze 
drastische ingreep heeft een aantal redenen. Door de economische crisis kunnen gemeenten 
rekenen op minder rijksgelden. Om de begroting sluitend te krijgen, zullen we de komende 
jaren dus moeten bezuinigen. Ons streven is dat Amsterdammers hier zo min mogelijk van 
merken. Daarom kijken we eerst naar de eigen organisatie. Samen met de stadsdelen 
hebben we besloten dat we door de Gemeente Amsterdam, diensten en stadsdelen slimmer 
en efficiënter te laten werken, in totaal € 120 miljoen laten besparen in de periode tot en met 
2015. Door de jaren heen zijn we taken onnodig op meerdere plekken gaan uitvoeren, zijn we 
uitgedijd en is dienstverlening door teveel procedures en bureaucratie ondoorzichtig 
geworden. De huidige situatie biedt een natuurlijk moment om de organisatie kritisch tegen 
het licht te houden, zodat we samen met de stadsdelen kunnen komen tot een efficiëntere, 
transparantere en slimmere organisatie.  
 
De inventarisatie van Amsterdam Financieel Gezond heeft uiteindelijk geleid tot een lijst aan 
besparingsmogelijkheden, waarmee we op termijn € 120 miljoen willen besparen. De opgave 
is te omvangrijk om in een keer door te voeren. Daarom is in de kadernota besloten om deze 
in 17 maatregelen uit te werken. In dit hoofdstuk informeren wij u over de uitwerking van deze  
17 maatregelen. Naast een algemeen beeld, volgen de financiële invulling van de 
besparingen, de maatschappelijke effecten en de uitwerking per maatregel.  
 
Naast de 17 maatregelen bestaat het programma Amsterdam Financieel Gezond ook uit 
maatregelen op het terrein van de verandering van de gemeentelijke organisatie, het 
verbeteren van het financieel stelsel en de uniformering van de bedrijfsvoering. In de 
financieringsparagraaf en de Paragraaf Bedrijfsvoering en de Paragraaf Risico’s en 
weerstandsvermogen leest u meer over de invulling van deze maatregelen. 
 
1.5.2 Algemeen beeld opbrengst  
Met de uitwerking van de 17 maatregelen zijn de eerste stappen gezet op weg naar een 
anders werkende organisatie. Deze tussenstand op weg naar de realisatie van € 120 miljoen 
aan besparingen biedt voldoende houvast om verder te kunnen, zowel inhoudelijk als 
financieel. De periode tot december 2012 wordt gebruikt om de maatregelen verder uit te 
werken tot concrete organisatie- en/of implementatieplannen.  
 
Bij alle maatregelen geldt dat de besparing wordt gekoppeld aan verandering van werkwijze 
en daarmee aan vermindering van formatie. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de 
kadernota om te komen tot een slankere en flexibelere gemeentelijke organisatie. Er zijn een 
paar grote overstijgende veranderingen ingezet en een groot aantal ‘kleinere’ veranderingen 
van werkwijze. Voorbeelden van grote hervormingen zijn parkeren, dienstverlening en het 
ruimtelijk domein. Vooral het efficiënter inrichten van het dienstverleningsproces kan onze 
organisatie op termijn veel besparingen op leveren. Voor het ruimtelijk domein is door stad en 
stadsdelen een eerste visie ontwikkeld, die leidt tot een ingrijpende herinrichting van de 
fysieke sector. Voor het sociaal domein gaan we een soortgelijk beeld ontwikkelen waarvoor 
al wel bouwstenen liggen. Veel van de ‘kleinere’ maatregelen zijn gericht op slimmer werken 
zoals bij subsidies, schuldhulpverlening, inkoop, afval, personeel en huisvesting.  
 
1.5.3 Maatschappelijk effect 
Vooralsnog zijn er geen onoverkomelijke maatschappelijke effecten voor de dienstverlening 
aan de Amsterdammer. Wel zullen burgers en ondernemers merken dat er dingen 
veranderen als gevolg van het anders inrichten van dienstverlening en processen zoals 
afvalverwerking en parkeren. Het doel is dat deze veranderingen niet tot leiden een 
verslechtering voor de burger. Ook kunnen de maatregelen leiden tot andere vormen van 
samenwerking en contractrelaties met externe partijen. In de uitwerking moet dit concreter 
worden en vereist dit voortdurende aandacht.  
 
1.5.4 Financieel: de invulling van de besparingen 
Voor 2013 boeken we de eerste opbrengst in: € 30 miljoen aan besparingen, waarbij de 
verdeling tussen stad en stadsdelen respectievelijk € 18 miljoen en € 12 miljoen bedraagt. Dit 
geeft de benodigde ruimte om de maatregelen voor december 2012 goed en zorgvuldig uit te 
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werken. We delen de benodigde besparingen voor 2013 (€ 30 miljoen) eenduidig toe (op 
detailniveau16) in de begrotingen van stad (€ 18 miljoen) en stadsdelen (€ 12 miljoen). 
Daarnaast moet de hoofdrichting van de overige € 90 miljoen aan besparingen voor 2014 en 
2015 bekend zijn. Een en ander conform de Kadernota 2013. 
 
a. Verwerking Begroting 2013 
De maatregelen hebben voldoende potentie om de overeengekomen taakstelling 2013 (€ 30 
miljoen) gemeentebreed te realiseren. De maatregelen en opbrengsten zijn weergegeven in 
onderstaande tabel 2. Deze toebedeling van de besparingen heeft nog het karakter van een 
stelpost. Deze stelposten worden gevuld na de verdere uitwerking van de maatregelen voor 1 
december 2012. Het totaal van de besparingen wordt nu op concernniveau bepaald op een 
bedrag van € 30 miljoen en toebedeeld aan het stadsdeelfonds voor 40% (= € 12 miljoen) en 
voor 60 % aan de algemene dekkingsmiddelen centrale stad (= € 18 miljoen) naar diensten).  
 
b. Verwerking van de 17 maatregelen in de begrotingen 
De maatregelen zijn op hoofdlijnen uitgewerkt; het college en DB’s werken in het najaar van 
2012 de maatregelen vervolgens verder uit. Deze uitwerking levert de vertaling van de exacte 
besparingen op per doelstellingen/volgnummer (centrale stad) en per activiteiten/product 
(stadsdelen). De uiteindelijke uitwerking van de bezuinigingsmaatregelen en de toebedeling 
van de financiële gevolgen daarvan wordt bij de 1e begrotingswijziging 2013 verwerkt. Mocht 
de verdere uitwerking van de maatregelen voor 1 december 2012 niet tot een meer precieze 
toebedeling leiden dan nu op basis van de gegeven uitwerkingen mogelijk is, worden de 
besparingen voor 2013 toebedeeld naar de stadsdelen op basis van het verdeelmodel voor 
de stadsdelen, en voor de diensten op basis van een alternatief verdeelvoorstel dat bij de 
eerste begrotingswijziging 2013 zal worden vastgesteld. 
 
c. Investerings- en frictiekosten  
De meeste maatregelen leiden tot minder gemeentelijk personeel. We zetten ons maximaal in 
om mensen naar ander werk toe te leiden. Mobiliteit is hierbij een belangrijk instrument. 
Logischerwijs heeft een intensief mobiliteitsbeleid frictiekosten tot gevolg. Om te kunnen 
besparen zijn investeringen zoals bij dienstverlening en subsidies noodzakelijk. Voor zowel 
de investeringen als de frictiekosten is geld beschikbaar (zie tabel 1). De investering- en 
fictiekosten worden pas toegekend als uit de uitwerking van de maatregel blijkt dat de 
beoogde besparing werkelijk wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn spelregels opgesteld en over 
de toekenning zal het bestuurlijk team 1 Stad 1 Opgave (1S1O), dat uit bestuurders van stad 
en stadsdelen bestaat, besluiten.  
 
In tabel 1 is naast het beschikbare bedrag ook de raming van de frictie- en investeringskosten 
opgenomen voor de maatregelen tot nu toe. Dit bedrag is alleen ter indicatie van de te 
verwachte frictiekosten; pas bij de definitieve uitwerking van de maatregelen na 1 december 
wordt over de toewijzing besloten. 
 
Tabel 1: Raming frictiekosten 1 stad 1 opgave 

  Bedragen x € 1 miljoen 2013 2014 2015 Totaal  
1 Beschikbare frictiekosten 26,7 52,5 0,0 79,2 
2 Geraamde benodigde investerings- en frictiekosten pm pm pm 68,4 

1-2 Totaal       10,8 
 
d. Risico’s en beheersmaatregelen 
Het nog niet toedelen van de besparingen impliceert wel een aantal risico’s; het tempo in de 
benodigde mobiliteit en mogelijke uitstroom van personeel door afvloeiing, de (tijdige) 
realisatie van de maatregelen, of de uiteindelijke gevolgen van de besparingen ten gunste 
komen van de algemene dienst of ten gunste komen van andere budgetten zoals andere 
organisaties, tarieven of grondexploitaties. Aandachtspunt is dat bij sommige maatregelen 
sprake is van hoge investeringen en programmakosten.  
 
 
 
 

                                                
16 Met detailniveau wordt bedoeld het verwerken van de exacte besparingen per doelstellingen/volgnummer (centrale 
stad) en per activiteiten/product/kostenplaats (stadsdelen). 
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1.5.5 Stand va n zaken uitwerking van de maatregelen 
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de stand van zaken van de uitwerking van de 
maatregelen, zoals in de kadernota is besloten. In de tabel gaan we in op de veranderde 
werkwijze en de besparingen.  
 
Tabel 2: Overzicht 17 maatregelen 

Kern van de verandering 
 
 

Maatregelen 
 

a. Invulling van de besparing in 2013 
b. Verdeelsleutel 2013 
c. Totaal te besparen bedrag bestuursopdracht 
 
We hebben gekeken naar de taken die dubbel worden gedaan, waar taken met 
minder fte kun worden uitgevoerd door de taak geheel of deels te decentraliseren 
dan wel te centraliseren. In 2013 kan dit door de beleidscapaciteit bij 
onderwijsbeleid, onderwijshuisvesting, diversiteit en burgerschap en de Openbare 
bibliotheek, Jeugd/OKC te ontdubbelen. We willen in 2013 alvast een efficiency slag 
maken door de Leerplichtambtenaren risicogestuurd in te zetten en de subsidies 
voor de consensusvoorzieningen (verkeersexamens en schooltuinen) samen te 
brengen. Voor Sport worden scenario’s uitgewerkt met als centrale vraag: in 
centraal beheer houden of aan de markt overlaten? 
 
Samen met de ingezette hervormingen in het sociaal domein vraagt dit om een 
nieuwe stap in de organisatie van het sociaal domein om het perspectief waar te 
kunnen (blijven) maken. Het sociaal domein is te complex en moet eenvoudiger.  
We ontwikkelen daarom voor het einde van 2012 een visie op het sociale domein, 
waarbij rekening wordt gehouden met de majeure ontwikkelingen zoals de drie 
decentralisatiebewegingen, de ontwikkeling van het bestuurlijk stelsel en het fysieke 
domein. 

1+4. Beleidsuitgaven en 
benchmark Sociaal 
 
Vanwege de overlap en 
samenhang van beide 
maatregelen zijn deze 
gecombineerd. 
 

a. 2013: € 4,4 miljoen  
b. 25% in 2013 en 60/40%  stad/stadsdelen 
c. € 17,5 miljoen 
Voor Amsterdammers en instellingen moet subsidieverlening makkelijker en sneller 
verlopen. Tegelijkertijd willen we als gemeente goed kunnen sturen op subsidies.  
Ons eindbeeld is een transparanter subsidieproces binnen de gemeente, een 
simpeler en eenduidiger proces voor subsidieontvanger dat voor zowel verstrekker 
als ontvanger tot besparingen leidt.  
 
De voorstellen voorzien in een ingrijpende verandering van de organisatie van de 
subsidieverlening via uniformering en standaardisering van de uitvoering. Dit is in 
lijn met de eerdere veranderingen die zijn ingezet in Inzet op Herstel 1. De drie 
belangrijkste onderdelen van het nieuwe subsidieproces zijn: 1) het vereenvoudigen 
van het subsidieproces (o.a. deregulering, organisatie en procesoptimalisatie, en 
subsidies in control), 2) één algemene subsidie verordening voor stad en 
stadsdelen, 3) en één stedelijk subsidiebureau.  

2. Subsidies 
 

a. 2013: € 0,5 miljoen  
b. 25% in 2013 en 60/40% stad/stadsdelen 
c. € 2,0 miljoen 
In de schuldhulpverlening zijn reeds belangrijke verbeteringen ingezet met het 
herontwerp schuldhulpverlening, dat gericht is op snellere en effectievere 
schuldhulpverlening. Vanaf dit jaar worden deze verder ingevoerd. Dit is ook 
vertrekpunt voor de aanvullende maatregelen. Door het opdrachtgeverschap te 
versterken kan goedkoper en effectiever. Hiervoor worden twee modellen nader 
onderzocht, namelijk opdrachtgeverschap en inkoop door stadsdelen enerzijds en 
de variant van centrale inkoop anderzijds. We bundelen de inkoopkracht en sturen 
meer op het nakomen van de gemaakte afspraken met de maatschappelijke 
dienstverleners. Voor 2013 voeren we een aantal directe efficiency maatregelen, 
bijvoorbeeld door strengere selectie schuldhulpverlening aan zelfstandigen. 

3. Schuldhulpverlening    

a. 2013: € 0,5 miljoen  
b. 25% in 2013 en 60/40% stad/stadsdelen 
c. € 2,0 miljoen 
Vanuit een financiële en inhoudelijke veranderopgave is een revisie en andere 
inrichting van de organisatie van de ruimtelijk economische sector noodzakelijk. 
Hierbij zijn drie denkmodellen voor een nieuwe organisatie belicht en vergeleken. 
Dit vraagt in de komende maanden nadere analyse en verdieping. Uitgangspunten 
hierbij zijn kwaliteitsverbetering, de bundeling van kennis en expertise, de 
ontdubbeling van beleidstaken en besluitvorming en verbetering van de interactie 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Resultaten moeten o.a. leiden tot het 
versnellen van besluitvormingsprocedures, vereenvoudiging van regelgeving, 
betere dienstverlening voor de burger en meer ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheid, particulier initiatief en partnerschap. Bij de uitwerking 
besteden we specifieke aandacht aan de ketens in relatie tot total cost of ownership 
en het verlagen van de organisatiekosten (minder mensen). 

5+6. Monitor Ruimtelijke 
Projecten en RO  
 
Vanwege de overlap en 
samenhang van beide 
maatregelen zijn deze 
gecombineerd.  
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a. 2013: € 6,3 miljoen  
b. 25% in 2013 en 60/40% stad/stadsdelen 
c. € 25,0 miljoen 
De oorspronkelijke financiële opgave was € 18 miljoen in 2015. Door overheveling 
van  
€ 7 miljoen uit maatregel 11 (benchmark fysiek) is het totaal verhoogd tot  
€ 25 miljoen. 
De gemeente geeft jaarlijks ruim een half miljard uit aan grond-, weg- en waterbouw 
(GWW) werken, leveringen en diensten. Er valt nog veel te winnen in de wijze 
waarop de gemeente haar werk aanbesteedt, inkoopt, coördineert, aansluiting zoekt 
bij de markt en de daarbij komende bureaucratie. 
Deze opdracht richt zich op het verbeteren van de marktwerking door het handelen 
van de gemeente te professionaliseren en leidt uiteindelijk tot een betere kwaliteit 
(afgemeten aan de bestuurlijke doelstellingen op korte en lange termijn) tegen 
lagere kosten door onder andere: 
� standaardisering van bestratingmaterialen en straatmeubilair 
� afstemming van het werken in de openbare ruimte, wat betreft tijd en plaats   
� naleving en uitbreiding van de scope van de Puccinimethode 

(gemeenschappelijke standaard voor de inkoop van materialen) 
Dit realiseren we doordat alle stadsdelen en betrokken diensten en bedrijven. 

7+8. Openbare Ruimte en 
inkoop 
Grond/Weg/Waterbouw 
(GWW) 
 
Vanwege de overlap en 
samenhang van beide 
maatregelen zijn deze 
gecombineerd.  
 

a. 2013: € 3,5 miljoen 
b. De verdeling is gebaseerd op werkelijke GWW uitgaven (verhouding  
€ 1,3 miljoen en € 2,2 miljoen voor stad en stadsdelen). 
c. € 12 miljoen. De oorspronkelijke financiële opgave was € 11 miljoen. Door 
overheveling van € 0,95 miljoen uit Inzet op herstel 2 is het totaal  
€ 12 miljoen. 
Bij de zoektocht naar het vinden van besparingsmogelijkheden is gekozen voor 
pragmatisme. We hebben gezocht binnen de huidige context van rollen en 
verantwoordelijkheden, de huidige logistiek in het afval binnen de gemeente 
Amsterdam. Het gaat hierbij niet om organisatiewijziging, maar om inhoudelijke 
operationele verbeteringen. Voor de opdracht is aansluiting gezocht bij lopende 
efficiency en samenwerkingstrajecten in de stad.  
We richten ons daarom op maatregelen die bijdragen aan de verbetering van de 
afvalscheiding, zowel aan de bron als door middel van nascheiding, als op de 
verhoging van de afvalbaten. De belangrijkste zoekrichtingen hierbij zijn: 
1) efficiënt gebruik van grondstoffen waardoor de opbrengsten worden verhoogd, en 
verbetering van de recycling van papier en textiel;  
2) het verbeteren van logistiek; 
3) een effectievere inzet van het reinigingsrecht. 

9. Afval  
 

a. 2013: € 0,9 miljoen  
b. 25% in 2013 en 60/40% stad/stadsdelen 
c. € 3,5 miljoen 
De parkeerketen wordt geoptimaliseerd. Door het verlagen van de kosten en het 
verbeteren van de opbrengsten (niet zijnde tariefverhogingen) moet een besparing 
van 15 miljoen euro worden gehaald. Hierbij richten we ons enerzijds op het 
vergroten van de efficiency in de parkeerketen door ondermeer efficiëntere 
besluitvorming en uniformering (geen acht parkeerbeleidsnota’s). Anderzijds op het 
verhogen van de betalingsgraad. Door een strakkere regie op het toezicht en 
nieuwe methodieken van toezicht kunnen we de betalingsgraad verhogen. 
Belangrijke onderdelen zijn: 
� kwaliteit van de dienstverlening: er komt 1 basispakket voor uniforme 

dienstverlening aan en bejegening van onze burgers en bezoekers  
� intensivering van de handhaving 
� minder parkeerautomaten 
� professionalisering opdrachtgeverschap: het nu gefragmenteerde 

opdrachtgeverschap in de parkeerketen wordt gebundeld  
We willen daarom komen tot één stedelijk Parkeer Regie Orgaan.  

10. Parkeren   
 

a. 2013: € 5,6 miljoen  
b. besparing 2013 bepaald op basis van uitwerking van de maatregel en 60/40% 
stad/stadsdelen 
c. € 15 miljoen 
Deze maatregel behelst geen veranderopgave in tegenstelling tot de andere 
maatregelen, en is gericht op realiseren van de afgesproken taakstelling. De 
maatregel concentreert zich op de diensten die geen onderdeel zijn van maatregel 
5/6/7/8 en wel tot de fysieke sector behoren. Dit zijn de dienst Zuidas, Haven, 
Amsterdam, het Afval Energie Bedrijf en Waternet.  

11. Fysiek  
 

a. 2013: € 1,8 miljoen  
b. 25% in 2013 en 100% stad 
c. € 7 miljoen. Van de oorspronkelijke opdracht van € 14 miljoen is € 7 miljoen 
overgeheveld naar maatregel 5+6. Incidenteel wordt toegevoegd aan deze 
maatregel in 2013 € 0,9 miljoen en in 2014 en 2015 € 0,8 miljoen. 

12. Dienstverlening 
 

Met deze maatregel willen we de dienstverlening aan burgers en ondernemers 
tegen lagere kosten verbeteren . Waar de Amsterdammer met de gemeente te 
maken heeft, hij moet kunnen uitgaan van een gelijke dienstverleningskwaliteit, 
zowel in vorm, inhoud als bejegening. Hiervoor gebruiken we een 
organisatieconcept uit de retailwereld. Het retailconcept gaat uit van een efficiënte, 
uniforme kwaliteit van dienstverlening door zoveel mogelijk standaardisatie en 
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waarbij bij de inrichting van de organisatie(processen) rekening wordt gehouden 
met de wensen van de burger.     
Het voorstel gaat uit van: 
� zeven vestigingen die identiek zijn in uitstraling, aanbod en personeel:   
  alle producten zijn beschikbaar op één locatie: burgers worden niet meer   
  van het kastje naar de muur gestuurd 
� een kleine geconcentreerde beheerorganisatie voor dienstverlening om  
  de gelijkheid in de ervaring en kwaliteit van de dienstverlening voor de  
  burger op een gelijk niveau te krijgen over alle vestigingen, het CCA en  
  online 
� een verschillen meer in producten, procedures, openingstijden en  
  afhandeling tussen locaties 
a. In 2013 is er nog geen besparing omdat eerst moet worden geïnvesteerd voordat 
de maatregel tot netto besparingen leidt. 
b. – 
c. € 10 miljoen 
Deze besparing moet worden gerealiseerd door de uitgaven voor 
arbeidsvoorwaarden, naast de feitelijke salarisuitgaven, te beperken. Amsterdam 
heeft een aantal arbeidsvoorwaarden die luxer zijn dan die in andere gemeenten. 
Voorbeelden: extra vrije dagen en hogere ziektekostenvergoeding. Andere 
arbeidsvoorwaarden kunnen terughoudender worden toegepast. De burger 
ondervindt van deze maatregel geen effect aangezien deze volledig gericht is op de 
bedrijfsvoering en niet op de dienstverlening aan het publiek. De maatregel heeft 
geen organisatorische consequenties. Voor 1 januari 2013 zal in overleg met de 
bonden een versoberingspakket worden vastgesteld.  

13. 
Personeel/versobering 
arbeidsvoorwaarden   
 

a. 2013: € 3,0 miljoen 
b. een verdeling op basis van werkelijke historische kosten (verhouding  
€ 2,0 miljoen / € 1,0 miljoen stad/stadsdelen). 
c. € 12 miljoen 
McKinsey heeft begin 2012 naar de organisatie en de uitvoering van de 
inkoopfunctie in 
Amsterdam gekeken en op een aantal vlakken verbetervoorstellen gedaan. In dit 
voorstel pakken we deze punten aan door ondermeer: 
� minder gefragmenteerde inkoop: meer coördinatie om schaalvoordelen te 

benutten en verplichte deelname aan gezamenlijke inkoop 
� meer vaardigheden en mogelijkheden om te investeren in vaardigheden en 

expertise bij inkopen 
� meer aandacht voor sturen op kosten in denken en cultuur 
� meer aandacht voor het maximaliseren van competitie in aanbestedingen en 

andere inkooptrajecten 

14. Inkoop Overig    
 

a. 2013: € 2,0 miljoen 
b. 100% in 2013 en 60/40% stad/stadsdelen 
c. € 2,0 miljoen 
Door de implementatie van een flexibel huisvestingsconcept wordt het benodigd 
aantal vierkante meters kantoorruimte voor eigen personeel fors gereduceerd. Met 
de uitwerking van deze maatregel zetten wij de reeds ingezette hervorming op het 
gebied van huisvesting voort. Leidend daarbij is de verwachte (forse) afname van 
het aantal formatieplaatsen. Het is op dit moment nog onduidelijk hoeveel fte er 
binnen de gemeente zal verdwijnen en hoe zich dit zal vertalen naar de omvang van 
de gemeentelijke organisaties. 
Wel kunnen er scenario’s worden uitgewerkt waarbij, uitgaande van een afname 
van een x aantal fte., inzichtelijk wordt gemaakt welke panden in aanmerking 
zouden komen voor beëindiging huurcontract/verkoop, hetgeen tot verdere 
besparingen leidt. 

15. Huisvesting   
 

a. 2013: - 
b. – 
c. € 5 miljoen. De structurele besparing is te realiseren. De termijn is afhankelijk van 
de feitelijke vermindering van het aantal fte en de mogelijkheden tot afstoten van de 
huur- en eigendomspanden. 
We willen de problemen in de stad met blijvend resultaat oplossen. Het moet voor 
bewoners, ondernemers en bezoekers veiliger en leefbaarder worden. Om dat te 
kunnen bereiken, worden alle handhavers in de stad gericht(er) en flexibel ingezet 
op de problemen. Dit wordt bereikt door een set van maatregelen. Kern hierbij is het 
ontwikkelen en invoeren van de informatiegestuurde handhaving en het verder 
versterken van de samenwerking op het terrein van toezicht en handhaving, ook 
met de politie. Informatie gestuurd toezicht en handhaving leiden tot een 
effectievere aanpak van (potentiële) problemen op basis van (analyses van) actuele 
en betrouwbare gegevens. In het handhavingsprogramma worden de prioriteiten 
benoemd waarop bij voorrang en gezamenlijk toezicht wordt gehouden. Flexibele 
en multi-inzetbare capaciteit op de prioriteiten in plaats van vaste capaciteit per 
discipline is het doel. Verder zijn er een aantal efficiency voorstellen gericht op 
flexibiliteit en slagkracht die vooral in 2013 leiden tot opbrengsten. 

16. Toezicht en 
handhaving     

a. 2013: € 1,2 miljoen  
b. 25% in 2013 en 60/40% stad/stadsdelen 
c. € 5 miljoen 

17. Bestuur en 
ondersteuning 

Deze maatregel gaat over besparingen op burgerzaken, bestuur en ondersteuning. 
Samen met opdracht 12 (dienstverlening) moet deze opdracht leiden tot een 
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besparing van € 3 mln. Bij bestuur en ondersteuning gaat het om:  
� de bezoldiging respectievelijk vergoedingen van bestuurders en (deel)raadsleden 

(directe kosten) 
� de personeelslasten van de ambtelijke ondersteuning (griffie en 

bestuursondersteuning) (indirecte kosten).  
Voorstellen voor structurele besparingen op directe kosten volgen na de 
besluitvorming over de hoofdlijnen van het bestuurlijk stelsel vanaf 2014. Op 
indirecte kosten wordt vanaf 2013 een structurele besparing gerealiseerd van € 0,5 
miljoen op personeelslasten en/of materiële kosten, te verdelen naar rato tussen 
stad en stadsdelen.  
a. 2013: € 0,5 miljoen  
b. 17% in 2013 en 60/40% stad/stadsdelen 
c. € 3 miljoen 
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1.6 Investeringsplan en strategisch personeelsplan  
 
In de Kadernota 2013 hebben wij een investeringsplan en een strategisch personeelsplan 
aangekondigd. Deze plannen dragen bij aan de realisatie van de besparingen uit 1 Stad 1 
Opgave.  
 
Meerjaren investeringsplan 
Behoud van een gezonde financiële positie vereist dat het college en de raad sterker kunnen 
sturen op het gemeentelijk investeringsprogramma. Daartoe presenteren wij u bij de 
Kadernota 2014 het eerste meerjaren investeringsplan. In dit kader presenteren we u bij de 
jaarrekening een analyse van de onderbouwing van het weerstandsvermogen. Het 
investeringsplan zal onderdeel worden van de reguliere planning en control-cyclus. In de 
financieringsparagraaf, de Paragraaf Risico’s en weerstandsvermogen en de Paragraaf 
Bedrijfsvoering leest u meer over deze maatregelen. 
 
Strategisch personeelsplan 
De hervormingen van ´1 Stad, 1 Opgave´ hebben grote consequenties voor het personeel. 
Daarom ontwikkelen wij een strategisch personeelsplan. Dit plan betreft allereerst het 
personeel wat boventallig raakt door de reorganisaties. Deze medewerkers bieden we 
passend maatwerk (scholing en alternatieve banen). Door aanpassing van regelgeving 
ontstaan ruimere mogelijkheden in arbeidscontracten. De mobiliteit wordt vergroot door 
bindende gemeentebrede afspraken over het plaatsen van medewerkers. Ten tweede willen 
we de kwaliteit van het apparaat op peil houden, zodat de ambities van college en raad 
kunnen worden gerealiseerd. In de paragraaf bedrijfsvoering leest u meer over bovenstaande 
maatregelen en de optimale mobiliteitsketen. 
 
Frictiekosten 
De bezuinigingsoperatie 1 Stad 1 Opgave gaat gepaard met frictiekosten. Dit zijn tijdelijke 
kosten die onder andere ontstaan door reorganisaties of nodig zijn om de structurele 
besparing te realiseren. Wij onderscheiden drie soorten frictiekosten:  
� Kosten die samengaan met personeelsreductie: boventalligheid en daarmee 
� samenhangende talent- en mobiliteitsontwikkeling 
� Kosten als gevolg van innovaties op bedrijfsvoering met een rendabele grondslag 
� Randvoorwaardelijke algemene proceskosten (conform motie 503 Roodink 

procesinnovaties in beeld)  
 
De maatregelen 1 Stad 1 Opgave zijn op hoofdlijnen uitgewerkt. College en dagelijkse 
besturen van stadsdelen werken de maatregelen najaar 2012 verder uit. Onderdeel van deze 
uitwerking is de onderbouwing van de frictiekosten. Voorstellen tot onttrekking aan de reserve 
worden aan de raden voorgelegd. De uitwerking van de bezuinigingsmaatregelen, 
toebedeling van de financiële gevolgen en de eventuele frictiekosten verwerken we bij de 
eerste begrotingswijziging 2013.  
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1.7 Stand van zaken moties en amendementen Kadernota 2013 
 
nr.  M/A onderwerp Terug te vinden in  
348 A Walstroom zeecruisesector Haven Amsterdam zal in 2012 in samenwerking met DMB een 

plan van aanpak voor het onderzoek naar de mogelijkheden van 
walstroom voor de zeecruise opstellen bestaande uit twee 
onderdelen zoals in de motie is aangegeven. Het technisch 
onderzoek zal in 2013 worden afgerond. Het tweede onderdeel, 
het creëren van draagvlak bij havens in NW Europa en bij 
rederijen zal in 2013 en 2014 plaats vinden 

350 M BWT achteraf Programma Stedelijke ontwikkeling, doelstelling 11.5 
Beantwoording motie geagendeerd voor raadscommissie BWK op 
10 oktober 2012 

352 M Misstanden woningmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling, doelstelling 11.5  
353 M Fysieke pijler Beantwoording motie geagendeerd voor raadscommissie BWK op 

10 oktober 2012 
370 M Effectief toezicht op 1012 wordt meegenomen in het plan van aanpak invoering Kaderwet 

prostitutie 

371 M Blijven investeren in actieve 
burgers 

Programma Zorg, doelstelling 3.1 

372 M Obesitas Wordt eind 2012 apart aan de Raad voorgelegd 
373 M Aanpak obesitas onder kinderen 

(nulmeting kinderobesitas) 
Zie motie 372 

386 M 7 Stadsloketten open van 8:00 tot 
20:00 uur 

Wordt meegenomen in de verdere uitwerking maatregel 12 
(dienstverlening) uit 1 Stad 1 Opgave 

387 M Gedwongen ontslagen Wordt meegenomen in verdere uitwerking maatregelen 1S1O 
410 M Personeelsbeleid Wordt opgenomen in de jaarlijkse personeelsmonitor 
412 M Water Wordt apart aan de raad teruggekoppeld (najaar 2012) 
417 M Huren culturele instellingen in 

kaart 
Wordt opgenomen in het Kunstenplan 2013-2016 en apart aan de 
raad voorgelegd 

423 A Binnenluchtkwaliteit scholen Programma Educatie, jeugd en diversiteit, doelstelling 4.1 
424 M Sociale competenties Plan wordt momenteel uitgewerkt en zal apart aan de raad worden 

voorgelegd 

425 A Ouderen in armoede Wordt samen met het Meerjarenbeleidsplan Armoede aan de  
raad voorgelegd (oktober 2012) 

426 A Jeugdsportfonds Programma Werk en inkomen, doelstelling 2.6. Uitwerking van de 
inzet volgt in het najaar 2012 (zie ook motie 372).  

427 M Fysieke pijler AIF Beantwoording motie geagendeerd voor raadscommissie BWK op 
10 oktober 2012 

429 A Aanvullen dotaties algemene 
dienst 

Wordt verwerkt in het Financieel meerjarenperspectief bij 
Kadernota 2014 

432 A Drijfvuil Programma Milieu en water, doelstelling 8.3 
433 A Investeren in toezicht Programma Facilitair en bedrijven, doelstelling 10.3 
434 A Vervuiling, verloedering, graffiti Programma Verkeer en infrastructuur, doelstelling 5.6 
435 M Uitvoeringstoets 

bezuinigingsmaatregel chronisch 
zieken en gehandicapten 

Wordt samen met het Meerjarenbeleidsplan Armoede aan de raad 
voorgelegd (oktober 2012) 

436 M Eén Stad, één Opgave Wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de maatregelen 
1 Stad 1 Opgave 

437 M Jump-in-2 Zie motie 372 
483 M Blauwdruk gemeentelijke 

organisatie 2015 
Bestuurlijke hoofdlijnen 

484 M Ruimte voor Amsterdammers Wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de maatregelen 
1 Stad 1 Opgave 

490 M Geen gekraakte 
gemeentepanden meer 

Brief is verstuurd en ter kennisname aan de raadscommissie 
aangeboden (oktober 2012) 

491 M Fiscale vergroening Wordt apart aan de raad teruggekoppeld (najaar 2012) 
492 A Maatschappelijke opvang Verwerking vindt plaats bij de 8-Maandsrapportage 2012 
493 M Klimaatneutraal bouwen Programma Stedelijke ontwikkeling, doelstelling 11.2, 

beantwoording motie geagendeerd voor raadscommissie BWK op 
10 oktober 2012 

495 A Illuminatie Programma Verkeer en infrastructuur, doelstelling 5.6 
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499 A Ouderen in armoede met een 
onvolledige AOW 

Onderzoek naar de inkomenspositie van ouderen met een 
onvolledige AOW is reeds gestart. De uitkomsten zijn uiterlijk 
januari 2013 beschikbaar. Vorig jaar heeft het college er bij het 
Rijk op aangedrongen maatregelen te nemen om het niet-gebruik 
van de AIO terug te dringen. Het College zal dit wederom opnieuw 
onder de aandacht brengen. De armoedevoorzieningen zullen o.a. 
via de communicatiekanalen van organisaties van de doelgroep 
extra onder de aandacht brengen 

500 A Algemene tegemoetkoming 
chronisch zieken en 
gehandicapten (atcg) 

Programma Werk en inkomen, doelstelling 2.6, zie ook motie 435 

503 M Procesinnovaties in beeld Bestuurlijke hoofdlijnen 
508 M Afval Wordt betrokken bij de verdere uitwerking van maatregel 9 (afval) 

uit 1 Stad 1 Opgave 

509 A Cultuureducatie Verwerking vindt plaats bij de 8 maandsrapportage 2012 
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1.8 Geconsolideerde begroting centrale stad en stadsdelen 
 
Programma's Stad en Stadsdelen - Begroting 2013 - bedragen * 
€ 1.000.000

Centrale 
stad

Stadsdelen Totaal Aandeel 
stads-
delen

Dienstverlening 64 88 153 58%
Openbare orde en veiligheid 136 22 158 14%
Verkeer en infrastructuur 858 124 982 13%
Werk, inkomen en economie 1027 24 1051 2%
Onderwijs en jeugd 177 206 383 54%
Welzijn en zorg 398 92 491 19%
Sport en recreatie 23 61 84 73%
Cultuur en monumenten 157 32 189 17%
Openbare ruimte en groen 39 226 265 85%
Milieu en water 432 157 589 27%
Stedelijke ontwikkeling 414 175 589 30%
Bestuur en ondersteuning 64 57 121 47%
Financiering en algemeen dekkingsmiddelen 1095 17 1113 2%
Totaal lasten 4886 1282 6168 21%

Dienstverlening 32 44 76 58%
Openbare orde en veiligheid 28 1 29 4%
Verkeer en infrastructuur 416 155 571 27%
Werk, inkomen en economie 773 9 782 1%
Onderwijs en jeugd 73 41 114 36%
Welzijn en zorg 155 6 161 4%
Sport en recreatie 3 14 18 81%
Cultuur en monumenten 26 3 29 10%
Openbare ruimte en groen 4 32 36 89%
Milieu en water 352 136 488 28%
Stedelijke ontwikkeling 280 124 404 31%
Bestuur en ondersteuning 6 1 7 17%
Financiering en algemeen dekkingsmiddelen 2432 678 3109 22%
Totaal baten 4580 1245 5824 21%

Resultaat voor onttrekkingen en toevoegingen aan reserves -306 -37 -344 11%
Onttrekkingen aan reserves 793 174 967 18%
Toevoegingen aan reserves -487 -137 -623 22%
Resultaat na onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 0 0 0  
 
Voor de consolidatie is gekozen voor de programma-indeling van de stadsdelen, zoals deze 
vanuit Besturen zonder Ballast is voorgeschreven. 
 
De cijfers van de centrale stad betreffen de door het college aan de raad aangeboden 
begrotingscijfers 2013. De status van de stadsdeelcijfers verschilt per stadsdeel en varieert 
van ambtelijk concept tot door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.  
 
De stadsdeelfondsuitkering is geëlimineerd (€ 638 miljoen) bij de centrale stad binnen de 
financiering en algemene dekkingsmiddelen. Het resultaat voor mutatie reserves van minus 
€ 306 miljoen van de centrale stad zien wij terug in de programma’s van deze begroting. 
 
Zichtbaar in de cijfers is dat het aandeel van de stadsdelen op de totale gemeentelijke 
uitgaven 21% is. In de programma’s Dienstverlening, Onderwijs en Jeugd, Sport en Recreatie 
en Openbare ruimte en groen is het aandeel van de stadsdelen groter dan  50% van de 
geconsolideerde programmacijfers. 
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1. Openbare orde en veiligheid 
 
Maatschappelijk effect  
Amsterdam is een veilige en vrije stad. Met een uitgaansleven dat past bij een stad als Amsterdam. 
Waar het veilig en vrij is voor iedereen, of je nu jong of oud bent, zwart of wit, beperkt of onbeperkt, 
homo of hetero, bewoner of bezoeker. Ongeacht tijd, plaats of levensovertuiging. Waar duidelijke 
grenzen en normen zijn, waarop mensen elkaar aanspreken en waar de overheid tijdig, krachtig en 
effectief optreedt waar nodig. 
 
Kerncijfers 

Bedragen x € 1 miljoen Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten per doelstelling           
1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd 33,5 27,7 21,9 19,2 18,3 
1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast 6,5 6,2 3,0 3,0 3,0 
1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg 80,9 74,3 72,5 72,5 72,5 
1.4 (Openbaar vervoer en) taxi's zijn sociaal veilig 1,0 1,6 0,0 0,0 0,0 
1.5 Veiligheidsbureau  3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Subtotaal lasten 124,9 109,8 97,4 94,7 93,8 
Dotaties aan reserves 7,0 0,7 0,0 0,0 0,0 
Totaal lasten 131,9 110,5 97,4 94,7 93,8 
Baten per doelstelling           
1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd 2,7 3,0 0,8 0,8 0,8 
1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg 2,2 1,8 1,8 1,8 1,8 
1.4 (Openbaar vervoer en) taxi's zijn sociaal veilig 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 
1.5 Veiligheidsbureau  3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Subtotaal baten 7,9 6,4 2,6 2,6 2,6 
Onttrekkingen aan reserves 8,4 4,9 3,2 0,4 0,0 
Totaal baten 16,4 11,3 5,8 3,0 2,6 
Saldo ten laste van de algemene middelen 115,6 99,2 91,7 91,7 91,2 

 
Programakkoord ambities  
Voor 2013 zijn prioriteiten gehonoreerd voor Top600, cameratoezicht, invoering kaderwet prostitutie, 
de voetbalwet, pleinenaanpak, illegaliteit en intimidatie in de woonomgeving (de aanpak van 
overlastgevende multiprobleem-gezinnen (OMPG), geïntegreerd in de treiteraanpak). 
 
Ontwikkelingen en beleidskaders  
Aanstaande veranderingen in wetgeving  
� De wettelijke regietaak voor de gemeente rond veiligheid (aanpassing Gemeentewet) 
� De Wet nationale politie 
 
Nieuwe instrumenten in wet- en regelgeving 
� Bestuurlijke informatie justitiabelen (BIJ) 
� Wet bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (de voetbalwet) 
� Wet veiligheidsregio’s  
� Wet kraken en leegstand (de kraakwet) 
� Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche 
� Nieuwe regelgeving voor coffeeshops 
Deze ontwikkelingen leiden tot meer taken – voor toezicht en handhaving – en een versterking van 
de regierol en in een aantal gevallen ook tot wijziging van bevoegdheden van de gemeente.  
 
Kaders voor 2013 
� Borging van de Top600 methodieken voor de aanpak van gewelddadige high impact veelplegers 
� Extra inzet op recidivebeperkende straf- en zorgtrajecten voor de jeugdproblematiek  
� Oprichten van een nieuwe gemeentelijke Organisatie Bestuurlijk Toezicht voor toezicht en 

handhaving met een eenduidige taakverdeling tussen centraal en decentraal. Hiermee willen wij 
versnippering tegengaan, de kostenefficiëntie vergroten en informatie gestuurd handhaven  

� De aanpak van hate crimes – extreme discriminatie-incidenten met geweld – blijft als prioriteit 
gehandhaafd  
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� Vergroten van zichtbaarheid in wijk en buurt, met gericht toezicht op straat, 
incidentenmanagement, pleinenaanpak, intimidatie in de woonomgeving (treiteraanpak) en snelle 
afdoening en uitvoering van sancties in wijk en buurt. Het veiligheidshuis vervult hierin een 
duidelijke rol en voert een-lik-op-stuk-beleid uit (Veiligheidsplan Amsterdam) 

� Afbreken van criminele organisaties en netwerken, door aanpakken van  gelegenheidsstructuren, 
criminogene branches, zoals vechtsportgala’s, en vermenging van boven- en onderwereld. Dit 
doen we onder meer via de Wet Bibob, bestuurlijke rapportages driehoek en project 1012  

� De aanpak van mensenhandel, gedwongen prostitutie en vrouwenhandel krijgt een nieuwe 
impuls door de vernieuwing van wet en regelgeving  
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1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd 
 
1.1.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Bestrijden van criminaliteit is niet alleen een kwestie van boeven vangen. Amsterdam ontwikkelt met 
politie, justitie, rechterlijke macht en zorgpartners nieuwe wegen om recidive terug te dringen, 
voedingsbodems voor criminaliteit aan te pakken en te zorgen dat er minder jeugd het criminele 
circuit instroomt. Dat gebeurt door snel en consequent te straffen, de criminogene factoren te 
achterhalen en deze zoveel mogelijk structureel weg te nemen.  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Objectieve veiligheidsindex1 80 1/1/2010 73 76-72 76-72 NTB NTB 
2. Subjectieve veiligheidsindex2 76 1/1/2010     NTB 
2a Element buurtproblemen 63 1/1/2010 59 62-55 62-55 NTB NTB 
2b Element vermijding  81 1/1/2010 76 79-73 79-73 NTB NTB 
3. Leefbaarheidsindex 100 31/12/2011 99 NTB NTB NTB  
 
De eerste indicator is gericht op ‘veilig zijn’. De andere indicatoren zijn gericht op ‘veilig voelen’. Elke 
vier maanden vindt een meting plaats; de metingen worden in de Regionale Veiligheidsrapportage 
gepubliceerd.  
 
1.1.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Om zowel de objectieve en subjectieve veiligheid als de leefbaarheid in Amsterdam verder te 
verbeteren, zetten we verschillende middelen in. Met uitzondering van de aanpak Top600 zijn deze 
gebundeld in het Veiligheidsplan Amsterdam en worden daarom ook onder deze noemer in de 
begroting opgenomen. Gezien de omvang en het belang heeft de aanpak Top600 een eigen 
portefeuille en is om die reden hier als zelfstandig onderdeel verwerkt. 
 
Top600 
Indicatoren Top600 Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
4. Het aantal door de Top6003 
gepleegde high impact delicten4 nb 1/5/2011 nb nb nb nb nb 
De high impact recidive door de 
Top600 nb 1/5/2011 nb nb nb nb nb 
 
Spil in de organisatie van de aanpak Top600 is het gemeentelijk programmabureau dat 
verantwoordelijk is voor de coördinatie tussen de ruim dertig betrokken partners. De aanpak steunt 
op drie pijlers.  
1. Lik-op-stuk: snel, consequent en streng straffen. Eenmaal gepakt komen de veelplegers sneller 

voor de rechter en zitten bij veroordeling hun straf direct uit. Dit betekent dat we zorgen dat het 
traject van de strafrechtketen van OM naar rechtbank tot en met gevangenis sneller wordt 
doorlopen 

2. Zorg: Het screenen van de zeshonderd veelplegers en hun directe omgeving is een zeer 
belangrijk onderdeel van de aanpak. Het geeft inzicht in de psychische gesteldheid, het 
verstandelijk vermogen en het leefpatroon van een dader, waardoor wij hem, als onderdeel van 
de straf, ook in een passend zorgtraject kunnen plaatsen 

3. Instroombeperking: Wij beperken de instroom in het criminele circuit door interventies in het 
gezin, door screening van de broertjes en zusjes en te zorgen dat die naar school gaan en een 
startkwalificatie halen. De nadruk van de aanpak ligt daarmee op het hele gezin en de totale 
leefomgeving van de dader (zie paragraaf 1.2 Minder Jeugdcriminaliteit en –overlast.) 

 

                                                
1 De objectieve Amsterdamse veiligheidsindex meet criminaliteit en overlast. Het streven voor 2013 is een verbetering van 1-2 
indexpunten ten opzicht van 2012. Het huidige niveau is 73 punten. 
2 De subjectieve veiligheidsindex meet vermijdingsgedrag (mate waarin bewoners plekken in de buurt mijden) en 
buurtproblemen (fietsendiefstal, auto-inbraak, overlast jongeren, et cetera). Het streven voor 2013 is een verbetering van 1-2 
indexpunten ten opzicht van 2012. Het huidige niveau van de index vermijdingsgedrag is 76 punten en van de index 
buurtproblemen 59 punten. 
3 De eventuele afname van het aantal door de Top600 gepleegde high impact delicten alsmede een recidivedaling kan nu nog 
niet bepaald worden. De aanpak is een jaar leden gestart (mei 2011) en vrijwel alle Top600 personen zijn nog in behandeling 
of gedetineerd.  
4 Het betreft hier aangiften van straatroof, overval, openlijk geweld, zware mishandeling en misdrijven moord/doodslag 
(inclusief pogingen)  
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In de pijlers 1 en 2 wordt per ‘deelnemer’ een regisseur aangesteld. Als bestuurlijke handhaving de 
meeste mogelijkheden biedt levert de Directie Openbare Orde & Veiligheid een regisseur.  
 
Op 1 mei 2011 is de Top600 van start gegaan. Eind 2011 zijn 250 basisdossiers opgesteld, die per 
dossier een regisseur en een plan van aanpak kregen. Met acht dossierbehandelingen per week ligt 
Top600 op schema. Eind 2012 zijn de beoogde 600 basisdossiers allemaal onder regie. Om de 
aanpak te borgen wordt de programmaorganisatie in 2013 voortgezet. Per 1 mei 2013 worden de 
Top600 activiteiten ondergebracht in het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland.  
 
De belangrijkste activiteiten van het programmabureau zijn: 
� monitoring van de uitvoering van de aanpak Top600 en, waar nodig, tussentijds bijsturen. Bureau 

Onderzoek en Statistiek geeft daarbij ondersteuning. In de monitoring wordt ook inzicht gegeven 
in de ingezette interventies en de impact daarvan  

� beheer en ontwikkeling van een digitaal volgsysteem waarin de regisseurs hun voortgang in de 
aanpak van een Top600 persoon kunnen bijhouden  

� lobbyen voor de benodigde juridische aanvullingen  
� OOV levert een regiocoördinator voor de landelijke aanpak criminele jeugdgroepen  
� zorgen dat problemen die door de aanpak aan het licht komen, worden opgelost  
� jaarlijks organiseren van vier regisseursdagen, twee conferenties voor alle partners en een aantal 

andere themabijeenkomsten 
 
Veiligheidsplan Amsterdam 2012-2014    
Het Veiligheidsplan Amsterdam bundelt verschillende bestuurlijke activiteiten en geeft de uw raad 
inzicht in de prioriteiten die het college zich stelt voor de periode 2012-2014. De voornaamste 
onderdelen van het veiligheidsplan staan hieronder toegelicht. 
 
Toezicht en Handhaving 
Om de samenhang en samenwerking van toezicht en handhaving te verbeteren, wordt een 
concernbrede Organisatie Bestuurlijk Toezicht (OBT) opgericht.  
De volgende ‘reguliere’ activiteiten worden uitgevoerd: 
� vergroten van de zichtbaarheid in de buurt door gericht straattoezicht, management van 

incidenten en het uitvoeren van sancties in de wijk  
� cameratoezicht, politiesurveillance, buurtveiligheidsteams, toezichthouders, vliegende brigades en 

straatcoaches dringen met informatie gestuurd toezicht en handhaving extreme overlast terug van 
drugsgebruik en drugshandel, jeugdgroepen en uitgaansleven  

� cameratoezicht, preventief fouilleren, gebiedsverboden, samenscholingsverboden en 
noodverordeningen zetten we gericht en alleen bij hoge urgentie in. Het gebruik van deze 
instrumenten wordt jaarlijks getoetst op noodzaak, effectiviteit, subsidiariteit en proportionaliteit. 
De inzet stopt als de doelstelling is behaald 

� locaties met veel criminaliteit waar de burger veel hinder van ondervindt, voorzien we van 
cameratoezicht. In 2012 is de bouw van de Centrale Camera Toezicht Ruimte (CCTR) 
gerealiseerd. Vanaf 2013 worden de camera’s centraal uitgelezen, om het rendement te verhogen  

� subsidiering van de Stichting Beterburen die bemiddelt in conflicten tussen buren  
� maatregelen om agressie en geweld tegen hulpverleners en overheidspersoneel, zoals 

ambulancepersoneel, verloskundigen en buschauffeurs, tegen te gaan 
� toepassen van het instrument overlast/voetbalwet (opleggen gebiedsverboden) en pleinenaanpak: 

verbeteren criminaliteits- en overlastsituatie van een zevental pleinen (één per stadsdeel) in 
samenwerking met de stadsdelen 

� activiteiten in het kader van project Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ), waarbij 
het ministerie van Veiligheid en Justitie gegevens van zware gewelds- en zedendelinquenten naar 
de gemeente doorstuurt op het moment dat deze personen (tijdelijk) vrij komen uit detentie 

� exploitatie van het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland met cofinanciering van de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling en het Openbaar Ministerie 
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Jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast 
Met ingang van 2013 is geen rijksbijdrage meer beschikbaar voor de aanpak van jeugdcriminaliteit en 
jeugdoverlast. De recidivebeperkende trajecten voor jeugd en jongvolwassenen tot en met 23 jaar 
zijn, mede door de aanpak Top600, omgebouwd naar één programma voor de zwaardere 
doelgroepen, de Intensieve Forensische Aanpak (IFA), die in 2012 operationeel is geworden.  
Kenmerken van de aanpak van de jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast zijn: 
� vroegtijdig en snel ingrijpen met straf, waar nodig, en met zorg, waar kan  
� interventies worden niet alleen gericht op de jongere of jongvolwassene, maar ook op het gezin 

waarin hij of zij opgroeit en/of de leefomgeving 
� speciale aandacht voor psychische problematiek, voor jongeren met een lichte verstandelijke 

beperking en alcohol- en drugsproblematiek. Waar dat van toepassing is, wordt samengewerkt 
met Top600  

� flexibele inzet van stedelijke toezicht- en handhavinginstrumenten 
� aanpak van overlastgevende multiprobleemgezinnen (OMPG), waarbij de treiteraanpak centraal 

wordt gesteld 
 
Het effect van het beleid is in belangrijke mate af te leiden uit de afname van het aantal 
overlastgevende jeugdgroepen in Amsterdam. In de periode 2006-2010 is het aantal jeugdgroepen 
met meer dan de helft teruggedrongen. Voor Amsterdam is in het Regionaal Veiligheidsplan 
Amsterdam-Amstelland 2012-2014 (RVP) de doelstelling opgenomen om het totale aantal 
jeugdgroepen in Amsterdam met 20% terug te dringen ten opzichte van het peiljaar 2010. In cijfers 
betekent dit een verdere afname van  32 naar 19 jeugdgroepen. Voor 2013 is de inzet om niet boven 
de 25 jeugdgroepen uit te komen. 
 
Prostitutie en mensenhandel 
Het afgelopen half jaar is intensief gewerkt aan de prostitutienota (inmiddels genaamd Nota van 
Uitgangspunten 2012-2017). De nota is afgestemd met betrokken partijen en op onderdelen nader 
uitgewerkt. Zo zijn er nieuwe (concept) APV-regels5 voorbereid. Dit alles ter voorbereiding op de 
invoering van de nieuwe prostitutiewet, die ter goedkeuring bij de Eerste Kamer ligt.  
De volgende ‘reguliere’ activiteiten worden uitgevoerd: 
� coördinatie van de beleidsontwikkeling huiselijk geweld; de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 

voert de aanpak huiselijk geweld uit 
� financiering van vergunning- en raamcontroles in de prostitutiebranche door de Dienst 

Stadstoezicht (DST) 
� financiering van de uitvoering Escortregeling door Stadsdeel Centrum; dit vindt plaats in 

samenwerking met de politie Amsterdam-Amstelland 
� aanpak mensenhandel door de ketenregisseur van het stadsbrede casusoverleg misstanden in de 

prostitutie 
 
Relatie burger-politie 
� De Commissie voor Politieklachten draagt door adequate afhandeling van klachten over 

politieoptreden bij aan een betere relatie tussen politie en burger 
� De Commissie van Toezicht voor de Politiecellen draagt bij aan een betere relatie tussen politie en 

burger door toezicht op bejegening, verblijfsomstandigheden en het verblijf in politiecellen en de 
correcte naleving van voorschriften 

 
Radicalisering  
De aanpak heeft tot doel problemen vroegtijdig te signaleren, te de-radicaliseren en te de-escaleren. 
Netwerk- en expertiseopbouw zijn daarvoor randvoorwaarden. De belangrijkste activiteiten zijn:  
� het meld- en adviespunt, een pilotproject om organisaties zelf te leren een casus af te handelen, 

het opzetten van een pool met professionals op het gebied van de-radicalisering, de verdere 
ontwikkeling van het draaiboek Vrede, onderzoek naar handelingsperspectieven om de risico’s 
van single-issue bewegingen aan te pakken en de uitvoering van interventies bij risicosituaties  

 
 
 
 

                                                
5 Algemene Plaatselijke Verordening. 
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Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit 
� In navolging van landelijk coffeeshopbeleid wordt gezocht naar mogelijkheden voor meer 

kleinschaligheid, transparantie, beheersbaarheid, spreiding en minder overlast. Deelname aan 
landelijke pilot voor ontwikkeling van vestigingscriteria voor coffeeshops  

� Bestuurlijke bestrijding georganiseerde criminaliteit; toepassing wet Bibob en borgen Emergo-
project 

� Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC): 
- de minister van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks een subsidie ter beschikking voor de 

regionale ontwikkeling en stimulering van de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak, waaruit 
een aantal fte’s betaald worden die speciaal voor dit samenwerkingsverband van 
regiogemeenten, politie, justitie en belastingdienst worden aangesteld  

- de burgemeester van Amsterdam is voorzitter van de RIEC-stuurgroep  
- omdat de grenzen van RIEC's per 1 januari 2013 moeten samenvallen met die van de 

nieuwe politieregio's, is de RIEC Noord Holland gesplitst; vanaf 1 januari 2012 maakt 
Amsterdam deel uit van het RIEC Amsterdam-Amstelland in oprichting 

 
Coalitieproject 1012  
� Het doel van Coalitieproject 1012 is de criminaliteit in het gebied (‘De Wallen’) te verminderen 

door criminele infrastructuren en de daarmee verband houdende criminogene branches aan te 
pakken  

� Daartoe zal in ieder geval het aantal raambordelen gedurende de planperiode (10–15 jaar) in de 
binnenstad met 40% worden verminderd 

� Om een breed draagvlak bij onder meer ondernemers, bestuur en bewoners te realiseren is het 
bestemmingsplan Herbestemming Raambordelen Amsterdamse Binnenstad vrijgegeven voor 
inspraak; naar verwachting wordt het in oktober 2012 vastgesteld. Op basis van dit 
bestemmingsplan kan de gemeente onteigeningsprocedures starten. Verder onderhandelen we 
met enkele bordeelhouders over minnelijke verwerving van bordelen  

 
Illegaliteit 
� Samen met het Rijk (Dienst Terugkeer en Vertrek; Immigratie en Naturalisatiedienst) en lokale 

maatschappelijke organisaties begeleiden we de vrijwillige en duurzame terugkeer van 
vreemdelingen zonder verblijfsvergunning    

� Criminele - en overlastgevende illegalen worden aangepakt  
 
1.1.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 40,5 28,4 21,9 19,2 18,3 
1. Romp 33,5 23,5 21,9 19,2 18,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 7,0 0,7 0,0 0,0 0,0 
Baten - 10,9 7,9 4,0 1,2 0,8 
1. Romp 2,7 3,0 0,8 0,8 0,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 8,3 4,9 3,2 0,4 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 29,6 20,4 17,9 18,0 17,5 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Hieronder worden de belangrijkste budgetten opgesomd: 
� Veiligheidsplan, onder andere Toezicht & Handhaving, Jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast, 

Veiligheidshuizen, Top600, Prostitutie & mensenhandel (lasten € 23,2 miljoen; baten € 1,6 
miljoen) 

� Informatiehuishouding radicalisering (lasten € 0,5 miljoen) 
� Bestuurlijke bestrijding georganiseerde criminaliteit en Project 1012 (lasten € 3,0 miljoen; baten 
� € 0,7 miljoen) 
� Vreemdelingenbeleid (lasten € 0,5 miljoen) 
� Commissies en secretariaten Toezicht op politiecellen en Politieklachten (lasten € 0,6 miljoen; 

baten € 0,5 miljoen) 
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� Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor onder andere Project 1012, gevolgen 
vreemdelingenwetgeving, decentralisatie-uitkeringen uit voorgaande jaren en extracomptabele 
reserves prostitutie en OBT (lasten € 0,7 miljoen; baten € 4,9 miljoen) 

� Taken binnen deze doelstelling voor derden onder regie van de gemeente Amsterdam: 
- bijdrage stadsdelen Straatcoaches in Amsterdam (SAOA): € 0,75 miljoen incidenteel  
- bijdrage politie voor veiligheidsmonitor: € 0,1 miljoen 
- exploitatie Regionaal Informatie en Expertisecentrum: € 0,7 miljoen baten en lasten 
- exploitatie Veiligheidshuizen: € 2,2 miljoen lasten, waarvan € 1,5 miljoen ten laste van het 

veiligheidsplan (inclusief € 0,7 miljoen decentralisatie-uitkering Veiligheidshuizen) en € 0,7 
miljoen ten laste van Programma Educatie, jeugd & diversiteit 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De lasten nemen met € 12,1 miljoen af en de baten nemen af met € 3,1 miljoen. Het saldo ten laste 
van de algemene dienst neemt met € 9,2 miljoen af. Dit wordt verklaard uit de volgende mutaties. 
� Structurele prioriteiten voor de exploitatie van het cameratoezicht (€ 1,0 miljoen) en de nieuwe 

pleinaanpak (€ 0,3 miljoen) 
� Incidentele prioriteiten voor de Projectorganisatie Top600 (€ 0,5 miljoen), de vernieuwing van de 

aanpak van OMPG en treiteraanpak (€ 1,0 miljoen), een aanvulling van het fonds voor gevolgen 
Vreemdelingenwetgeving (€ 0,2 miljoen) en de Invoering kaderwet prostitutie (€ 0,7 miljoen)  

� Stopzetten rijksmiddelen voor veiligheid (doeluitkeringen veiligheid en leefbaarheid en 
Nederlands-Marokkaanse probleemjongeren) in 2013 (-/- € 4,8 miljoen). Over meerdere jaren is er 
een afname geweest van € 6,6 miljoen in 2010 tot nul in 2013 

� De reorganisatie Bestuursdienst Nieuwe Stijl hield ook een reorganisatie van de Directie OOV in. 
De Bestuursdienst en OOV gaan zich meer richten op de kerntaken waarbij er meer sprake zal 
zijn van regie en verdere uitbouw van programmatisch werken. Dit leidt tot een uiteindelijke 
efficiencywinst na 2013 van € 0,3 miljoen. Een aantal formatieplaatsen wordt geformaliseerd voor 
taken met een structureel karakter. Dit heeft een budgetverschuiving tot gevolg tussen de 
programma’s Openbare orde en veiligheid en Bestuur en concern (-/- € 1,1 miljoen) 

� Verwijderen van incidentele prioriteiten en baten uit het voorgaande jaar 2012 en correcties op 
voorgaande jaren (P1012 en Vreemdelingenbeleid): -/- € 7,5 miljoen  

 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
� Exploitatie cameratoezicht (€ 1,0 miljoen structureel): de Centrale Camera Toezicht Ruimte 

(CCTR) is in 2012 gerealiseerd. Vanaf 2013 worden de camera’s centraal uitgelezen. De 
exploitatie is tot en met 2012 incidenteel gedekt. De structurele exploitatie van één centrale 
uitkijkruimte, de CCTR, vraagt een structurele dekking 

� Pleinenaanpak en Wet bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (de voetbalwet) (€ 0,3 
miljoen structureel): het doel van de voetbalwet is beëindiging structureel overlastgevend 
gedrag;de wet biedt aanvullende juridische mogelijkheden om bestuurlijk op te treden tegen 
overlast, wanneer strafrechtelijke of civielrechtelijke instrumenten niet volstaan  

� Top600 (€ 0,5 miljoen incidenteel): in 2013 zijn middelen voor de programmaorganisatie nodig. 
Medio 2013 worden de methodieken van de aanpak Top600 ondergebracht in het Veiligheidshuis 
Amsterdam-Amstelland en van daaruit voortgezet 

� Overlast gevende Multiprobleemgezinnen (OMPG) en treiteraanpak (€ 1,0 miljoen incidenteel): 
de OMPG-aanpak wordt in 2012 omgebouwd. De treiteraanpak komt centraal te staan: de aanpak 
van (leden van) gezinnen die extreme overlast en intimidatie veroorzaken 

� Invoering kaderwet prostitutie (€ 0,7 miljoen incidenteel): er van uitgaande dat de nieuwe 
prostitutiewet 1 januari 2013 in werking treedt, wordt een gefaseerde invoering voorzien. Voor de 
implementatie van deze wet wordt een programmaorganisatie gevormd en een plan van aanpak 
ontwikkeld. Ook intensiveren we in de komende jaren incidenteel het bestaande toezicht op 
prostitutie en escort  

� Pardonmiddelen vreemdelingen (€ 0,2 miljoen incidenteel): het Fonds Gevolgen 
Vreemdelingenwet (dat een reserve is) voorziet tijdelijk in middelen voor levensonderhoud en/of 
onderdak bij schrijnende omstandigheden  

 
1.1.4 Risico’s  
Project 1012: de raad heeft ingestemd met de Strategienota Coalitieproject 1012 Hart van 
Amsterdam en daarmee met de uitvoering door Stadsdeel Centrum van het bestemmingsplan 
Herbestemmen Raambordelen Binnenstad. Hier bestaat een risico van planschade. De Regeling 
Risicovolle Projecten is van toepassing op dit project. 
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1.2 Minder jeugdcriminaliteit en -overlast 
 
1.2.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Jeugdcriminaliteit en -overlast gaan we tegen door snel en consequent op te treden. Daarnaast 
brengen we de jongeren om wie het gaat met een duurzame en preventieve aanpak op een pad naar 
een zinvolle toekomst. We doen dat door een veilige leef- en leeromgeving te scheppen en kwalitatief 
goed onderwijs te bieden. Waar in de voorgaande paragraaf de aanpak van de zwaardere criminele 
jeugd en jongvolwassenen aan bod kwam, komt in deze paragraaf de preventieve aanpak aan de 
orde. 
 
Indicator

6
  Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 

5. Aantal VO scholen dat een 
schoolveiligheidsteam  6 2011 nnb PM PM PM nog te 

bepalen 
6. Aantal licht criminele 
jongeren 1.749 Nov. 2010 (O&S) nnb 1.575 1.500 1.500 1.500 

7. Aantal First Offenders7  1.409 Nov. 2010 (O&S) nnb 1.265 1.200 1.200 1.200 
 
1.2.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Uw raad heeft op 4 april 2012 ingestemd met de doorontwikkeling van de Schoolveiligheidsteams 

(SVT) (onderdeel Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs). Een SVT is een samenwerking tussen 
politie, gemeente en school en biedt scholen praktische ondersteuning in de aanpak van verzuim 
en onveiligheid. Door het schoolklimaat positief te beïnvloeden wordt de school veiliger en hebben 
leerlingen meer kans op een succesvolle schoolloopbaan en toekomst. In 2013 worden de teams 
gericht ingezet op scholen waar de situatie wordt beoordeeld als zorgelijk 

� Met instellingen spreken we af dat 70% van de interventies voor lichtcriminele jongeren positief 
worden afgerond. Afnemende rijksmiddelen dwingen ons tot herijking van het voorzieningenniveau  

� Het Preventief Interventie Team (Pit) signaleert en benadert risicokinderen snel en gericht om te 
voorkomen dat ze afglijden van leerplichtige (18-) kinderen in de criminaliteit. De kinderen krijgen 
hulp (op maat), zodat zij niet ontsporen en er geen schooluitval is. Het gaat om: 
- broertjes, zusjes of kinderen van daders uit de Top600 aanpak 
- leerlingen aangemeld door Bureau Leerplicht Plus vanwege langdurig schoolverzuim 
- leerlingen die aangemeld worden door een aantal  basisscholen (uit de pilot) 

 
1.2.3 Wat mag  het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 6,5 6,2 3,0 3,0 3,0 
1. Romp 6,5 3,8 3,0 3,0 3,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. Romp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 6,5 6,2 3,0 3,0 3,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Deze middelen worden besteed aan de Jeugd en Veiligheid-activiteiten van de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling8. De middelen worden besteed aan: 
� uitvoering van de Intensief Preventieve Aanpak Risicojongeren (€ 5,1 miljoen) 
� Hervorming Risicojongeren (€ 1,1 miljoen) 
 
 
 

                                                
 
7 De indicator First Offenders is toegevoegd omdat deze indicator een beter beeld geeft van het resultaat van inspanningen 
binnen het preventief sociaal domein (DMO); een indicator meer- of veelplegers zegt meer over het repressief domein 
(Openbare orde en Veiligheid). 
8 De middelen voor de activiteiten Jeugd en Veiligheid uit het Veiligheidsplan (€ 3,6 miljoen) zijn onderdeel van doelstelling 1.1 
De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd. 
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Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De lasten zijn € 6,2 miljoen, er zijn geen baten; het saldo is € 6,2 miljoen, € 0,3 miljoen lager dan bij 
de Begroting 2012. Dit wordt als volgt verklaard: 
� incidentele prioriteit voor risicojongeren als onderdeel van de prioriteit Hervorming  

Jeugdbeleid  (€ 1,1 miljoen ) en het Preventief interventie team (€ 1,3 miljoen) 
� verwijderen van incidentele prioriteiten en baten uit het voorgaande jaar: risicojongeren  
� (-/- € 1,3 miljoen) en Preventief Interventie Team uit amendement C ’Behoud het goede’               

(-/- € 2 miljoen) 
� overheveling (+ € 0,3 miljoen) uit preventief jeugdbeleid en jeugdzorg (Programma Educatie, 

jeugd en diversiteit),  (+ € 0,3 miljoen) uit stedelijk jongerenwerk (Programma Educatie, jeugd en 
diversiteit), overheveling Schoolveiligheid (-/- € 0,4 miljoen) naar kwaliteit voortgezet onderwijs 
(Programma Educatie, jeugd en diversiteit) en taakstelling salariskosten (-/- € 0,1 miljoen). De 
dekking van overige uitgaven risicojongeren komt uit de ESF-inkomsten (+ € 0,5 miljoen) uit 
preventief jeugdbeleid 

 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
� Risicojongeren (incidenteel € 1,1 miljoen) onderdeel van Hervormingen risicojongeren 

Voor de realisatie van de hervorming Risicojongeren en ter overbrugging naar toekomstige 
dekking uit herallocatie van structurele middelen jeugdzorg/ jeugdhulpverlening in 2013, is 
aanvullend incidenteel budget nodig  

� Preventief Interventie Team Top600 (incidenteel € 1,3 miljoen) 
Met het Preventief Interventie Team (PIT), kiest de gemeente Amsterdam voor een nieuwe 
werkwijze die snel en gericht risicokinderen en -jongeren (inclusief hun gezinnen) signaleert en 
benadert. Deze kinderen/jongeren lopen een gerede kans af te glijden naar schooluitval, overlast 
en (kleine) criminaliteit. Voor 2013 wordt het PIT ingezet in de 3e pijler van de aanpak Top600, 
Proeftuin transitie jeugdstelsel en Pilot basisscholen voor vroegtijdig signaleren risicogedrag 

 
1.2.4 Risico’s  
Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geformuleerd. 
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1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg 
 
1.3.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Branden worden snel, effectief en veilig bestreden. Op niet voorziene ordeverstoringen wordt 
adequaat gereageerd. 
 
Indicatoren  Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Eerste tankautospuit binnen de norm 
ter plaatse9 

- - 80% 80% 80% 80% 80% 

2. Paraatheid: kazernes 24 uur bezet10 98,5% 2010 95% 95% 95% 95% 95% 
 
1.3.2 Wat gaan we ervoor doen? 
 
Brandweerzorg 
� Brandweer Amsterdam-Amstelland valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de 

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
� Het brandweerpersoneel is paraat en geoefend  
� De brandweer ontwikkelt zich van een uitsluitend repressieve organisatie naar een organisatie met 

twee kerntaken, preventie en repressie 
� Lokale brandweerzorg zal worden ingekocht op basis van een dienstverleningsovereenkomst 

tussen de Gemeente Amsterdam en de Regionale Brandweer. Deze overeenkomst is bij het 
opstellen van deze begroting nog niet gereed 

 
Crisisbeheersing  
� Demonstraties, manifestaties en evenementen worden multidisciplinair, c.q. in driehoeksverband, 

voorbereid, uitgaande van de bevoegdheden van de burgemeester, zoals vergunningsverlening bij 
evenementen en beschermen, of indien nodig beperken, van de vrijheid van meningsuiting bij 
demonstraties 

� Tijdens crises, rampen en grootschalige evenementen, zoals bijvoorbeeld Koninginnedag 
faciliteert het beleidscentrum in de kelder van het stadhuis de multidisciplinaire besluitvorming 
voor de Gemeente Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

 
1.3.3 Wat mag het kosten?  

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 80,9 74,3 72,5 72,5 72,5 
1. Romp 80,9 74,3 72,5 72,5 72,5 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 
1. Romp 2,2 1,8 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 78,5 72,5 70,7 70,7 70,7 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
De middelen worden besteed aan: 
� lokale brandweerzorg (€ 67,7 miljoen11) en Regionale brandweerzorg (€ 3,1 miljoen) 
� kapitaalslasten van verstrekte geldleningen aan Brandweer Amsterdam-Amstelland (€ 1,8 miljoen 

saldoneutraal) 
� permanente organisatie van Crisisbeheersing waaronder Koninginnedag (€ 0,7 miljoen) 
� de door Waternet geleverde voorziening voor het blussen van branden; onderhoud en 

beschikbaarheid van brandweerkranen en brandbluswater (€ 0,9 miljoen) 
 

                                                
 
10 De indicator geeft inzicht in de paraatheid van de eerstelijns voertuigen. Ook de paraatheid is een belangrijke factor voor de 
effectiviteit en slagkracht van de beschikbare brandweerzorg. 
Als een voertuig buiten dienst is, dan wordt dit gemeld en geregistreerd bij de regionale alarmcentrale. Periodiek wordt zo het 
bezettingspercentage berekend. 
11 Daalt in 2014 met tweede tranche bezuinigingen uit IOH1 (€ 1,75 miljoen) tot € 66,0 miljoen 
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Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De lasten zijn € 74,3 miljoen en de baten € 1,8 miljoen; het saldo is € 72,5 miljoen en € 6,0 miljoen 
lager dan bij de Begroting 2012. Dit wordt als volgt verklaard: 
� structurele posterioriteit Brandweerzorg IoH1 (-/- € 1,0 miljoen) 
� structurele vrijval als gevolg herberekening FLO (-/- € 4,0 miljoen). De extra jaarlijkse kosten van 

de ‘oude’ FLO regeling zijn herzien. De benodigde middelen blijken aanzienlijk lager (-/- € 4,0 
miljoen structureel) dan dat op grond van oude berekeningen was vastgesteld. Bij de Jaarrekening 
2011 duidde de vrijval van € 1,7 miljoen al in deze richting; de exacte berekening was toen nog 
niet beschikbaar voor het bepalen van de structurele vrijval. De daling van het benodigde budget 
leidt ertoe dat het aanvullende FLO-budget niet meer nodig is. De resterende FLO-bijdrage van de 
Gemeente Amsterdam is verwerkt in de begroting van de reguliere brandweerzorg  

� structurele vrijval als gevolg correctie begroting brandweerzorg (-/- € 1,2 miljoen). Bij de 
Jaarrekening 2011 is gebleken dat als gevolg van een technische fout en het niet verwerken van 
een collegebesluit het budget Brandweerzorg te hoog is. In de Begrotingswijziging 2012 is dit 
incidenteel verwerkt 

� nominale aanpassingen (€ 0,2 miljoen) 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
�  
� Brandweerzorg – Posterioriteit (€ 1,0 miljoen structureel) 
Dit is de eerste tranche van de ombuigingstaakstelling van € 2,75 miljoen vanaf 2014 (IOH1). Deze 
taakstelling wordt gerealiseerd dooreen andere inrichting van de repressieve dienst die vorm krijgt 
door:  
� schrappen van een aantal niet wettelijke opstelplaatsen 
� schrappen van de 7e man op zes Amsterdamse autospuiten 
� samenvoegen van twee kazernes in stadsdeel Zuidoost 
 
1.3.4 Risico’s  
Crisisbeheersing heeft per definitie een onvermijdelijk en ongepland karakter. Calamiteiten kunnen 
niet worden begroot; wanneer deze zich voordoen worden de benodigde budgetten en de dekking 
hiervan, aan uw raad ter goedkeuring aangeboden. 
Een belangrijke beheersingsmaatregel bestaat uit de draaiboeken en veiligheidsplannen die in 
werking worden gesteld indien een crisis zich voordoet. Belangrijk is dat deze regelmatig worden 
geactualiseerd onder andere op basis van opgedane ervaringen. 
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1.4 Openbaar vervoer en taxi’s zijn sociaal veilig 
 
1.4.1 Hoe gaan  we maatschappelijk effect bereiken 
De Amsterdamse taxi moet een taxi zijn die passagiers op veilige en betrouwbare wijze van A naar B 
vervoert, zonder dat sprake is van ritweigering, omrijden, intimidatie, hinderlijk gedrag op de 
standplaats of andere gedragingen die de kwaliteit van het taxivervoer aantasten. 
 
1.4.2 Wat gaan  we ervoor doen? 
Het college heeft op 20 december 2011 het nieuwe taxibeleid vastgesteld in de nota Toelating en 
toezicht op de Amsterdamse taximarkt. De handhavingportefeuille is in 2012 ondergebracht in het 
Programma Openbare orde en veiligheid. In het Handhavingarrangement Taxi is uitgewerkt hoe het 
toezicht en de handhaving op de Amsterdamse taximarkt wordt georganiseerd als de taxiverordening 
van kracht wordt. 
Door de inzet van toezicht en handhaving werkt de gemeente met de handhavingpartners aan het 
verbeteren van de kwaliteit van de opstapmarkt en een afname van overlast door taxichauffeurs op 
standplaatsen en op de openbare weg.  
Toezicht wordt informatiegestuurd en flexibel ingezet en is, als de taxiverordening van kracht is 
(vanaf mei 2013), zowel gericht op TTO’s (toegelaten taxiorganisaties) als direct op taxichauffeurs. 
Toezicht wordt ingezet op en rond standplaatsen voor het controleren en handhaven van de 
voorschriften van de taxivergunning, het handhaven van verkeersregels, en is flexibel naar tijd en 
plaats. 
 
1.4.3 Wat mag  het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 1,0 1,6 0,0 0,0 0,0 
1. Romp 1,0 1,6 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 
1. Romp 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
De middelen worden besteed aan: 
� toezicht en handhaving (€ 1,6 miljoen); € 1,0 miljoen incidentele activiteiten (inzet bijzondere 

opsporingsambtenaren (BOA) voor toezicht en hosting op taxistandplaatsen) en € 0,6 miljoen 
voor de structurele inzet van BOA’s en cameratoezicht voor handhaving 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De lasten nemen met € 0,6 miljoen en de baten met € 1,6 miljoen toe, het saldo ten laste van de 
algemene middelen neemt van 2012 naar 2013 met € 1,0 miljoen af. Dit wordt verklaard door:  
� lasten voor taxi-handhaving en bijdrage vanuit het Programma Verkeer en infrastructuur (€ 1,6 

miljoen) 
� verwijderen van de incidentele prioriteit taxihandhaving (€ 1,0 miljoen) uit het voorgaande jaar 

2012 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Er zijn geen prioriteiten of posterioriteiten voor de doelstelling opgenomen.  
 
1.4.6 Risico’s  
Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geformuleerd.  
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1.5 Veiligheidsbureau 
 
1.5.1 Wat gebe urt er?  
Het Veiligheidsbureau ondersteunt het bestuur van de veiligheidsregio. Het bureau adviseert het 
regionale veiligheidsbestuur over brandweerzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen 
(GHOR) en integrale crisisbeheersing. Volgens het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en 
zware ongevallen ontvangt het bureau als onderdeel van de regionale beheerstaak rijksmiddelen, 
waaruit een deel van de regionale taken van de Brandweer Amsterdam-Amstelland, de GHOR en het 
bureau zelf worden gedekt. Daarnaast ontvangt het bureau een bijdrage van de regiogemeenten. 
 
1.5.2 Wat kost dat? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten (+) 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten (+) 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Toelichting 
Het Veiligheidsbureau valt onder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland en komt voort uit de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Het bureau valt niet onder 
budgetverantwoordelijkheid van de Gemeente Amsterdam. Het bureau wordt wel georganiseerd en 
ondersteund door Amsterdam als de grootste gemeente binnen de veiligheidsregio. Vanaf 2013 
worden de budgetten, die niet tot de algemene middelen behoren, in een aparte administratie los van 
de gemeentebegroting ondergebracht, waarmee deze doelstelling vervalt. 
 
 
1.6 Reserves 
 
Reserve 
 
 
Bedragen x  € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 

2011 

Mutatie 
2012 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 

Reserves 22,9 4,6 27,5 -4,1 23,4 20,2 19,8 19,8 
Saldo 22,9 4,6 27,5 -4,1 23,4 20,2 19,8 19,8 

 
Invoering kaderwet Prostitutie 
Deze reserve is gevormd als extracomptabele reserve bij de Jaarrekening 2011. De middelen zijn 
bestemd voor de aanpak van misstanden in de prostitutie. Uit deze reserve wordt de 
programmamanager gefinancierd.  
� De wet houdt in dat alle prostituees geregistreerd moeten worden  
� De gemeente gaat uit van 5.500 prostituees die geïnterviewd en geregistreerd moeten worden. 

Tevens wordt bovenop het bestaande toezicht op prostitutie en escort (€ 0,55 miljoen) extra 
toezicht en handhaving in de eerste jaren voorzien  

 
De verwachte onttrekking in 2013 is € 0,2 miljoen. Deze reserve blijft in stand gedurende de looptijd 
van het programma, naar verwachting tot en met 2014. 
 
Organisatie Bestuurlijk Toezicht (regie-unit) 
Deze reserve is gevormd als extracomptabele reserve bij de Jaarrekening 2011. Uit het restsaldo van 
het Veiligheidsplan 2011 is voor de implementatie van Organisatie Bestuurlijk Toezicht (OBT) € 0,4 
miljoen gereserveerd in de periode 2012-2013. In 2013 wordt € 0,2 miljoen onttrokken onder andere 
voor organisatiekosten; de stadsdelen leveren een evenredige bijdrage. In 2013 wordt de al 
bestaande deelreserve OBT (€ 0,2 miljoen) uit de verzamelreserve OOV overgeheveld naar deze 
reserve. De eindstand van de reserve is daardoor eind 2013 € 0,2 miljoen. Deze reserve blijft in stand 
gedurende de looptijd van het programma, naar verwachting tot en met 2014. 
 
 
Reserve Project 1012  
Deze reserve is bestemd voor planschadekosten in het kader van Project 1012 en voor de 
exploitatiekosten van het programma. Voor 2013 (en 2014) is een onttrekking van € 2,3 miljoen 
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geraamd voor proceskosten (€ 1,0 miljoen), de stimuleringsregeling (€ 0,9 miljoen) en overige 
aangegane verplichtingen (€ 0,4 miljoen). Met de feitelijke planschade is hierin nog geen rekening 
gehouden. De planschade wordt vanaf 2013 niet meer begroot, omdat deze kosten moeilijk zijn te 
voorspellen. 
 
Reserve OOV 
De middelen in deze reserve zijn bestemd voor de cameratoezichtsruimte (CCTR) en voor de aanpak 
van illegale bordelen. In 2013 bedraagt de (restant) onttrekking € 0,2 miljoen voor de verbouwing van 
de CCTR.  
De afgelopen periode is bij de aanpak van illegale bordelen terughoudend omgegaan met externe 
kosten. Uit deze reserve worden de activiteiten van de kwartiermaker mensenhandel en prostitutie 
betaald. De komende periode staat onder andere een onderzoek naar thuisbordelen op stapel. 
Hiervoor wordt in de tweede helft 2012 een voorstel gedaan. De stand van de reserve ten behoeve 
van de aanpak illegale bordelen, bedraagt hierdoor eind 2013 € 0,3 miljoen. 
 
Reserve Gevolgen Vreemdelingenwetgeving 
Met dit fonds worden vreemdelingen ondersteund die in Amsterdam in humanitair schrijnende 
omstandigheden verblijven. De vreemdelingen verblijven hier rechtmatig maar hebben geen recht op 
reguliere voorzieningen. Het fonds wordt gevoed met incidentele prioriteiten. De middelen worden 
voornamelijk ingezet voor tijdelijke bijdragen in levensonderhoud en/of onderdak. In 2013 wordt € 0,5 
miljoen onttrokken en € 0,2 miljoen toegevoegd. De begrote eindstand 2013 van de reserve is € 0,3 
miljoen. 
 
Reserve Decentralisatiegelden OOV 
Deze reserve bevat de resterende doeluitkeringen voor de projecten Decentralisatie-uitkeringen 
Veiligheid en Leefbaarheid en Marokkaans Nederlandse Probleemjongeren, de decentralisatie-
uitkering Onderzoek polarisatie en de decentralisatie-uitkering Polarisatie en radicalisering. De 
middelen worden tot en met 2014 aangewend voor de gefaseerde afbouw van de inzet van capaciteit 
van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) (Toezicht en Handhaving; € 1,5 miljoen), de 
borging van de resultaten van Pilot West (Veiligheidshuizen), de ombouw van de recidivebeperkende 
trajecten tot één programma – Intensieve Forensische Aanpak (IFA) – voor de zwaardere 
doelgroepen (Top600). 
In 2013 is de onttrekking € 1,1 miljoen, 2014 € 0,8 miljoen en in 2015 € 0,4 miljoen. In 2013 wordt uit 
de reserve Wij Amsterdammers € 0,3 miljoen toegevoegd voor de aanpak van radicalisering. 
 
Reserve decentralisatieuitkering Pilot coffeeshops 
De reserve bevat de doeluitkering in 2010 van € 0,2 miljoen voor de Pilot coffee shops. De pilot loopt 
door in de jaren 2012 en 2013 en richt zich in die periode in het bijzonder op een experiment met het 
verplaatsen van een vijftal coffeeshops. De pilot is gericht op het tegengaan van overlast en het 
bevorderen van transparantie, beheersbaarheid en kleinschaligheid van de coffeeshopbranche en 
een meer evenwichtige spreiding van coffeeshops. De pilot biedt ruimte voor een experiment met de 
vestiging van een nieuw model coffeeshop op een nieuwe locatie en zal inzicht bieden in de 
mogelijkheden voor een meer evenwichtige spreiding van coffeeshops. In 2013 wordt € 0,05 miljoen 
onttrokken aan de reserve. Deze reserve blijft in stand gedurende de looptijd van de pilot. 
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2. Werk en inkomen 
 
Maatschappelij k effect 
Het college zet vol in om zo veel mogelijk Amsterdammers vanuit de bijstand duurzaam aan het werk 
te krijgen en te houden. Werk maakt Amsterdammers onafhankelijk, het vermindert de toekomstige 
schaarste op de arbeidsmarkt, het verhoogt de bijdrage aan economie en samenleving, en is de 
beste weg uit de armoede. Waar uitstroom niet mogelijk blijkt wordt gestuurd op gedeeltelijke 
uitstroom, bijvoorbeeld via deeltijdbanen. 
 
Kerncijfers  
                                                                                                           
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting  
2013 

Begroting  
2014 

Begroting  
2015 

Begroting  
2016 

Lasten per doelstelling           
2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk 177,21  149,8 144,4 142,3 143,9 
2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk2 zie 2.1 zie 2.1 zie 2.1 zie 2.1 zie 2.1 
2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet sociale 
werkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers 89,3 90,7 84,8 75,0 69,8 
2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en 
hebben meer kennis van de samenleving 46,7 29,6 22,6 4,4 4,4 
2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat 
geholpen 616,6 659,1 653,1 650,6 646,6 
2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende 
inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie 
wordt bevorderd 56,4 51,0 37,1 35,6 35,6 
2.7 Versterken van de schuldhulpverlening 15,6 19,2 16,9 16,9 16,9 
Subtotaal lasten 1.001,80 999,4 958,9 924,7 917,1 
Waarvan verdeelvoorstel 12,4 16,4 1,3 -0,2 -0,2 
Dotaties aan reserves 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 
Totaal lasten 1001,83  1020,5 958,9 924,7 917,1 
Baten per doelstelling           
2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk 87,5 87,8 84,5 88,0 92,2 
2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk4 zie 2.1 zie 2.1 zie 2.1 zie 2.1 zie 2.1 
2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale 
Werkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers 85,3 89,3 83,4 73,6 68,4 
2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en 
hebben meer kennis van de samenleving 37,2 23,0 18,3 3,4 3,4 
2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat 
geholpen 504,8 566,7 563,5 561,7 558,4 
2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende 
inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie 
wordt bevorderd 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
2.7 Versterken van de schuldhulpverlening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Subtotaal baten 717,5 769,6 752,6 729,6 725,2 
Onttrekkingen aan reserves 10,4 14,7 10,9 2,4 0,0 
Totaal baten 728,0 784,3 763,5 731,9 725,2 
Saldo ten laste van de algemene middelen 273,8 236,2 195,4 192,8 191,9 

                                                      
 
1 Het bedrag Begroting 2012 van € 177,2 miljoen is opgebouwd uit € 147,3 miljoen (zie Begroting 2012) plus de stelpost Re-
integratie van € 24,8 miljoen, € 2,5 miljoen voor apparaat DWI en € 2,6 miljoen voor de overgangsregeling in het kader van de 
afbouw gesubsidieerde arbeid. 
2 De middelen van doelstelling 2.2 worden in de financiële administratie niet apart bijgehouden. De baten en lasten bij 
doelstelling 2.1. zijn daarom inclusief de baten en lasten van doelstelling 2.2. In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten 
2013 dus € 149,8 miljoen, waarvan € 16,5 miljoen voor doelstelling 2.2. In bovenstaand overzicht zijn de totale baten 2013 € 
87,8 miljoen, waarvan € 9 miljoen voor doelstelling 2.2. 
3 De totale lasten in de Begroting 2012 zijn in verband met een correctie op de doorbelasting van de uitvoeringskosten anders 
dan in de oorspronkelijke begroting. In de Jaarrekening 2012 zal dit verschil nader worden toegelicht. 
4 Zie voetnoot 2. 
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Programakkoord ambities  
Het college investeert in de versterking van de economie, in de arbeidsmarktgericht opleiding van 
Amsterdammers en in de uitstroom uit de bijstand naar betaald werk. Het terugdringen van de 
jeugdwerkloosheid en het naar werk begeleiden van alleenstaande ouders krijgt daarbij extra 
aandacht. Mensen die recht hebben op een uitkering worden snel en adequaat geholpen. Stringente 
controle op rechtmatigheid van uitkeringen blijft noodzakelijk, en hetzelfde geldt voor de 
huisbezoeken. Daarbij worden klanten respectvol bejegend.  
We willen langdurige en structurele armoede van gezinnen doorbreken, onder andere door (het 
regisseren van) integrale hulp. Daarbij moet gedacht worden aan taal, onderwijs, participatie en werk, 
bijvoorbeeld in combinatie met schuldhulpverlening.  
Wij hebben speciale aandacht voor kleine ondernemers.  
 
In 2013 zetten we de volgende nieuwe accenten: 
� de behoeften van werkgevers bij het vervullen van vacatures staan centraal 
� het voorkomen van instroom in de bijstand krijgt grotere aandacht in de vorm van een vooral op 

jongeren gerichte preventieve aanpak 
� ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (trede II)5 ligt de focus meer op 

uitstroom uit de bijstand naar werk 
� vooral de taalachterstanden bij werkzoekenden, armen en opvoeders worden aangepakt 
� we anticiperen op de Wet werken naar vermogen, bijvoorbeeld door vernieuwing van de 

werkgeversbenadering en het herstructureren van de sociale werkvoorziening 
� we verhogen de doelmatigheid in het sociale domein door taken weg te nemen dan wel efficiënter 

te organiseren. We bezuinigen € 2 miljoen op de schuldhulpverlening door een heldere rol- en 
taakverdeling tussen stadsdelen en diensten 

� we benutten de kansen die de implementatie van decentralisaties binnen de domeinen jeugd, 
zorg en werk ons biedt 

� we hervormen het armoedebeleid tot een toekomstbestendig stelsel van armoedevoorzieningen  
 
Ontwikkelingen  en beleidskaders  
� Meerjarenbeleidsplan Inkomen en Armoedebestrijding 2012-2015 
� Meerjarenbeleidsplan Participatie 2011-2014 
� Sociale Werkvoorziening in de nota Naar een andere SW: Uitwerking beleid Sociale 

Werkvoorziening 2011 
� Basisprogramma Burgerschap en Educatie 2011-2013 
� Jongeren maken Amsterdam 2012 

  
Wijzigingen in het rijksbeleid 
Het nieuw begrotingsakkoord (Lenteakkoord, gepresenteerd op 25 mei 2012) heeft belangrijke 
implicaties: 
� de invoering van de toets op het huishoudinkomen is per 1 januari 2012 met terugwerkende 

kracht teruggedraaid 
� de Wet werken naar vermogen (Wwnv) is controversieel verklaard  
� het WW-stelsel wordt hervormd 
� de verhoging van de AOW-leeftijd wordt eerder ingevoerd dan was gepland  
 
De volgende maatregelen die van invloed zijn op de Begroting 2013 worden naar alle 
waarschijnlijkheid wel doorgevoerd: 
� aanscherping fraudeaanpak (in behandeling Tweede Kamer)  
� Wet naleving arbeidsinschakeling, die strengere maatregelen oplegt bij niet meewerken aan 

arbeidsinschakeling (de wijziging Wwb; nog niet aan Tweede Kamer gestuurd) 
� wetgeving huisbezoeken (wijziging Wwb; momenteel in behandeling bij Eerste Kamer) behelst de 

rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie: van klanten die huisbezoek weigeren, 
wordt de uitkering verlaagd tot de halve gezinsnorm zonder toeslagen 

 

                                                      
5 Zie voor een overzicht van de voorstellen voor intensivering verderop paragraaf 2.1.3. 
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De Wet inburgering wordt per 1 januari 2013 gewijzigd:  
� accent op de eigen verantwoordelijkheid van nieuwkomers: de cursus die voorbereidt op het 

inburgeringexamen komt voor eigen rekening en niet meer voor die van de gemeente  
� handhavingstaak gemeente voor de inburgeringplicht vervalt, maar blijft wel bestaan – als 

overgangsregeling – voor de gevallen waar de plicht voor 2013 ontstond (circa 15.000) 
� we houden wel de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de maatschappelijke 

begeleiding van vluchtelingen  
 
Ook de Wet educatie beroepsonderwijs (Web) wordt in 2012 aangepast:  
� het voornemen is om voor het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) het 

gemeentelijk Web-budget met 50% te reduceren en dit direct toe te voegen aan het Mbo-budget  
� De doelgroep voor het educatiebeleid wordt fors uitgebreid, omdat het begrip vrijwillige 

inburgeraar komt te vervallen  
 
Ontwikkeling van de arbeidsmarkt 
De ontwikkeling van het klantenbestand wordt sterk beïnvloed door de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt. Het Centraal Planbureau (CPB) raamt in het Centraal Economisch Plan 2012 van 20 
maart 2012 een stijging van de werkloze beroepsbevolking met een half procent – van 6,75% (2012) 
naar 7,25% (2013).  
 
Het UWV houdt in de Arbeidsprognose 2012-2013 (van juni 2012) rekening met een afname van het 
aantal banen met 37.000. In 2013 trekt de economie volgens het UWV weliswaar weer aan, maar 
daalt het aantal banen met 7.000 en neemt het aantal werkzoekenden toe met 62.000 in 2012 en 
28.000 in 2013. Het UWV verwacht dat het percentage niet-werkende werkzoekenden (NWW) in de 
regio Groot Amsterdam oploopt van 6,0 in 2011 tot 6,4 in 2013.  
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2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk   
 
2.1.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Een beroep op een uitkering of gesubsidieerd werk is in principe tijdelijk. Waar 
mogelijk ontwikkelen de betrokkenen zich verder richting regulier, niet gesubsidieerd werk en naar 
economische zelfstandigheid. Zij zetten zich maximaal in en krijgen waar dat nodig en mogelijk is 
ondersteuning van de gemeente.  
 

Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Aantal klanten met een re-
integratiedoelstelling6 

38.428  (2009) 46.900 46.500 46.000 46.000 46.000 

2. Uitstroom naar werk in een jaar7 2.513  (2009) 4.000 4.000 4.200 4.200 4.200 
3. Aandeel uitstroom vijftig plussers in de 
totale uitstroom naar werk 

14%  (2009) 14% 14% 14% 14% 14% 

In aantallen 344  (2009) 560 560 588 588 588 
4. Relatief percentage uitstroom naar 
werk (uitstroom naar werk gedeeld door 
totaal klantenbestand) 

7,64%  (2011) 10% 10% 10% 10% 10% 

 
Hoewel het algehele beeld van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt negatief is, houdt het college 
onverkort vast aan de doelstellingen in de begroting. Eerder werd rekening gehouden met een daling 
van het aantal mensen met een re-integratiedoelstelling in 2013 en verder. Het CPB gaat uit van een 
toenemend beroep op gemeentelijke uitkeringen. Jongeren zijn kwetsbaar op de huidige 
arbeidsmarkt en het aantal langdurig werklozen neemt toe. Een stijgend aantal oudere 
werkzoekenden doet na afloop WW een beroep op de bijstand.  
 
2.1.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Door een nieuwe aanpak gaat bijzondere aandacht uit naar het verhogen van de kansen van 
jongeren, het stimuleren van een grotere deelname van vrouwen aan het arbeidsproces en het 
intensiveren van taalvaardigheid. Daarnaast wil het college dat ook mensen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt uitstromen uit de bijstand; ‘werk voor wie werken kan’ geldt ook voor mensen met 
een lagere arbeidsproductiviteit.  
 
Afstand tot de arbeidsmarkt 
De nieuwe aanpak kenmerkt zich door een combinatie van individuele aandacht van de 
klantmanagers gepaard aan groepsgerichte activiteiten en een beroep op de eigen kracht van de 
klanten. Dit blijkt effectief voor het op weg helpen van jongeren naar werk, en ook van mensen die 
volgens de indeling naar treden die we hanteren een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben (trede 
II). Deeltijdarbeid is een belangrijke stap op weg naar werk, die naar wij verwachten belangrijk kan 
bijdragen aan de uitstroom van alleenstaande ouders.      
 
Vraag werkgevers is leidend 
Niet de beschikbaarheid van vacatures sec, maar de specifieke vraag van werkgevers is leidend. 
Subsidies ter bevordering van de uitstroom worden flexibeler ingezet, om klanten gericht voor te 
bereiden op werk, of om training naast het werk te financieren. Jobhunters gaan op pad om gericht 
banen te zoeken voor klanten.  
   
Flankerende instrumenten 
Waar nodig zal re-integratie geïntensiveerd worden met extra flankerende instrumenten. Gebrekkige 
taalbeheersing blijkt vaak een barrière op weg naar werk, voor jongeren, maar ook voor hen die hun 
inburgering succesvol hebben afgerond. Hierin voorzien we met een aanbod op maat.  
Ook ‘ontzorgen’ we de werkgevers door jobcoaches ter beschikking te stellen. Als werkzoekenden 
bijvoorbeeld te kampen hebben met schulden of geen kinderopvang kunnen vinden, pakken we dat 
tegelijk met de re-integratie aan.   
 
                                                      
6 Klanten met een re-integratiedoelstelling ontvangen een gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud. 2011 en 2012 geven 
een toename van het aantal klanten te zien; voor de jaren daarna streven we naar een vermindering.  
7 De volgende categorieën uitstroom tellen mee: uit werkzoekendenuitkeringen7 naar werk; uit stages naar werk; jongeren 
zonder inkomensvoorziening naar werk na begeleiding door klantmanager jongerenloket; uit de uitkering naar een baan bij de 
Sociale werkvoorziening; niet uitkeringsgerechtigden (NUGgers) naar werk na begeleiding door klantmanager; klanten die in 
de zoekperiode uitgestroomd zijn naar werk en klanten geregistreerd onder de noemer ‘andere redenen’ zijn uitgestroomd naar 
werk. 
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Stadsdelen  
Het college zoekt aansluiting bij initiatieven waarmee stadsdelen mensen aan regulier werk proberen 
te helpen, ook als het mensen zonder uitkeringsrecht (NUG’ers) betreft.  
 
2.1.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Herijking 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 177,2 181,6 149,8 144,4 142,3 143,9 
1. Romp 177,4 160,1 150,0 144,6 142,5 144,1 
    Waarvan uitvoeringkosten 50,8 50,8 50,1 48,2 48,1 48,0 
2. Verdeelvoorstel -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 92,3 110,3 95,6 92,0 90,2 92,2 
1. Romp 87,5 105,8 87,8 84,5 88,0 92,2 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 4,8 4,5 7,8 7,5 2,2 0,0 
Saldo ten laste van de algemene 
middelen 84,9 71,3 54,2 52,4 52,1 51,7 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Achtergrond Begroting 2012 en Begroting 2013 
In de Begroting 2012 is uitgegaan van een aanzienlijk tekort op het W-deel van het 
Participatiebudget. De ramingen die bij het opstellen van de begroting zijn gehanteerd blijken achteraf 
niet accuraat. In die zin is de in de tabel hierboven opgenomen Begroting 2012 achterhaald. Als 
gevolg van de verkeerde wijze van ramen van het W-deel (die mede te wijten is aan een niet optimaal 
functionerende financiële functie bij DWI) werd in de Jaarrekening 2011 een substantiële 
onderschrijding gepresenteerd. Een extern onderzoek leidde tot een herijking van de Begroting 2012, 
van de Begroting 2013 en van de 4-Maandsrapportage 2012. Deze herijking 2012 is in de tabel 
hierboven opgenomen. 
 
Vooralsnog betaalt de gemeente het wettelijk deel van de kinderopvangkosten voor burgers die geen 
werkgever hebben. Waarschijnlijkheid wordt deze gemeentetaak met ingang van 2013 bij 
wetswijziging overgedragen aan de belastingdienst. In de begroting is hiermee nog geen rekening 
gehouden. De wetswijziging heeft naar verwachting een positief effect op de algemene dienst, 
aangezien het budget de afgelopen jaren niet toereikend is gebleken voor de dekking van de 
daadwerkelijke kosten van de kinderopvang.  
 
In 2013 is de besteding voor re-integratie activiteiten € 149,8 miljoen, waarvan € 50,1 miljoen voor 
personele inzet en overhead (uitvoeringskosten). Het overgrote deel van de re-integratieactiviteiten is 
declarabel bij het Rijk via het Participatiebudget. € 4,4 miljoen is niet declarabel en betreft € 2,3 
miljoen gemeentelijk aandeel in de kinderopvang, € 1,6 miljoen voor de zogenaamde Sargentini-
banen en € 0,5 miljoen voor de stelpost werk (onder andere voor het organiseren van werkmarkten). 
 
Het declarabele deel van € 95,3 miljoen kent een onderverdeling in de volgende categorieën met 
bijbehorende uitgaven en indicatie van het aantal klanten dat hiermee wordt bediend. 
� Gesubsidieerde arbeid (1.563 klanten): € 13,4 miljoen 
� Maatschappelijke participatie (Trede II 1.790 klanten): € 9,8 miljoen 
� Voorbereiden voor werk (trede III 3.320 klanten + herstelling en eigen werk):  

€ 33,3 miljoen 
� Leren voor de arbeidsmarkt (trede IV 543 klanten + Werkgeversservicepunt):  

€ 12,2 miljoen 
� Ondersteunende instrumenten (scholing en ondersteuning, medische trajecten en 

trajectvergoedingen 4.915 klanten): € 3,0 miljoen 
� Overige uitgaven (preventieve onderwijsuitgaven hervormingen conform Wwnv gericht op 

arbeidsgehandicapte jongeren): € 10,5 miljoen 
� Ruimte voor intensivering (wordt nader uitgewerkt in actualisatie MJBP): € 13,2 miljoen 
 
Mutatie – (herijkte) Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 54,2 miljoen. Ten 
opzichte van de herijkte Begroting 2012 is dit saldo € 17,1 miljoen lager. In de Begroting 2013 worden 
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de lasten geraamd op € 149,8 miljoen en de baten op € 95,6 miljoen. De lasten zijn in 2013 € 31,8 
miljoen lager dan in 2012 en dat heeft de volgende redenen: 
� van de herijkte Begroting 2012 naar de Begroting 2013 dalen de lasten voor gesubsidieerd werk 

met afgerond € 14 miljoen en dalen de lasten maatschappelijke participatie met circa € 4 miljoen. 
Dit is in lijn met de versnelde afbouw van de gesubsidieerde arbeid waar het college voor 
gekozen heeft. En we verleggen de focus van maatschappelijk participatie naar trajecten voor 
begeleiding naar werk en school  

� de overige uitgaven stijgen met circa € 4 miljoen als gevolg van een lichte stijging van de 
preventieve onderwijsuitgaven, maar ook omdat in de Begroting 2013 al wordt geanticipeerd op 
een aantal hervormingen die volgen uit de invoering van de Wwnv in 2014 

� ook dalen de niet declarabele re-integratie uitgaven met circa € 5 miljoen door bezuiniging op de 
Sargentini-banen8 en het wegvallen van de specifieke rijksmiddelen voor de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid 

� verder is in de herijkte begroting, omdat de stelpost re-integratie in 2012 niet wordt benut,  
rekening gehouden met een dotatie aan de reserve preventieve onderwijsuitgaven, waardoor de 
lasten in 2012 hoger zijn dan in 2013 

 
De baten zijn in 2013 € 14,7 miljoen lager dan in 2012 en dat heeft de volgende redenen: 
� de baten van het Rijk stijgen in 2013 met € 1 miljoen ten opzichte van de Begroting 2012. 

Uiteindelijk is de daling van de baten ten opzichte van 2012 het gevolg van de onttrekking van 
€ 19 miljoen aan het spaarsaldo Participatiebudget in 2012, terwijl in 2013 slechts € 4 miljoen 
wordt onttrokken. De baten uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) dalen ten opzichte van 2012  

� in 2012 ook in 2013 is er voldoende ruimte in het zogenoemde spaarsaldo Participatiebudget (zie 
verderop onder kopje verloop spaarsaldo). Daarom komen er in 2013 niet alleen geen kosten 
voor declarabele participatieactiviteiten ten laste van de algemene middelen, maar is er in 2013 
en volgende jaren ook ruimte voor intensivering 

� in de tabel hieronder worden de voorstellen voor intensivering weergegeven op hoofdlijnen. In de 
actualisatie van het Meerjarenbeleidsplan Participatie (MJBP) worden de voorstellen verder 
uitgewerkt  

 
Voorstellen 
voor 
intensivering 

Activiteiten Financiële indicatie                                               
Bedragen x € 1 miljoen 

Trede II Intensiveren begeleiding naar werk en bekostiging activiteiten 
jeugdwerkloosheid 3,3 

Trede III Intensiveren begeleiding naar werk en extra flankerende instrumenten voor 
schulden en kinderopvang 1 

Trede IV 
Maatwerkarrangementen voorbereiding eisen werkgevers, extra inzet job-
coaches, extra inzet schuldhulp als onderdeel van nazorg en specifieke 
arrangementen met intermediairs 

7,2 

Taal Extra uitgaven taalbeheersing 1 
Overig Nog niet ingevuld 0,7 
Totaal   13,2 

 
Na 2013 verandert er niet veel; de baten en de lasten dalen in 2014 en stijgen weer iets in 2015 en 
2016. De belangrijkste meerjarige ontwikkeling is de ruimte voor intensivering. En hoewel deze ruimte 
in 2012 en 2013 aanzienlijk groter is dan in latere jaren, is er ook dan ruimte (circa € 8 miljoen) voor 
structurele intensivering. De gemeente kan (moet) meer doen voor de re-integrerende burgers. Niet 
ingezette middelen worden gerestitueerd aan het Rijk (zie hieronder 2.1.4 Risico’s).  

 
Verloop spaarsaldo9 
In onderstaand overzicht wordt het verloop van het spaarsaldo weergegeven. Het spaarsaldo mag 
maximaal 25 procent van het jaarlijkse participatiebudget bedragen (wet Participatiebudget). Eind 
2012 mag als gevolg hiervan maximaal € 27,9 miljoen meegenomen worden naar 2013. Om het 
risico op terugbetaling te voorkomen is het van belang om het spaarsaldo af te bouwen. Dit wordt met 

                                                      
8 In december 2004 heeft de gemeenteraad een motie van het raadslid Sargentini (GroenLinks) voor het behoud van 
gesubsidieerde arbeid (motie 937) aangenomen. Kern van de motie is dat in de sectoren welzijn en cultuur zijn zogenaamde 
ID-banen (instroom/doorstroombanen) met de inzet van deze middelen structureel worden gemaakt.  
9 Voor de jaren 2012 en verder zijn uitsluitend de voorlopige budgetten bekend, zodat de door het Rijk maximaal toegestane 
spaarsaldo’s voor per jaar indicatief zijn. 
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name in 2014 voorzien als de lopende inburgeringtrajecten afgerond worden. Eind 2016 resteert een 
spaarsaldo van € 4,6 miljoen.  
 
Verloop spaarsaldo 

Bedragen x € 1 miljoen 
Rekening 

2011 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Gemeentelijk spaarsaldo primo (1/1) 32,5 49,3 27,9 17,7 2,5 4,6 
Onttrekking W-deel   -19 -3,6 -4,3   -0,09 
Toevoeging W-deel 21,6       2,1   
Onttrekking Inburgering -4,8 -2,4 -6,6 -10,9     
Gemeentelijk spaarsaldo ultimo 
(31/12) 49,3 27,9 17,7 2,5 4,6 4,5 
Maximaal door Rijk toegestaan 
spaarsaldo  50 27,9 24,5 21,4 22,9 23,8 

 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
� In het kader van Inzet op Herstel II wordt bezuinigd op de Sargentini-regeling10. Er zal geen 

instroom meer mogelijk zijn op deze banen, waarbij ingeschat wordt dat dit tot een structurele 
besparing van 10% of wel € 0,2 miljoen per jaar leidt. 

 
2.1.4 Risico’s  
� Wet werken naar vermogen (Wwnv): de Wwnv is controversieel verklaard en het is niet duidelijk 

wanneer, in hoeverre en met welke financiële gevolgen de wet zal worden ingevoerd. We gaan er 
in de Begroting 2013 van uit dat de invoering inclusief financiële paragraaf niet op 1 januari 2013 
zal zijn. Wel houden we rekening met de implementatie van de wet (of een variant daarvan) in 
2014. Aanvullend risico is dat eventuele tekorten op de Sw niet uit het Participatiebudget gedekt 
kunnen worden (zie doelstelling 2.3) 

� Teruggave rijksmiddelen: de kans bestaat dat we in 2013 (en mogelijk al in 2012) 
Participatiemiddelen terug zullen moeten betalen aan het Rijk. Volgens de meeneemregeling 
mag 25% van het budget mee naar het opvolgende jaar. Bezuiniging leidde tot verlaging van het 
maximaal toegestane saldo. Het spaarsaldo is momenteel hoog en er is ruimte in het W-deel, 
zodat er een aanzienlijk risico is dat we zullen moeten gaan terugbetalen aan het Rijk wat nog 
niet is besteed. Deze ruimte zou benut kunnen worden voor intensiveringen. We gaan na of 
andere kosten die nu vanuit de algemene dekkingsmiddelen worden gedekt declarabel zijn in het 
Participatiebudget (uitgaven jeugdwerkloosheid)  

� Declarabiliteit Participatie-uitgaven: het risico bestaat dat niet aan de strikte regelgeving en 
administratieve eisen wordt voldaan bij de declaratie van uitgaven. Dit risico is met de jaren 
kleiner geworden, bovendien is voor een eerder geconstateerde fout een voorziening aanwezig 

 

                                                      
10 Zie voetnoot 8 
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2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk 
 
2.2.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Jongeren vormen de ruggengraat van de stad van morgen. Bij economische tegenwind is het 
belangrijk dat jongeren geen achterstand oplopen. Werkeloze jongeren moeten aan het werk of terug 
naar school om een startkwalificatie of diploma te halen. De gemeente helpt jongeren bij het kiezen 
van de juiste opleiding en het aanleren van werknemersvaardigheden en geeft degenen die dat nodig 
hebben een extra steuntje in de rug. Uiteindelijk moeten jongeren de kans krijgen zelf iets van hun 
leven te maken. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
1. % jongeren dat binnen een jaar terug naar school gaat 
of aan het werk is 

38% (eerste  kwartaal 2010) 42% 44% 45% 45% 45% 

2. % jongeren dat na aanmelding bij het Jongerenloket 
binnen vier weken een werk-leeraanbod krijgt 

85% (2009)      

 
Percentage jongeren dat in een jaar terug naar school of aan het werk gaat 
Het percentage jongeren dat na een beroep op ondersteuning te hebben gedaan binnen een jaar 
terug naar school of aan het werk gaan moet stijgen. In plaats van een werkleeraanbod (conform 
voormalige wet WIJ) wordt er, conform de Wwb, samen met de jongere een plan van aanpak 
opgesteld. De indicator ‘percentage jongeren dat na aanmelding bij het Jongerenloket binnen vier 
weken een werkleeraanbod krijgen’ komt in de Begroting 2013 te vervallen. Er wordt wel intern 
gestuurd op doorlooptijden van de plannen van aanpak. 
 
Het beleid Aanval op de uitval vermindert in 2013 nieuwe schooluitval met 650 jongeren en levert een 
belangrijke bijdrage aan het voorkomen van jeugdwerkloosheid. In 2013 realiseren de 
Jongerenloketten de uitstroom naar opleiding of werk voor 1.430 jongeren en met nieuwe acties 
worden nog eens 1.290 jongeren extra bereikt. 
 
2.2.2 Wat gaan we ervoor doen? 
In het Programakkoord heeft het college de ambitie vervat dat alle Amsterdamse jongeren tussen 12 
en 27 jaar arbeidsmarktgericht onderwijs volgen dan wel aan het werk zijn. Door de middelen, maar 
ook ervaringen en inzichten over de oorzaken van jeugdwerkloosheid, adequaat in te zetten wordt 
beleid effectiever en goedkoper. 
 
De aanpak jeugdwerkloosheid vindt langs zes hoofdlijnen plaats: 
� aansluiten bij arbeidsmarktbeleid: arbeidsmarktgericht opleiden 
� vergroten aanbod stageplaatsen, traineeplaatsen en bijbanen 
� optimalisering begeleiding naar arbeid 
� vroege preventie op scholen 
� ontwikkeling aanpak voor groep ‘niet werkend/niet in opleiding’ 
� sluitend maken van de aanpak 
 
Het realiseren van een sluitende aanpak houdt in dat de juiste professional op het juiste moment 
wordt ingezet. Met scholen en werkgevers werken we aan de werknemersvaardigheden van 
jongeren. Het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (WSP) maakt het voor werkgevers 
aantrekkelijker om jongeren stages aan te bieden of een baan op startniveau te geven. Daarbij moet 
gedacht worden aan proefplaatsingen, begeleid werken, participatieplaatsen en ondersteuning door 
jobcoaches op de werkvloer. Administratieve rompslomp en andere belemmeringen nemen we 
zoveel mogelijk weg.  
 
Specifieke aandacht is er voor het bespreekbaar maken en tegengaan van discriminatie op de 
arbeidsmarkt. De medewerkers van het WSP zijn bekend met de subtiele vormen van discriminatie 
en de bestaande wet- en regelgeving en weten hoe ze hierover met werkgevers in gesprek kunnen 
gaan. Bij het versterken van werknemersvaardigheden van de jongeren is er specifieke aandacht 
voor het leren omgaan met discriminatie. Dat betekent niet dat wij enig begrip hebben voor deze 
‘subtiele’ discriminatie, integendeel wij zullen deze en andere vormen van discriminatie altijd blijven 
bestrijden. Wij willen voorkomen dat jongeren zich door discriminatie uit het veld laten slaan. 
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2.2.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 53,3 16,5 16,5 11,2 9,0 
1. Romp 53,3 16,5 16,5 11,2 9,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,0 16,5 16,5 11,2 9,0 
1. Romp 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 7,5 7,5 2,2 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Het bovenstaande overzicht geeft de kosten aan die specifiek aan jongeren worden uitgegeven. Deze 
uitgaven en de mutaties zijn onderdeel van de middelen opgenomen onder doelstelling 2.1. Het 
budget 2013 voor jongeren wordt als volgt ingezet. 
� Trajecten jongeren bij DWI (bestaand instrumentarium): € 6,0 miljoen 
� Hervorming arbeidsgehandicapte jongeren: € 3,0 miljoen 
� Preventieve onderwijsactiviteiten: € 7,5 miljoen 
 
In 2012 zitten er ongeveer 1.200 jongeren in een traject bij DWI, waarvan er circa 100 deelnemen 
aan meerdere trajecten. Daarnaast worden middelen ingezet voor preventieve onderwijs activiteiten 
en zullen er in 2013 extra initiatieven worden ontplooid voor arbeidsgehandicapte jongeren.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo voor deze doelstelling is reeds toegelicht bij doelstelling 2.1. Bovenstaande tabel is een 
specificatie van de uitgaven gericht op jongeren. Jongeren maken deel uit van de diverse uitgaven 
aan de verschillende treden (exclusief gesubsidieerde arbeid). Het jongerenbeleid is een speerpunt 
van het college. Enige kanttekeningen: 
� in de oorspronkelijke Begroting 2012 zijn te hoge bestedingen aan jongeren opgenomen. De 

herijking van het W-deel stelt dit naar beneden bij  
� bij de 4-Maandsrapportage 2012 is een reserve preventieve onderwijsuitgaven gevormd, waar in 

2013 € 7,5 miljoen aan zal worden onttrokken voor onderwijs- activiteiten  
� Meerjarig dalen de lasten en baten voor deze doelstelling. Met het oog op de huidige 

economische situatie hebben wij gekozen voor extra ondersteuning van jongeren. Dit zal de 
komende jaren weer worden afgebouwd, tenzij de economische situatie niet wijzigt en de 
problematiek rondom jeugdwerkloosheid aanhoudt 

 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Er zijn geen posterioriteiten en prioriteiten 
 
2.2.4 Risico’s 
Het is (nog) onduidelijk wat de financiële gevolgen van de stopzetting van de Wet investeren 
jongeren (WIJ) en de  invoering van de nieuwe Wet werk en bijstand (Wwb) zullen zijn voor een 
sluitende aanpak van de bestrijding van jongerenwerkloosheid. Tot en met 2011 waren er extra 
middelen beschikbaar via het landelijke programma. De doelstelling kan onder druk komen te staan 
omdat de mogelijkheden voor re-integratie afnemen. 
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2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale Werkvoorziening werkt 
bij reguliere werkgevers 
 
2.3.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Amsterdam zet in op maximale arbeidsparticipatie, ook voor mensen die door lichamelijke, 
verstandelijke of andere beperkingen zijn aangewezen op werk onder aangepaste omstandigheden 
(doelgroep sociale werkvoorziening). Het streven is om hen een zo regulier mogelijke werkomgeving 
te bieden. Inrichting van en toegang tot de sociale werkvoorziening (SW) zijn voorwerp van landelijke 
discussie en besluitvorming. De uitkomst daarvan lijkt dat er nog sterker aangestuurd zal worden op 
arbeidsparticipatie bij reguliere bedrijven. De SW wordt uitgevoerd door Pantar Amsterdam. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
1. % mensen werkzaam bij een 
werkgever via Begeleid Werken 

12% (2009) 12% 12% 12% 12% 12% 

 
In de actualisatie 2013 van het meerjarenbeleid voor re-integratie wordt op aanbeveling van de 
Rekenkamer een aanvullende indicator opgenomen over de ontwikkeling van SW-medewerkers. 
Amsterdam krijgt rijksfinanciering voor ongeveer 3.850 werknemers. Het Rijk beschikt in de herfst van 
2012 over de financiering van de SW-fte. Men verwacht voor 2013 een groei van het aantal Sw-
medewerkers en daarmee een stijging van het rijksbudget.  
 
2.3.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Bezuinigingen bij het Rijk noopten Pantar de efficiency van de uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) sterk te verhogen en de begeleiding te beperken. In het Lenteakkoord 2012 is 
de invoering van een herstructureringsfonds geschrapt. Eveneens geschrapt werd de korting voor 
2013 van circa € 1.000 per SW-fte op de rijksbijdrage SW, die in samenhang met de invoering van de 
Wet werken naar vermogen al door het Rijk was ingeboekt.  
 
De verwachting is dat de SW in de toekomst op enigerlei wijze in reikwijdte en budget zal worden 
teruggebracht. Daarom onderzoeken we in welke mate en onder welke condities de SW-
infrastructuur in de toekomst benut kan worden voor het aan werk helpen van mensen met 
beperkingen (al dan niet met een SW-indicatie). 
 
In 2013: 
� worden personen met een Begeleid Werken-indicatie die op de wachtlijst staan versneld 

beoordeeld 
� komen werkgevers waar mensen via Begeleid Werken aan de slag kunnen sneller in beeld door 

koppeling van de netwerken van DWI, Werkgeversservicepunt (WSP) en het Stedelijk Bureau 
Social Return 

 
2.3.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 89,3 90,7 84,8 75,0 69,8 
1. Romp 89,3 90,7 84,8 75,0 69,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 85,3 89,3 83,4 73,6 68,4 
1. Romp 85,3 89,3 83,4 73,6 68,4 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 4,0 1,4 1,4 1,4 1,4 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
De tabel laat zien hoeveel middelen de gemeente inzet voor de uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening. De lasten bestaan uit apparaatskosten en de begeleidingskosten voor de SW-
medewerkers. In 2012 ging het om 3.467,4 SW-fte en voor 2013 wordt een groei naar 3.630 SW-fte 
verwacht. 
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Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 1,4 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo €  2,6 miljoen lager. In de Begroting 2013 worden de 
lasten geraamd op € 90,7 miljoen en de baten op € 89,3 miljoen. De lasten zijn in 2013 € 1,4 miljoen 
hoger dan in 2012 en de baten 2013 zijn € 4,0 miljoen hoger dan in 2012. Dat heeft de volgende 
redenen: 
� in 2012 ontving Pantar afgerond € 85 miljoen van het Rijk aan subsidie voor 3.467,4 Sw-fte; voor 

2013 wordt een groei in fte verwacht, enerzijds leidend tot € 4 miljoen extra subsidiebaten en 
anderzijds tot extra personeelslasten 

� voor de gemeente is niet de stijging van lasten en baten essentieel, maar de dekking van het 
verschil (het tekort) tussen lasten en baten en de afspraken hierover met Pantar: 
¯ in 2012 ontving Pantar een bijdrage van de gemeente bestaande uit een structureel deel van 

€ 1,4 miljoen en een incidenteel deel van € 2,6 miljoen; in 2013 wordt alleen het structurele 
deel gehandhaafd  

¯ in de Kadernota 2013 is geen aanvullende prioriteit aangevraagd; er werd van uitgegaan dat 
de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) – die onder andere de samenvoeging inhoudt 
van het Participatiebudget en SW-budget – op 1 januari 2013 zou ingaan. Ter dekking van 
een mogelijk tekort van Pantar zijn geen extra middelen aangevraagd, vanwege de 
substantiële onderschrijding op het W-deel van het Participatiebudget 

¯ indien er inderdaad sprake is van een tekort van € 2,8 miljoen in 2013 (als gevolg van een 
tekort op het operationeel resultaat en een negatief resultaat op subsidie), zal dit ten laste 
komen van het eigen vermogen van Pantar dat circa € 9 miljoenbedraagt  

� de Wwnv is 2012 controversieel verklaard, waardoor de bezuiniging op de SW niet in de 
Begroting 2013 is verwerkt. De bezuiniging is wel meerjarig verwerkt – in de verwachting dat de 
Wwnv uiteindelijk wel zal worden ingevoerd 

� in geval van een aanhoudend structureel tekort dat Pantar zelf niet kan oplossen, zullen in de 
Kadernota 2014 voorstellen opgenomen worden voor een toelaatbaar structureel tekort voor de 
gemeentelijke bijdrage en de gewenste omvang van het eigen vermogen van Pantar. Daarvoor 
maken we gebruik van de externe toets van de cijfers en resultaten van Pantar uit 2012 en 
onderzoeken we – in samenwerking met ACAM – of het mogelijk is de kosten voor SW te 
financieren met W-middelen uit het Participatiebudget  

� de lasten en de baten van de SW dalen meerjarig, omdat conform de Wwnv het aantal 
medewerkers dat daadwerkelijk in een SW-bedrijf aanwezig is, sterk zal afnemen. Kern van de 
wet is zoveel mogelijk mensen binnen een reguliere werkomgeving te plaatsen tegen 
loonwaarde. Vanaf 2014 wordt in de cijfers rekening gehouden met de invoering van de Wwnv, 
inclusief de verwachte bezuiniging op de rijkssubsidie 

 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Voor deze doelstelling zijn geen posterioriteiten of prioriteiten opgenomen. 
 
2.3.4 Risico’s  
� Onzekerheid Rijksbijdrage SW: alleen als de Wet werken naar vermogen (Wwnv) wordt 

ingevoerd kan na samenvoeging van budgetten de ruimte in het W-deel benut worden voor het 
tekort op de SW (vanwege dalende rijkssubsidie), die in 2015 en 2016 op rond de € 13 miljoen 
uitkomt  

� Overheveling re-integratiebudget: als Pantar de re-integratieactiviteiten overdraagt aan Re-
integratiebedrijf Amsterdam (RBA), waarvan de start voorzien wordt voor 2013, kunnen deze 
activiteiten het tekort op de SW niet meer compenseren 

� Toekomstbestendigheid opbrengsten Pantar: uit extern onderzoek blijkt dat Pantar de 
productiviteit van de groep SW-ers mogelijk te positief inschat. Dit kan leiden tot een lager 
operationeel resultaat dan is opgenomen in de begroting van Pantar. Aanvullend onderzoek zal 
leren of Pantar verder kan bezuinigen op de organisatie ten gunste van het operationeel resultaat  
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2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer 
kennis van de samenleving 
 
2.4.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Het beheersen van de Nederlandse taal is een essentiële voorwaarde voor participatie.  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Aantal Amsterdammers dat een taal- 
en inburgeringscursus start11 

2.202 
(1e kwartaal 2011) 

4.000 2.200 1.100 0  NTB 

2. Aantal Amsterdammers dat een 
educatietraject start (Web-traject) 

 1.300 650 650 650 NTB 

3. Aantal nieuwe taalkoppels   450 550 NTB NTB NTB 
4. Aantal nieuwe deelnemers Taal- en 
Ouderbetrokkenheid (TOB) 

 900 900 NTB NTB NTB 

5. Aantal vluchtelingen in 
maatschappelijke begeleiding 

 1.300 1.100 1.000 1.000 NTB 

 
2.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Gezien de landelijke ontwikkelingen zal het college uw raad nieuwe beleidsvoorstellen doen voor de 
toekomstige educatieve infrastructuur. We zetten in op nieuwe en innovatieve trajecten. In 2013, een 
overgangsjaar, bereiden wij een substantieel hogere inzet op taalbeheersing voor, die in 2014 en 
verder gestalte krijgt.   
 
In Amsterdam is de opgave op het gebied van taalbeheersing nog fors: ongeveer 30.000 
Amsterdamse inburgeraars, die de taal onvoldoende beheersen, hebben nog geen 
inburgeringscursus gevolgd. Problemen met taal zorgen ervoor dat (jonge) Amsterdammers niet aan 
het werk komen. Dat is extra problematisch als ouders van kinderen die gebruik maken van 
taalinterventies, zoals een Voor- en Vroegschoolse voorziening, zelf taalproblemen hebben. 
Verbetering van de taalbeheersing is daarom ook ontzettend belangrijk voor succesvolle re-integratie. 
In 2013 vinden de volgende activiteiten plaats: 
� de taalcursus wordt verbonden aan de maatschappelijke context (burgerschap, werk)  
� 2.200 taalcursussen voor de inburgeringsplicht (inburgeringsexamen, Staatsexamen I of II); 

cursussen (samen met stadsdelen) voor taalbehoeftigen en vervolgaanbod voor gemotiveerde en 
kansrijke cursisten; taaltrajecten die de kans op toetreding tot de arbeidsmarkt vergroten. Het 
aantal cursussen is mede afhankelijk van het type cursussen dat gaat worden ingezet. Door een 
lagere gemiddelde prijs (o.a. door kortere duur) valt het aantal cursussen binnen het budget 
hoger uit dan eerder gemeld  

� 650 cursussen vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web). Het betreft cursussen voor 
alfabetiseren NT1 en NT2 en voor kansrijke taalverbeteraars, beiden voor volwassenen. We 
voeren een nieuw systeem van resultaatmeting in 

� inzet van vrijwillige taalcoaches voor inburgeraars: 550 taalkoppels bij zes vrijwilligersorganisaties 
(programakkoord prioriteit) 

� De maatschappelijke begeleiding van 1.100 vluchtelingen door Stichting Vluchtelingenwerk van 
Amstel tot Zaan. 

 
2.4.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 46,7 29,6 22,6 4,4 4,4 
1. Romp 46,1 28,6 22,6 4,4 4,4 
    Waarvan uitvoeringskosten 7,7 4,2 4,0 0,7 0,7 
2. Verdeelvoorstel 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 37,2 27,2 21,5 3,4 3,4 
1. Romp 37,2 23,0 18,3 3,4 3,4 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 4,2 3,2 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 9,4 2,4 1,1 1,0 1,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                      
11 De oorspronkelijke doelstelling 2012 was in de Begroting 2011 gesteld op 6.200. In het basisprogramma is dit bijgesteld tot 
4.000. In 2014 worden geen nieuwe trajecten meer opgestart. 
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In 2013 zijn de lasten voor educatie en inburgering in totaal € 29,6 miljoen en de baten € 27,2 
miljoen. De lasten voor de verschillende inburgeringstrajecten bedragen in 2013 € 21,8 miljoen. Er 
wordt in 2013 € 3,6 miljoen besteed aan volwasseneneducatie. Per 1 januari 2013 wordt het Rijk 
verantwoordelijk voor het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO)  De gemeentelijke 
taak op dit punt vervalt. Het Web-budget neemt hierdoor met 50% af en ook het aantal trajecten.  
Voor Educatie en Inburgering wordt in 2013 voor € 4,2 miljoen aan uitvoeringskosten voorzien. Voor 
deze kosten wordt de gemeente in 2013 nog gecompenseerd uit het gemeentefonds, maar vanaf 
2014 is dit niet langer het geval. Ten opzichte van 2012 zijn meer middelen aan prioriteiten 
toegekend dan in 2013 (zie verderop Posterioriteiten en prioriteiten 2013). 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 2,4 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 7 miljoen lager. In de Begroting 2013 worden de lasten 
geraamd op € 29,6 miljoen en de baten op € 27,2 miljoen. De lasten zijn in 2013 € 17 miljoen lager 
dan in 2012 en de baten zijn 10 miljoen lager. Dat wordt verklaard door de volgende mutaties: 
� de uitvoeringskosten dalen in 2013 met € 3,5 miljoen en de kosten voor educatie en inburgering 

zijn naar verwachting € 13,5 miljoen lager dan in 2012: 
¯ € 3,4 miljoen door een lager rijksbudget Wet educatie beroepsonderwijs (Web) omdat per 1 

januari 2013 het Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs (VAVO) uit de Web wordt 
gehaald en het MBO wordt gebracht 

¯ € 10 miljoen door de reductie van het aantaal taal- en inburgeringscursussen (2012: 4.000; 
2013: 2220) 

¯ door de afbouw van inburgering en educatie dalen niet alleen de lasten, maar ook de 
rijksbaten, ten opzichte van 2012 dalen met € 10,4 miljoen; de rijksbaten 
volwasseneneducatie dalen met € 3,4 miljoen (50%). Door onttrekking aan twee reserves, 
dalen de baten uiteindelijk met niet meer dan €  10 miljoen 

 
Meerjarig 
De uitgaven voor inburgering dalen meerjarig vanaf 2013 maar de uitgaven voor educatie blijven 
gelijk. De gemeente heeft alleen nog een rol in het overgangsrecht voor inburgeraars met een plicht 
die ontstond of werd opgelegd voor 2013. De aanpassing van de Wet inburgering is in voorbereiding 
en de invoering is voorzien voor 1 januari 2013. 
Vanaf 2014 stelt het Rijk geen middelen meer ter beschikking voor inburgering en worden de kosten 
betaald uit het W-deel en het spaarsaldo Participatiebudget. In de Begroting 2015 en de Begroting 
2016 zijn alleen de uitgaven educatie opgenomen (inclusief uitvoeringslasten) en zijn de uitgaven 
inburgering komen te vervallen. Maar het is mogelijk dat, afhankelijk van rijksontwikkelingen 
(taalintensiveringen en overgangsrecht inburgering), dat de Begroting 2015 en de Begroting 2016 
voor uitgaven voor inburgering nog zullen wijzigen. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
� Voor het bereiken van ouders van opgroeiende kinderen en de aansluiting van jongeren op de 

arbeidsmarkt is aan Educatie en Inburgering voor 2013 een aantal prioriteiten toegekend:  
Venster op Amsterdam (Educatie Televisie – ETV): € 0,5 miljoen; Taalcoaches: € 0,25 miljoen; 
Vrijwilligers: € 0,05 miljoen 

� De prioriteit Verborgen vrouwen van € 0,05 miljoen verbindt het Basisprogramma Burgerschap en 
Educatie en de Emancipatienota en komt ten goede aan het Amsterdamse Buurtvrouwen Contact 
(ABC) 

� De prioriteit voor de Stichting Vluchtelingenwerk van € 0,05 miljoen is opgenomen in de nota 
Vluchtelingen in Amsterdam voor werkzaamheden voor de Pardongroep 

 
2.4.4 Risico’s  
Onzekerheid rijksbijdrage Participatiebudget: voor inburgering is duidelijk dat de rijksbijdrage wordt 
afgebouwd. Het risico hangt af van de mate waarin de gemeente extra middelen inzet als dekking 
voor de wegvallende rijksmiddelen. Mogelijk zijn rijksontwikkelingen (bijvoorbeeld de uitwerking van 
overgangrecht) nog van invloed op het beschikbare Participatiebudget. 
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2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen 
 
2.5.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening is in de periode 2011-2014 één van de 
belangrijkste speerpunten. De volgende indicatoren zijn op deze doelstelling van toepassing: 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Klantwaardering klanten 6,8 (2009) 7 7 7 7 7 
2. Percentage aanvragen 
levensonderhoud, afgehandeld 
binnen de gestelde termijn 

87,1% binnen  
5 weken (2009) 

90% 
binnen 4 

weken  

90 % 
binnen 3 

weken 

90 % 
binnen 3 

weken 

90 % 
binnen 3 

weken 

90 % 
binnen 3 

weken 
3. Percentage bezwaarschriften 
afgehandeld binnen wettelijke termijn 

95,9 % (2009) 97%  97% 97% 97% 97% 

4. Percentage aanvragen individuele 
bijzondere bijstand afgehandeld binnen 
gestelde termijn 

95,3 % binnen  
8 weken (2009) 

90% 
binnen 6 

weken 

90% 
binnen 5 

weken 

90% 
binnen 4 

weken 

90% 
binnen 4 

weken 

90% 
binnen 4 

weken 
 
2.5.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Het college zet de verbetering van de dienstverlening en de klanttevredenheid voort in het 
programma Nieuwe Werkwijze met de bijbehorende gefaseerde implementatie van de veranderingen 
in processen, diensten, infrastructuur, mensen en cultuur. Het uitgangpunt daarbij is het organiseren 
van de lerende organisatie. We gaan: 
� sturen op tijdige en juiste afhandeling van aanvragen levensonderhoud, bijzondere bijstand en 

afhandeling van bezwaarschriften 
� investeren in ICT-ontwikkelingen gericht op excellente dienstverlening aan klanten; voorbeelden 

zijn de ontwikkeling van de geautomatiseerde verwerking van aanvragen levensonderhoud12, en 
de mogelijkheid tot elektronisch indienen van bezwaren 

� onze kwaliteit meetbaar en transparant maken, onder andere door middel van toetsing en 
certificering van medewerkers. Niet halen van het certificaat leidt tot training, specifieke 
ondersteuning, coaching en/of taakdifferentiatie  

� via handhaving misbruik en oneigenlijk gebruik tegen van sociale voorzieningen, zodat burgers er 
op kunnen vertrouwen dat publiekgeld rechtmatig wordt besteed  

� methodieken om risico gestuurd te handhaven doorontwikkelen – als onderdeel van slimme 
handhaving – waarbij het uitgangspunt is dat alleen die burgers bevraagd worden bij wie risico op 
normschendend gedrag bestaat 

� het proces van de verrekening van de deeltijdinkomsten met de uitkering efficiënter maken, met 
het oog op de flexibilisering van de arbeidsmarkt waardoor meer klanten via flexibel/deeltijd 
banen uit de bijstand stromen  

 
2.5.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 616,6 680,1 653,1 650,6 646,6 
1. Romp 616,6 659,1 653,1 650,6 646,6 
    Waarvan uitvoeringskosten 67,5 70,6 68,0 67,8 67,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 510,5 569,2 563,5 561,7 558,4 
1. Romp 504,8 566,7 563,5 561,7 558,4 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 5,7 2,5 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 106,2 110,9 89,6 88,9 88,2 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
In 2013 zijn de uitkeringslasten € 588,5 miljoen. Van het Rijk ontvangt de gemeente € 566,7 miljoen 
aan baten om deze lasten te dekken. De verwachting is dat het tekort in 2013 per saldo uitkomt op 
€ 22 miljoen. In het financieel meerjaren perspectief van de gemeente wordt rekening gehouden met 
een meerjarig tekort van € 43 miljoen. Vanwege de onzekerheid over de hoogt van het rijksbudget 
voor 2013, vindt vooralsnog geen bijstelling plaats van het meerjaren perspectief. Het college en uw 
raad worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Vanwege deze verbetering wordt tijdens 
                                                      
12 G4-GALO project (geautomatiseerde aanvraag levensonderhoud). 
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de begrotingsbespreking het voorstel gedaan € 21 miljoen incidenteel toe te voegen aan de 
risicoreserve Wwb. Is het tekort inderdaad substantieel lager, dan kan dit impact hebben op de 
gemeentebrede structurele ruimte en daarmee op de afgekondigde ombuigingen. De 
uitvoeringskosten zijn geraamd op € 70,6 miljoen en worden gedekt uit de algemene 
dekkingsmiddelen.  
 
Lasten en baten per uitkeringssoort in 2013        
Uitkering        
Bedragen x € 1 miljoen 

Lasten Baten  
 

Wwb 65 - 564,2 538,8 Wwb-budget en 17,0 Wwb-inkomsten 
Wwb elders verzorgenden 5,4 Baten zijn Wwb-budget en Wwb-inkomsten 
IOAW/Z13 8,2 Geen specifieke baten 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 10,8 5,0 Bbz inkomsten en 5,9 Bbz declaratie en budget 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 110,9 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 4,7 miljoen hoger. In de Begroting 2013 worden de 
lasten geraamd op € 680,1 miljoen en de baten op € 569,2 miljoen. De lasten in 2013 zijn € 63,5 
miljoen hoger dan in 2012 en de baten zijn € 58,7 miljoen hoger. Dit wordt verklaard door de 
volgende mutaties:  
� wijzigingen in het aantal uitkeringen en de hoogte van de gemiddelde uitkering aan de lastenkant 

en in de hoogte van het rijksbudget aan de batenkant  
� de uitgaven nemen ten opzichte van 2012 toe met € 42,5 miljoen door een toename met 2.560 

klanten; onderdeel van dit bedrag is € 3,1 miljoen voor gestegen uitvoeringskosten. De toename 
is voor een groot deel het gevolg van de recessie (landelijke ramingen CPB) en voor een klein 
deel van gewijzigd rijksbeleid. Het bedrag van de gemiddelde uitkering wijzigt nauwelijks: vanaf 1 
juli 2012 wordt de nullijn gehanteerd (geen prijscompensatie) en de dubbele algemene 
heffingskorting is vervallen  

� de rest van de stijging bestaat uit de dotatie van € 21 miljoen aan de risicoreserve WWB, die we 
dioen met het oog op het tekort van € 43 miljoen in het meerjarenperspectief  

 
De baten zijn in 2013 € 59,6 miljoen hoger dan in 2012. Dit komt doordat er meer rijksbudget is op 
basis van het nieuwe bestuursakkoord. Uit dat akkoord blijkt dat de gemeente ook niet meer 
risicodragend voor de bandbreedte van 12.500 uitkeringsgerechtigden. Voorlopig blijft er onzekerheid 
over de precieze bedragen, omdat het Rijk het voorlopige budget voor 2013 pas in september of 
oktober 2012 bekend maakt  
 
Met ingang van het begrotingsjaar 2014 zal het rijksbudget met een nieuw verdeelmodel over de 
gemeenten worden verdeeld. Op dit moment is het project nog in de verkennende fase en is nog 
geen zicht op mogelijke gevolgen van een nieuw model voor het aandeel van de Gemeente 
Amsterdam in het rijksbudget. Het is dan ook moeilijk om iets te zeggen over de meerjarige 
verwachting. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Voor deze doelstelling zijn geen posterioriteiten of prioriteiten opgenomen. 
 
2.5.7 Risico’s 
Onzekerheid over macrobudget Rijk: op basis van de huidige aannames van het Rijk is de 
verwachting dat het tekort op de uitkeringslasten de aankomende jaren uitkomt op ongeveer € 20 
miljoen. In het meerjarenperspectief heeft de gemeente rekening gehouden met een hoger tekort op 
de uitkeringslasten van € 43 miljoen. Indien deze aanname juist is, betekent dit een voordeel voor de 
gemeente, maar ook dat het financiële kader en daarbij behorende bezuinigingen mede zijn bepaald 
op basis van dit te hoge tekort. Het is dus nog onzeker wat het daadwerkelijke budget is en daarmee 
ook de mogelijke impact. 
 

                                                      
13 Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; de eerste is bedoeld voor oudere en gedeeltelijke 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers, van wie het recht op een WW-uitkering is beëindigd, de laatste voor oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 
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2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen 
aangeboden en hun participatie wordt bevorderd 
 
2.6.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Armoedebestrijding betekent: het duurzaam wegnemen van (financiële) belemmeringen om 
mee te kunnen doen in de maatschappij, en sociale uitsluiting en langdurige armoede te voorkomen  
Het voorkomen en verminderen van armoede leidt ertoe dat mensen duurzaam zelfredzaam worden. 
Ook in de armoedebestrijding geldt dat van mensen verwacht wordt dat ze op eigen kracht en met 
hun eigen netwerk naar oplossingen zoeken. De gemeente wil deze mensen niet aan hun lot 
overlaten. Daarom zijn er verschillende voorzieningen beschikbaar om de negatieve effecten van 
armoede te verlichten. Armoede is meer dan een financieel probleem. Wij staan voor het standpunt 
dat een aanpak van armoede ook terreinen als onderwijs, veiligheid, wonen, zorg en werk moet 
beslaan. Daarmee is de focus van inkomensvoorzieningen naar een brede aanpak verschoven.  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Jaarlijks meer kinderen bereikt met 
Scholierenvergoeding + PC-voorziening 

toename per 
jaar (totaal) 

   (22.300) 
      (2010) 

1.100 
(24.500) 

600 
(25.100) 

300 
(25.400) 

0 
(25.400) 

0 
(25.400) 

2. Bereik Stadspas door kinderen en 
jongeren uit minimagezinnen 

 58% 
(2008) 

80% 80% 80% 80% 80% 

 
In eerdere begrotingen is stelden wij dat er elk jaar 1.100 extra kinderen bereikt moeten worden met 
de armoedevoorzieningen. Tegelijkertijd zien we dat de doelgroep kinderen in armoede licht daalt en 
daarnaast is het bereik hoog (geschat op 82%). Het zal niet meevallen dat bereik te verhogen. De 
indicator en de toename per jaar is daarom aangepast. 
 
2.6.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Het college richt zich primair op jongeren en alleenstaande ouders met kinderen. Daarnaast richt het 
college zich op werkende armen, die een groeiend aandeel hebben in de groep Amsterdammers 
onder de armoedegrens. Cumulatie van effecten van bezuinigingen bij de meest kwetsbaren willen 
we tegengaan. Wij gaan uit van wat mensen zelf kunnen, eventueel met een duwtje in de rug. Aan de 
andere kant vragen wij mensen ook naar vermogen te investeren in zichzelf en of in hun directe 
omgeving.  
� Er is een sociaal leenstelsel bij de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam voor scholing en 

opleiding (onder andere van werkende armen), dat wij eind 2012 evalueren waarna we bepalen 
of we in 2013 en 2014 mee doorgaan. Voor Amsterdammers die vanuit een bijstandsuitkering 
een eigen bedrijf starten, willen we specifieke instrumenten beschikbaar stellen, in aanvulling op 
het aanbod van bedrijfsadvisering van de stadsdelen, zoals cursussen bedrijfsvoering, marketing 
of boekhouding  

� Eenoudergezinnen (alleenstaande moeders) krijgen extra aandacht als onderdeel van de 
hervorming van het armoedebeleid, om ze aan het werk te helpen zodat ze duurzaam uit de 
armoede kunnen stromen  

� Actieve verbindingen tussen portefeuilles zoals bij de hervorming stedelijke vernieuwing, 
obesitas, kwetsbare huishoudens en het uitbouwen en versterken van samenwerking met partijen 
buiten de gemeentelijke organisatie, zoals het Pact van Amsterdam 

� De bestaande voorzieningen worden zo effectief en efficiënt als mogelijk uitgevoerd. We werken aan 
het verder stroomlijnen van de aanvraag om die voor klanten eenvoudiger te maken. Er wordt een 
digitaal aanvraagformulier ontwikkeld voor de aanvraag van alle regelingen 

� We zijn van mening dat een volgende stap in het armoedebeleid nodig is om deze 
toekomstbestendig te houden. Reden om in 2013 de hervorming van het armoedebeleid voor te 
bereiden. Dat moet in 2014 een nieuw en eenvoudig stelsel van voorzieningen opleveren, dat 
recht doet aan de prioritaire doelgroepen binnen het armoedebeleid (zoals kinderen), eenduidig is 
voor de klant en ook minder gevoelig is voor budgettaire wijzigingen. Flankerend doel is ook de 
uitvoeringskosten verder terug te brengen  
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2.6.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 56,4 51,0 37,1 35,6 35,6 
1. Romp 44,4 49,5 37,8 37,7 37,7 
    Waarvan uitvoeringskosten 6,7 7,4 7,1 7,1 7,0 
2. Verdeelvoorstel 12,0 12,1 1,5 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 2,8 3,0 3,0 3,0 2,8 
1. Romp 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 53,6 48,0 34,1 32,6 32,8 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
We verdelen de uitgaven in 2013 aan de Amsterdamse minima in drie categorieën. 
1.   Armoedebestrijding 

- Bijzondere bijstand: € 23,4 miljoen lasten en € 2,7 miljoen baten (aflossing geldleningen, 
leenbijstand en kredieten en ook terugvordering). Voor compensatie van cumulatie van 
bezuinigingen is een bedrag van €  9,5 miljoen gereserveerd bij de algemene 
dekkingsmiddelen, dat in 2013 mogelijk ten dele voor armoede kan worden ingezet. Na het 
vallen van het kabinet is een aantal bezuinigingen teruggedraaid, waaronder de 
huishoudtoets 

- Armoedebeleid: € 12,2 miljoen lasten  
- Flankerend bijstandbeleid: € 1,6 miljoen lasten 
- Uitvoeringskosten armoedebeleid (categorie Armoedebestrijding): € 7,4 miljoen 
 

2. Kwijtschelding en woonlasten 
- Kwijtschelding afvalstoffenheffing: de kwijtschelding wordt betaald uit de solidariteitsbijdrage 

van de stadsdelen en een concernbijdrage van de stad. De concernbijdrage van de stad is 
voor 2013 is € 1,8 miljoen . De solidariteitsbijdrage van de stadsdelen is niet opgenomen in 
dit programma. 

- Woonlastenfonds: € 2,5 miljoen lasten 
 
3. Overige activiteiten 

- Stadspas: € 1,6 miljoen lasten en € 0,1 miljoen baten 
- Overige gemeentelijke kredietverlening Amsterdam: € 0,3 miljoen lasten 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 48 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 5,6 miljoen lager. In de Begroting 2013 worden de 
lasten geraamd op € 51,0 miljoen en de baten op € 3,0 miljoen. In 2013 zijn de lasten € 5,4 miljoen 
lager dan in 2012 en de baten zijn € 0,2 miljoen hoger dan in 2012. Hieronder volgt per categorie de 
toelichting op de mutaties van 2012 naar 2013.  
 
Armoedebestrijding 
� De lasten voor armoedebestrijding dalen in 2013 ten opzichte van de Begroting 2012, onder meer 

als gevolg van lagere uitgaven aan het bestrijden van de cumulatie van negatieve 
inkomenseffecten. De € 9,5 miljoen aan rijksmiddelen ter compensatie zijn wel in de begroting 
opgenomen bij algemene dekkingsmiddelen, maar het college gaat eerst na welke invloed het 
nieuwe kabinet heeft op de cumulatie in 2013. Voor 2013 is dus nog geen verdeling beschikbaar, 
zodat de uitgaven niet zijn opgenomen in dit programma  

� Er zijn besparingen in het kader van Inzet op Herstel 2  
� Tegenover de dalende lasten staan extra middelen voor werkende armen – toegekend in het 

verdeelvoorstel –, extra middelen voor ouderen in armoede (motie 425) en extra middelen voor 
het Jeugdsportfonds (motie 426) 

� Er is naar aanleiding van motie 499 een onderzoek gestart naar de inkomenspositie van ouderen 
met een onvolledige AOW. De uitkomsten zijn uiterlijk januari 2013 beschikbaar. Vorig jaar heeft 
het college er bij het Rijk op aangedrongen maatregelen te nemen om het niet-gebruik van de 
(Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) tegen te gaan. Het college deze 
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armoedevoorzieningen opnieuw onder de aandacht brengen, andere via de 
communicatiekanalen van organisaties van de doelgroep 

� Via motie 500 is voor 2013 en 2014 voor € 1,0 miljoen compensatie toegekend voor de 
bezuiniging op de Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg)  

� Het meerjarige beeld is niet goed te schetsen, omdat het verdeelvoorstel het programakkoord 
volgt, dat loopt tot medio 2014. De programakkoordmiddelen zijn na 2014 niet meer zichtbaar 
vandaar dat de lasten aanzienlijk dalen. Het college heeft niet de intentie te bezuinigen op het 
armoedebeleid, zeker niet in de huidige economische situatie 

 
Kwijtschelding en woonlasten  
� Kwijtschelding afvalstoffenheffing is in de Begroting 2013 met 2,2 miljoen structureel verlaagd ten 

opzichte van de Begroting 2012. Het college heeft besloten de concernbijdrage voor 2013 vast te 
stellen op € 1,8 miljoen. Dit leidt er toe dat de solidariteitsbijdrage van de stadsdelen zal worden 
verhoogd. Deze verhoging is noodzakelijk vanwege de verwachte stijging in 2013 van het beroep 
op kwijtschelding en het initiatief van het college om de kwijtschelding voor ondernemers te 
verruimen. Hierbij legt het college een direct verband met de afvalketen, waarbij door efficiënter 
werken het tarief afvalstoffenheffing van de burger niet hoeft te stijgen 

� De omvang van de doelgroep die in aanmerking komt voor kwijtschelding is afhankelijk van 
externe factoren en moeilijk te voorspellen; voor de Kadernota 2014 zal O&S gevraagd worden te 
assisteren bij het in beeld brengen van het potentieel voor kwijtschelding  

� Het college is voornemens de doelgroep kwijtschelding uit te breiden met de categorie overige 
ondernemers. Het gaat om 2.000 potentiële gerechtigden 

� De woonkostenbijdrage is licht gedaald ten opzichte van 2012, maar komt nog steeds uit op € 2,5 
miljoen; huishoudens die kwijtschelding krijgen zijn uitgesloten van deze regeling 

 
Overige activiteiten  
� De lasten voor de stadspas dalen als gevolg van de verwerking van de posterioriteit Versobering 

Stadspas uit de Kadernota 2013 (Inzet op Herstel 2), inhoudende dat de stadspas met ingang 
van 2013 niet meer beschikbaar is voor welgestelde 65-plussers 

 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
� In 2013 is (zoals in 2011 en 2012) in het kader van het programakkoord een incidentele prioriteit 

voor armoedebestrijding toegekend van € 11,5 miljoen en een structurele prioriteit voor werkende 
armen van € 1 miljoen 

� Een maatregel uit Inzet op Herstel 2 is de structurele bezuiniging vanaf 2013 op de Aanvullende 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) van € 1,7 miljoen. De juni circulaire 
2012 leidde tot verlaging van de lasten voor Atcg met € 0,2 miljoen. Motie 500 bij de Kadernota 
2013 gaf aanleiding tot incidentele compensatie van € 1 miljoen in 2013 (en 2014) voor Atcg 

� Voor 2013 wordt conform de moties 425 en 426 voor 2013 en 2014 incidenteel respectievelijk 
€ 1,5 miljoen specifiek voor ouderen in de armoede en € 0,5 miljoen aan het Jeugdsportfonds 
toegekend, waarvan de inzet najaar 2012 uitgewerkt wordt 

� Uit Inzet op Herstel 2 stamt de versobering van de stadspas per 2013 met € 0,3 miljoen 
� In het kader van Inzet op Herstel 2 heeft het college verder een taakstelling voor 2013 

opgenomen van € 0,4 miljoen 
 
2.6.4 Risico’s  
� Armoederegelingen zijn zogenaamde openeinderegelingen. In de afgelopen jaren waren er geen 

overschrijding, maar in de huidige economische situatie is dit wel een risico 
� Als gevolg van de slechte economische omstandigheden doen steeds meer mensen een beroep 

op kwijtschelding; voor 2012 wordt een overschrijding van 1,5 miljoen en voor 2013 wordt een 
overschrijding van 2,5 miljoen wordt verwacht 

� Minder randgemeenten nemen deel aan de Stadspas met een risico voor de te verwerven 
inkomsten 

� De Stadspasacties zijn een ‘openeinderegeling’; hoe meer gebruik gemaakt wordt van de acties 
(beleidmatig wenselijk), hoe meer de uitgaven stijgen. Een extra risico is, dat op verzoek van de 
raad meer mensen worden uitgenodigd een Stadspas aan te vragen (motie Olgun en Poorter) 

 

59



2.7 Versterken van de schuldhulpverlening 
 
2.7.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Wij maken schuldhulpverlening effectiever door het verdubbelen van het aantal geslaagde 
schuldregelingen, halveren van de gemiddelde doorlooptijd en verlagen het percentage deelnemers 
dat gedurende een traject uitvalt. De ambitie is deze doelstelling in 2014 te hebben gerealiseerd. 
Per 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Hier door wordt 
schuldhulpverlening een wettelijke taak van gemeenten (zorgplicht) en dient de gemeenteraad een 
stedelijk beleidsplan op te stellen dat de hoofdzaken bevat van de integrale schuldhulpverlening van 
de gemeente en van het preventiebeleid dat problematische schulden moet (helpen) voorkomen. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Geen wachtlijst informatie en 
adviesgesprek en intake 
schuldhulpverlening  

33 (2010)  Geen 
wachtlijst 

Geen 
wachtlijst 

Geen 
wachtlijst 

Geen 
wachtlijst 

Geen 
Wachtlijst 

2. Aantal deelnemers 
outreachende werkwijze 
betalingsachterstanden 

3.281 (voorlopig cijfer) 
(2010) 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

3. Aantal maatjes 
schuldhulpverlening 

75 (2010) 
 

50 50 50 50 50 

4. Aantal jongeren van ROC’s dat 
deelneemt aan een 
schuldhulpverleningstraject 

1.129 (2010) 
 

900 900 900 900 900 

 
2.7.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Uitgangspunt is dat mensen snel en adequaat worden geholpen. We spreken van een wachtlijst als 
de wachttijd voor informatie en advies langer is dan twee weken. Maandelijks wordt gemonitord op 
aantal weken wachttijd. Hierop wordt gestuurd vanuit de stadsdelen, die de formele opdrachtgevers 
zijn van de instellingen voor maatschappelijke dienstverlening (madi’s). 
 
� We willen in een vroeg stadium helpen betalingsachterstanden bij huur, energie en 

zorgverzekering te voorkomen dan wel te beperken en daarom staan wij een outreachende 
werkwijze voor. Per 1 juli 2012 neemt DBGA deel aan Vroeg Eropaf onder toezegging van 2.000 
meldingen per jaar. Dat brengt het totaal aantal (verwachte) Vroeg Eropaf-meldingen voor 2013 
op 10.000 (2012: 8.000) 

� Getrainde vrijwilligers geven het schuldhulptraject goede ondersteuning. Er is sprake van de inzet 
van vijftig maatjes op jaarbasis en het streven is dat 90% van de klanten het schuldhulptraject 
geheel doorloopt 

� De schuldhulpverlening aan jongeren op ROC’s wordt geïntensiveerd. In 2013 maken tenminste 
900 jongeren gebruik van deze dienstverlening. Voorwaarde voor deze inzet is dat de ROC’s 
budgetlessen opnemen in het curriculum. De ontwikkeling van het jongerensaneringskrediet 
vergroot de mogelijkheden om schulden van jongeren te saneren aanmerkelijk  

� Het college heeft aandacht voor zzp’ers en kleine ondernemers. We ondersteunen niet alleen 
kleine ondernemers die hun bedrijf beëindigen, maar ook ondernemers die een doorstart willen 
maken, bijvoorbeeld met een Bbz-krediet (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Naast een 
onderzoek naar de levensvatbaarheid van het bedrijf is schuldsanering een instrument om de 
financiële problemen te saneren en een doorstart te realiseren 

 
2.7.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 15,6 19,2 16,9 16,9 16,9 
1. Romp 15,6 16,0 16,9 16,9 16,9 
    Waarvan uitvoeringskosten 2,7 3,0 2,9 2,9 2,9 
2. Verdeelvoorstel 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. Romp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 15,6 19,2 16,9 16,9 16,9 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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De uitgaven schuldhulpverlening bedragen in 2013 € 19,2 miljoen, waarvan € 3,0 miljoen 
uitvoeringskosten. Deze middelen worden besteed aan schuldhulptrajecten voor burgers van 
Amsterdam met een specifieke focus op de ondersteuning van jongeren en ondernemers. 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bestaat volledig uit lasten; de baten zijn nihil. In de 
Begroting 2013 worden de lasten geraamd op € 19,2 miljoen en dat is € 3,6 miljoen hoger dan in 
2012. Daarvoor waren de volgende redenen: 
� De toekenning van drie prioriteiten voor de lasten van de verwachte stijging van het beroep op 

schuldhulptrajecten in 2013  
� Meerjarig blijven de uitgaven voor schuldhulpverlening (vanaf 2014) gelijk; gezien de huidige 

economische situatie wordt hier eerder een stijging dan een daling verwacht 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Voor schuldhulpverlening zijn conform de kadernota drie prioriteiten voor in totaal € 3,2 miljoen 
toegekend: 
� een structurele prioriteit van € 1 miljoen 
� een incidentele prioriteit van  € 1,5 miljoen  
� een specifieke incidentele prioriteit van € 0,7 miljoen, ter dekking van de kosten van de 

taakuitbreiding en de extra uitvoeringskosten voor in 2012 in werking getreden Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening 

 
2.7 4 Risico’s  
De verwachting is dat het beroep op schuldhulpverlening ook in 2013 onverminderd groot is en 
verder zal groeien. Dit vereist een blijvende inspanning van alle partijen om de dienstverlening zo 
goed mogelijk in te richten en hiermee wachtlijsten te voorkomen. Het feit dat het budget niet mee 
groeit met deze opgave en deze opgave ambitieus is, vormt een risico in 2013.  
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2.8 Reserves en voorzieningen  
 
2.8.1 Reserves  en voorzieningen 
 
Nr.                         
doel-                           
stel-      
ling 

Reserve 
 
Bedragen x € 1 miljoen 
 

Stand 
ultimo 

2011 

Mutatie 
2012 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 

2.1 Huisvesting kinderopvang 
Triade 0,7 -0,3 0,4 0,32 0       

2.1 Kosten Laarderhoogtweg 1,3 0 1,3   1,3       
2.5 Geïntegreerde voorziening 1,4 -0,9 0,5   0,5       

2.1  Preventieve 
onderwijsuitgaven 0 17,2 17,2 -7,5 9,7 2,2 0 0 

2.4 Instapcursussen 1,5 -1,2 0,3 -0,3 0 0 0 0 
2.4 Uitvoeringskosten E&I 11,8 -4,7 7,1 -3,9 3,2 0 0 0 
2.5 Risicoreserve WWB 7,7 5,2 12,9 19,5 32,4 32,4 32,4 32,4 
2.7 Frictiekosten GKA 0,8 -0,2 0,6 -0,2 0,4 0,2 0 0 
AD Reserve WW 1,6 0 1,6   1,6 1,6 1,6 1,6 

diversen 

 
Reserves reeds afgerond 
voor 2013 o.a. 
frictiekosten PAO, pilot 
loondispensatie, 
bestrijding 
jeugdwerkloosheid 7,2 -7,2 0           

  Totaal Reserves 34 7,9 41,9 7,92 49,1 36,4 34 34 

2.1 Voorzieningen (algemeen 
declaratierisico’s 2011) 0,1   0,1   0,1 0,1 0,1 0,1 

  Totaal 34,1 7,9 42 7,92 49,2 36,5 34,1 34,1 

 
Huisvesting kinderopvang Triade  
Deze reserve is bestemd om de onrendabele verhuur van de voorziening voor kinderopvang in het 
pand Triade te dekken. Jaarlijks wordt hieraan een bedrag van € 0,32 miljoen onttrokken. Ultimo 
2013 resteert er nog slechts € 35.000 in de reserve. Dat betekent dat er voor 2014 een oplossing 
gevonden moet worden voor de onrendabele verhuur. 
 
Laarderhoogteweg  
Bij het afsluiten van het huurcontract aan de Laarderhoogtweg, waar het praktijkcentrum van het Re-
integratiebedrijf Amsterdam is gevestigd, is een afkoopsom voor achterstallig onderhoud bedongen. 
Hiervan is een reserve gevormd, die bestemd is om het pand te renoveren en eventuele 
leegstandsrisico’s af te dekken (er was sprake van externe verhuur).   
 
Reserve Preventief onderwijs 
Vanaf medio 2012 zijn preventieve onderwijsuitgaven, die voorheen gedekt werden uit het 
participatiebudget, niet langer declarabel uit dit budget. In 2012  is bij de Kadernota 2013 en bij het 
opmaken van de 4-Maandsrapportage 2012 een reserve gevormd om deze uitgaven in de komende 
jaren te kunnen blijven financieren. Voor 2013 bedraagt de onttrekking € 7,5 miljoen. Dit betreft de 
kosten voor onder andere de Plusscholen, Bureau Leerplicht en de Werkschool. 
 
Reserve geïntegreerde voorzieningen  
In de stad zijn op een aantal locaties geïntegreerde voorzieningen voor daklozen ingericht. Voor het 
deel dat niet gedekt kan worden uit de begroting van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en de GGD 
is een prioriteit beschikbaar van € 0,46 miljoen en incidenteel vindt er dekking plaats vanuit de 
reserve geïntegreerde voorziening (opbrengst verkoop Polderweg), die met ingang van 2013 is 
uitgeput. Bij de 8-maandsrapportage zal worden voorgesteld het restant van de reserve in te zetten 
voor een voorziening voor daklozen. 
 
Reserve instapcursussen 
Bij de 8-Maandsrapportage 2011 is besloten om de reserve instapcursussen in 2012 te gebruiken als 
financiering voor Taal en Ouderbetrokkenheid. Mede gezien de doorlooptijd van deze is de 
verwachting dat er in 2013 nog ongeveer € 0,3 miljoen afgerekend zal worden. 
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Reserve uitvoeringskosten E&I  
In 2011 is conform het Basisprogramma Educatie en Inburgering een reserve gevormd ter dekking 
van de uitvoeringskosten van inburgering voor de periode tot en met 2014. In 2013 wordt hieraan 
€ 3,9 miljoen onttrokken. Het restant van € 3,2 miljoen zal in 2014 worden aangewend. 
 
Risicoreserve WWB 
De risicoreserve WWB is in principe bestemd om tekorten in het rijksbudget voor de WWB 
(Inkomensdeel) op te vangen. Ultimo 2011 resteert een reserve van € 7,7 miljoen. Bij de 
Jaarrekening 2011 is besloten, bij een verwachte onttrekking van 4,8 miljoen in de Begroting 2012, 
€ 10 miljoen aan de reserve toe te voegen voor toekomstige onzekerheden. Niet vergeten was de 
bijstelling van het Rijk in de zomer van 2011, met een substantieel tekort op de uitkeringslasten als 
gevolg.  
 
In 2013 wordt aan de reserve € 2,5 miljoen onttrokken voor formatie DWI in het kader van ‘mee 
ademen met de conjunctuur’. Meerjarige mutaties in deze reserve zijn sterk afhankelijk van de 
rijksbijstellingen van dit budget. Daarnaast wordt ook € 21 miljoen aan de reserve gedoteerd in 
verband met een minder groot tekort dan verwacht conform het meerjarenperspectief. Waar voor 
2013 rekening werd gehouden met een tekort van € 44 miljoen, is de verwachting nu dat het tekort 
uitkomt op € 22 miljoen.  
 
Reserve frictiekosten GKA  
Vanaf 2009 is de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (GKA) ondergebracht bij DWI. Daarbij is 
een reserve gevormd ter dekking van de frictiekosten van het voormalig personeel van de GKA BV. 
In 2013 wordt € 0,2 miljoen aan deze reserve onttrokken. 
 
Voorziening declaratierisico 
De voorziening algemeen declaratierisico in het W-deel is gevormd in verband met een 
geconstateerde fout na controle moet in de toekomst via een afrekening met het Rijk € 0,1 miljoen 
terugbetaald worden. Wanneer de daadwerkelijke teruggave aan de orde komt, is nog niet bekend. 
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3. Zorg 
 
Maatschappelij k effect  
Alle Amsterdammers – jong, oud, gehandicapt of niet – kunnen zelfstandig wonen en participeren 
in de Amsterdamse samenleving. De zorg is toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar 
 
Kerncijfers  
                                                                                                        
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting  
2013 

Begroting  
2014 

Begroting  
2015 

Begroting  
2016 

Lasten per doelstelling           
  3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en 

kiezen uit een samenhangend pakket van zorg- woon- 
en mobiliteitsvoorzieningen. 152,9 149,3 149,7 148,4 148,4 
3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen 
te worden, ontvangen zorg 60,2 62,3 61,0 60,1 60,1 
3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld 9,8 10,1 10,1 9,8 9,8 
3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief 
goede openbare gezondheidszorg 60,8 48,5 46,1 45,4 45,4 
3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de 
gezondheid extra aandacht behoeft. Jongeren nemen 
daarbij een prominente plaats in 101,0 120,6 119,8 119,7 119,5 
Subtotaal lasten 385,5 391,5 387,5 384,1 383,8 
Dotaties aan reserves 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 
Totaal lasten 385,5 391,8 387,8 384,3 384,1 
Baten per doelstelling      
3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en 
kiezen uit een samenhangend pakket van zorg- woon- 
en mobiliteitsvoorzieningen. 9,8 11,0 11,0 11,0 11,0 
3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen 
te worden, ontvangen zorg 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 
3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief 
goede openbare gezondheidszorg  45,3 32,7 33,2 33,2 33,2 
3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de 
gezondheid extra aandacht behoeft. Jongeren nemen 
daarbij een prominente plaats in 90,3 110,2 110,2 110,2 110,2 
Subtotaal baten 146,3 154,7 155,4 155,4 155,4 
Onttrekkingen aan reserves 4,6 4,0 5,0 3,2 3,0 
Totaal baten 150,9 158,7 160,5 158,6 158,4 

Saldo ten laste van de algemene middelen  
234,6 

 
233,1 

 
227,3 

 
225,7 

 
225,7 

 
Programakkoord ambities  
� Uitvoering geven aan het Plan van Aanpak Fase 2 Maatschappelijke Opvang, gericht op 

preventie en herstel en op de definitieve uitbreiding van extra woon/opvangvoorzieningen 
� Verhoging van het aantal tijdelijk huisverboden 
� Voorzetting opvang van slachtoffers van mensenhandel 
� Voortzetting van programma’s voor de bescherming en versterking van de positie van 

prostituees, uitbreiding van de zorg naar andere sectoren van de prostitutiebranche 
� Vergroting van keuzevrijheid voor de burger, ondermeer door verstrekking van pgb’s. 
� Versterking van de ketenaanpak dementie 
� Bij het Lenteakkoord is afgesproken de decentralisatie van de functie extramurale AWBZ 

begeleiding uit te stellen. Naar verwachting zal ook een nieuw kabinet met maatregelen komen 
om de toenemende kosten voor langdurige zorg te beteugelen. In 2013 zal de voorbereiding op 
de decentralisatie, in aangepaste vorm, voortgaan  

� In Amsterdam heeft 30% van de kinderen te kampen met ernstig overgewicht, een percentage 
ver boven het landelijke gemiddelde. De aanpak Obesitas wordt geïntensiveerd, met extra 
focus op de meest kwetsbare groepen  
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Ontwikkelingen en beleidskaders  
 
Wmo beleidsplan 2012-2016 
In 2012 is het Wmo beleidsplan 2012-2016 vastgesteld. Uitgangspunten zijn de verantwoordelijke 
Amsterdammer die zelf regie voert over zijn leven en een gemeente die dit stimuleert. De volgende 
basisprincipes geven richting aan deze omslag: 
� Amsterdammers zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven, zij zorgen voor zichzelf en voor 

elkaar 
� Kwetsbare groepen krijgen prioriteit. De Wmo voorzieningen zijn er voor Amsterdammers die 

(tijdelijk) niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen 
� De Wmo-dienstverlening stimuleert het nemen van eigen verantwoordelijkheid 
� Één Amsterdam:stad en stadsdelen hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid binnen de 

uitvoering van de Wmo  
� Financiële en bestuurlijke duurzaamheid  
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3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een 
samenhangend pakket zorg-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen 
 
3.1.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 

Hulp bij huishouden:  
25% via beslisboom 

2010 50% 60% 70% 75% 75% 1. Indicatiesystemen 
minder bureaucratisch 

75% via MO-zaak1 2010 50% 40% 30%  25% 25% 
2. Minder bureaucratische 
aanvragen door lichtere 
verantwoordingsprocedure 

1800 
Persoonsgebonden 
budgetten met 
zware 
verantwoording 

1-6-2010 1.400 
Pgb’s met 

zware 
verant-

woording 
 

15% van 
de overige 

verant-
woorden 

via 
steekproef 

 
85% licht 

verant-
woorden 

 
 

15%  
zwaar 

verant-
woorden 

via 
steekproef  

 
85% tot  

100% licht 
verant-

woorden 
 

0 tot 15% 
zwaar 

verant-
woorden 

via 
steekproef 

 
85% tot  

100% licht 
verant-

woorden 
 

0 tot 15% 
zwaar 

verant-
woorden 

via 
steekproef 

 
85% tot  

100% licht 
verant-

woorden 
 

0 tot 15%  
zwaar 

verant-
woorden 

via 
steekproef 

3. Tevredenheid burgers 
AOV,HbH en Maatwerk 

Rapportcijfer 7 
 

2009 
 

>7 >7 >7 >7 >7 

4. Bevorderen 
keuzevrijheid door pgb’s 
verstrekken 

11% pgb”s 1-6-2010 13% 14% 15% 16% 17% 

 
3.1.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Wmo: verstrekking van Aanvullend Openbaar Vervoer, Hulp bij het Huishouden, Woon- en 

Vervoervoorzieningen aan burgers met een beperking  
� De keuzevrijheid bij Wmo-verstrekkingen wordt bevorderd door de cliënten beter te informeren 

zodat ze vooraf een goede keuze kunnen maken tussen verstrekking in natura óf via een pgb 
� Budgetteren Wmo gerelateerde activiteiten, onder andere ter ondersteuning van het 

Uitvoeringsprogramma vrijwillige inzet en het vrijwilligerswerk in de informele zorg  
� Het College beschouwt de ingediende motie nr. 371 “investeren in actieve burgers” als 

ondersteuning voor het te voeren beleid. 
� De doelstellingen van programma1 van het Wmo-beleidsplan 2012- 2016, eigen 

verantwoordelijkheid en maatschappelijke participatie, blijven in de bezuinigingsopgave 1 Stad 
1 Opgave overeind. Dit laat onverlet dat, gezien de versmalde financiële kaders, gezocht wordt 
naar de meest doelmatige inzet van middelen en het voorkomen en tegengaan van 
dubbelingen in aanbod. 

 
3.1.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 152,9 149,3 149,7 148,4 148,4 
1. Romp 152,9 149,3 149,7 148,4 148,4 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 12,6 12,0 13,7 13,7 13,7 
1. Romp 9,8 11,0 11,0 11,0 11,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 2,8 1,0 2,7 2,7 2,7 
Saldo ten laste van de algemene middelen 140,3 137,3 136,0 134,7 134,7 
Voorzieningen 2,0 2,0 1,4 1,4 1,4 
Investeringen 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Het saldo daalt met € 3 miljoen ten opzichte van de Begroting 2012, aan de lastenkant is een daling 
te zien van € 3,6 miljoen; aan de batenkant een daling van € 0,6 miljoen en er zal voor € 1 miljoen 
onttrokken worden aan de reserves. 
 

                                                
1 De Mo-zaak is het loket voor de Gemeente Amsterdam voor het aanvragen van Wmo voorzieningen. De MO-zaak regelt 
indicaties voor zaken die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen.  

66



Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Belangrijkste mutaties zijn: 
� taakstelling apparaat Wmo van € 1,3 miljoen is verwerkt op vervoersvoorzieningen en Wmo 

overige uitgaven 
� correctie nominaal € 0,6 miljoen is verwerkt 
� door gunstige aanbestedingstarieven bij Hulp bij Huishouding (HbH),  een onveranderde vraag 

en een tariefstijging in 2013 stijgen de inkomsten per saldo met € 1 miljoen 
� een correctie roerende woonvoorzieningen, dalende vraag in 2012, bezuinigingsmaatregelen, 

zoals de verlaging van de verhuiskostenvergoeding leiden tot een daling van de uitgaven met 
€ 1,7 miljoen 

� naar verwachting zal de decentralisatie van de AWBZ begeleiding in de huidige vorm – of in 
afwijking daarvan – in 2014 of 2015 alsnog doorgevoerd worden. De junicirculaire kondigde  
een invoeringsbudget voor 2013 aan van € 1,2 miljoen op voorwaarde dat de decentralisatie 
daadwerkelijk wordt ingevoerd. Omdat voor 2012 een budget van € 1,6 miljoen voor dit zelfde 
doel beschikbaar is, wordt het invoeringsbedrag AWBZ begeleiding in de Begroting 2013 
verlaagd met € 0,4 miljoen 

� het Rijk stelde voor de pilot ‘Zichtbare schakel: de wijkverpleegkundige voor een gezonde 
buurt’ € 1,3 miljoen beschikbaar dat uitsluitend in 2013 en 2014 ingezet mag worden 

 
3.1.4 Risico’s.  
� De besparingsmaatregelen van het Rijk leiden tot een groter beroep op Hulp bij Huishouding in 

natura en via pgb’s. Als de rijksoverheid steeds minder zorg levert of de zorg aanzienlijk 
duurder maakt, zullen veel burgers met lagere inkomens en een beperking of zorgvraag op 
zoek gaan naar goedkopere alternatieven. Ze komen dan snel terecht bij de gemeente die 
ondersteuning en begeleiding moet bieden in het kader van de Wmo die de gemeente een 
compensatieplicht oplegt. Naar verwachting zal deze omslag zich verder doorzetten 

� Onder invloed van de trend van verschuiving van onbetaalde mantelzorg naar betaalde 
mantelzorg neemt de vraag naar HbH toe 

� Maatregelen voor het openbaar vervoer kunnen leiden tot een hogere vraag naar AOV 
� De gehanteerde nullijn biedt geen compensatie voor de meerjarige prijsafspraken met 

leveranciers die zijn gemaakt bij de verschillende aanbestedingen en evenmin voor de 
aangekondigde prijsstijgingen voor dienstverlening. Het tekort wordt de komende jaren groter 
en zal gedekt moeten worden uit de egalisatiereserve 

� Het risico groeit als in 2014/2015 de AWBZ-begeleiding inclusief kortingen naar de gemeente 
wordt gedecentraliseerd en onderdeel wordt van de Wmo 

� Als de decentralisatie niet daadwerkelijk wordt ingevoerd, moet het invoeringsbudget 
teruggeboekt worden; voor Amsterdam gaat dat in 2013 om € 1,2 miljoen 
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3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen te worden, 
ontvangen zorg 
 
3.2.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Het college versterkt de ketenaanpak waarbij alle dak- en thuislozen bekend zijn bij de gemeente, 
een traject wordt aangeboden op verschillende levensgebieden en de voortgang van het traject 
gemonitord wordt. Toegang tot zwaardere, duurdere voorzieningen wordt alleen verleend op basis 
van door het college vastgestelde criteria. Een voorbeeld: een lichtere voorzienig als begeleid 
wonen heeft de voorkeur boven 24-uuropvang. Mensen die niet in aanmerking komen voor deze 
voorzieningen krijgen een adequaat aanbod dat hen in staat stelt zelf oplossingen te vinden.  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Aantal cliënten met een 
integraal traject rond wonen, zorg, 
inkomen en dagbesteding 1) 

4588 cliënten (31-12-
2011) 

4588 + 
nieuwe 

instroom 

4588 + 
nieuwe 

instroom 

4588 + 
nieuwe 

instroom 

  

2. Aantal huisuitzettingen 
(preventie) 
 

1064, is -36% ten 
opzichte van 2005 (31-
12-2010) 

510 minder 
 = -48% 

t.o.v. 2005 

574 minder 
= -54% 

t.o.v. 2005 

639 minder 
= -60% 

t.o.v. 2005 

  

 
3.2.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Stadsdelen houden een lokaal zorgnetwerk in stand waarin signalen over thuiswonende 

mensen met risico op uitval worden samengebracht en interventies worden gecoördineerd 
� Aan het begin van de keten voor dak- en thuislozen wordt zorgvuldig gescreend welke cliënten 

worden toegelaten tot zwaardere voorzieningen en welke niet. De laatste categorie krijgt 
adequate ondersteuning. Onderzocht wordt nog of dit aanbod moet worden toegespitst op 
specifieke maatschappelijke dienstverlening en/of een aangepast kortdurend woonaanbod  

� Met corporaties worden verdere afspraken gemaakt over het herkennen en oppakken van 
signalen, zoals regelmatige huurachterstanden. De samenwerking wordt bevorderd tussen 
corporaties en zorg- of hulpverleningsinstellingen zodat problemen snel kunnen worden 
opgepakt 

 
3.2.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 60,2 62,3 61,0 60,1 60,1 
1. Romp 60,2 62,3 61,0 60,1 60,1 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 1,9 2,1 2,0 1,0 1,0 
1. Romp 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 1,0 1,3 1,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 58,3 60,2 59,0 59,1 59,1 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,6 2,6 0,0 0,0 0,0 

 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 60,2 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 1,9 miljoen hoger. In de Begroting 2013 worden de 
lasten geraamd op € 62,3 miljoen en de baten op € 2,1 miljoen (waarvan € 1,3 miljoen onttrokken 
aan reserves). De lasten in 2013 zijn € 2,1 miljoen hoger en de baten € 0,2 miljoen hoger dan in 
2012.  
 
De beschikbare middelen voor deze doelstelling bestaan voor het grootste deel uit de periodieke 
subsidiebudgetten voor de instellingen die zich bezighouden met daklozenopvang, begeleiding, 
verslavingszorg of preventie. 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De belangrijkste mutaties zijn: 
� de incidentele prioriteit € 0,33 miljoen voor prostitutiebeleid is verwerkt 
� de taakstelling op Maatschappelijke Opvang € 0,6 miljoen is verwerkt 
� wegvallen van incidentele prioriteiten 2012 € 0,4 miljoen 
� overheveling van € 0,2 miljoen naar doelstelling 3.6 van de GGD voor preventie activiteiten 
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� een tweetal beslispunten met structurele consequenties op basis van de 4-maandsrapportage 
van respectievelijk € 1,3 miljoen en -/- € 0,9 miljoen 

� verhoging lasten met € 0,2 miljoen voor prijscompensatie subsidies 
� aanvullende decentralisatie uitkering Overgangseffect Grensstrook2 (voor maatschappelijke 

opvang) van € 1,3 miljoen op basis van de junicirculaire  
� decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang naar aanleiding van de  junicirculaire: € 0,8 

miljoen 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
� Posterioriteit: Taakstelling op Maatschappelijke Opvang in het kader van Inzet op Herstel 1: 

€ 0,6 miljoen (in totaal over de periode 2012-2014: € 1,8 miljoen)  
� Prioriteit: prostitutiebeleid € 0,33 miljoen incidenteel  
 
3.2.4 Risico’s 
� Nieuwe instroom van cliënten, bijvoorbeeld door een verslechterende sociaal- economische 

situatie. Als de instroom van diverse groepen dak- en thuislozen niet wordt beperkt, komen er 
teveel mensen in de opvang die daardoor vol raakt en zullen mensen op straat moeten blijven.  

� Een groter beroep op de maatschappelijke opvang door (voormalige) arbeidsmigranten uit 
Midden en Oost Europa. Dit beperkt voor Maatschappelijke Opvang (MO) de mogelijkheden om 
middelen in te zetten voor de ambulante begeleiding van mensen die onder begeleiding 
zelfstandig willen wonen. En dat is in strijd met het voorgenomen beleid om mensen weer 
volwaardig te laten functioneren in de samenleving. 

� De politieke, juridische en financiële consequenties van het eventueel niet vrijwillig meewerken 
aan de ombuigingen van ketenpartners 

� De samenloop van bezuinigingen op een aantal terreinen waardoor flankerende voorzieningen 
voor cliënten die meer zelfstandig willen gaan wonen, niet geleverd kunnen worden 

� Aanvullende taakstellingen als gevolg van bezuinigen in andere portefeuilles met name de re-
integratiemiddelen en welzijnsmiddelen 

� Onvoldoende aanbod van geschikte woningen door woningcorporaties, waardoor de uitstroom 
dak- en thuislozen die opgenomen zijn in de een opvangvoorziening van MO, naar zelfstandige 
woningen kan stagneren 

                                                
2 Een deel van de decentralisatie-uitkering, de zogeheten grensstrook, wordt niet verdeeld volgens de (objectieve) 
verdeelsleutel. De grensstrook bevat middelen die door gemeenten aan opvangvoorzieningen worden besteed, maar die 
mogelijk onder een ander wettelijk kader, zoals de AWBZ, kunnen worden gebracht. Als voor deze activiteiten een andere 
financieringsbron is gevonden kunnen de relevante middelen vrijvallen van de grensstrook om vervolgens via de objectieve 
verdeelsleutel te worden verdeeld. Als dat gebeurt, worden middelen die eerst geoormerkt aan een centrumgemeente 
werden uitgekeerd, voortaan verdeeld over alle 43 centrumgemeenten. Ook in het afgelopen jaar was er weer sprake van 
vrijval van de grensstrook. 
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3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen 
 
3.3.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
In Amsterdam is opvang gerealiseerd voor slachtoffers van mensenhandel. Meerderjarige 
vrouwelijke slachtoffers en hun kinderen worden opgevangen in het ACM (Amsterdams 
Coördinatiepunt Mensenhandel). Op jaarbasis maken ongeveer honderd vrouwen en kinderen 
gebruik intramurale en ambulante opvang van het ACM. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 

1. Aantal cliënten dat via het 
Amsterdamse Coördinatiepunt 
Mensenhandel 24 uur per dag hulp krijgt 
binnen een integrale ketenaanpak 

100 (1-1-2010) 

100 
cliënten 

100 
cliënten 

100 
cliënten 

100 
cliënten 

100 
cliënten 

 
3.3.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Er wordt subsidie verleend aan diverse organisaties die zich bezig houden met de opvang van 

slachtoffers van mensenhandel 
� Doorontwikkelen van de ketenaanpak 
 
3.3.3 Wat mag h et kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
1. Romp 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. Romp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Voor deze doelstelling wordt subsidie verleend aan organisaties die slachtoffers van mensenhandel 
opvangen. 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
In de beschikbare middelen voor opvang en begeleiding van slachtoffer mensenhandel zijn geen 
mutaties in de Begroting 2013 ten opzichte van 2012. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
De doelstelling heeft geen posterioriteiten en prioriteiten. 
 
3.3.4 Risico’s 
Een stagnatie in de doorstroom van slachtoffers van mensenhandel door het ontbreken van 
adequate opvang (na de crisisopvang in het ACM gaan slachtoffers naar vervolgopvang in 
Nederland), kan er toe leiden dat de doelstelling niet gerealiseerd wordt. 
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3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld 
 
3.4.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?   
De aanpak huiselijk geweld moet leiden tot het voorkomen van geweld in afhankelijkheidsrelaties of 
tot het zo snel mogelijk stoppen van dat geweld. Hiervoor is een sluitend systeem van activiteiten 
nodig, gericht op preventie, signaleren en melden van huiselijk geweld en het snel, efficiënt en 
effectief inzetten van hulp bij meldingen. Er komt, waarschijnlijk per 1 januari 2013, een landelijke 
Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Amsterdam is verantwoordelijk voor – en al 
gestart met – de implementatie van de wet in de regio Amsterdam-Amstelland.  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2011 2012 2013 2014 2015 
1. Alle functies van het Steunpunt 
Huiselijk Geweld Amsterdam zijn 
operationeel: 1.Expertisecentrum 
 2. frontoffice 3. netwerkfunctie 4. 
preventie- en voorlichtingsfunctie en 
5. registratiefunctie 

Functies 2 en 3 
(1-6-2011) 

2 en 3 1-5 1-5 1-5 1-5 

2. Toename huisverboden 
 

235 
(2010) 

250 Minimaal 
211 
Maximaal 
2653 

Minimaal 
211 
Maximaal 
3534 

Minimaal 
211 

Maximaal 
353 

Minimaal 
211 

Maximaal 
353 

3. Op ieder huisverbod volgt een 
zorgtraject 

280 trajecten 
31-12-2011 

Capaciteit 
450 

trajecten 

211-265 211-353 211-353 211-353 

 
3.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Subsidies verlenen aan het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) dat zich bezig houdt 
met opvang, ambulante hulpverlening, voorlichting en bijeenkomsten en het coördinatiepunt voor 
zorg is bij tijdelijk huisverbod. Er wordt ingezet op voorkomen en melden van mishandeling van 
kinderen en ouderen, de ontwikkeling van de regiovisie, implementatie meldcode en opzetten 
Veiligheidshuis huiselijk geweld en Family Justice Centre. We helpen meer mensen met minder 
middelen door een aantal opvangplaatsen te vervangen door intensieve ambulante hulp.  
 
3.4.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 9,8 10,1 10,1 9,8 9,8 
1. Romp 9,8 10,1 10,1 9,8 9,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. Romp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 9,8 10,1 10,1 9,8 9,8 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Van het budget voor de doelstelling gaat het grootste deel naar subsidies voor de Blijf Groep en is 
bedoeld voor opvang van vrouwen bij huiselijk geweld. Ook worden middelen ingezet voor de 
uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
� Toevoeging aan budget Mannenopvang n.a.v. de septembercirculaire 2011: € 0,3 miljoen. 
 
3.4.4 Risico’s 
� Onvoldoende capaciteit bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam door in werking treden 

van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het automatisch doorzetten 
van meldingen huiselijk geweld door de politie  

� De omvang van het aantal opgelegde huisverboden kan wisselen, afhankelijk van de mate 
waarin de politie, die het instrument als enige instantie mag inzetten, optreedt (kan optreden)  

                                                
3 Afhankelijk van beschikbare middelen in Begroting 2013 (i.c. omvang prioriteit 2012). 
4 Afhankelijk van beschikbare middelen in Begroting 2014 e.v. (i.c. omvang prioriteit 2012) 
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3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare 
gezondheidszorg 
 
3.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
.Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 

1. Percentage aangemelde cliënten dat 
binnen twee weken in behandeling zijn 
genomen door Vangnet Jeugd  

85% 2009 95% 100% 100% 100% 100% 

 
3.5.2 Wat gaan we ervoor doen? 
De GGD, afdeling Vangnet Jeugd, houdt zich bezig met Amsterdamse kinderen die mogelijk in hun 
ontwikkeling worden bedreigd. Het doel is tijdig kunnen ingrijpen in een bedreigende situatie, zodat 
kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. De stijging van het aantal meldingen bij Vangnet 
Jeugd zal naar verwachting komende jaren voortzetten. Vangnet Jeugd is samen met de afdeling 
Vangnet & Advies samengevoegd tot Vangnet MGGZ (Maatschappelijke en Geestelijke 
Gezondheidszorg).  
 
De volgende onderdelen dragen bij aan de doelstelling: Gemeenschappelijke regeling 
geneeskundige hulp bij rampen (GHOR), spoedeisende medische Hulp, Milieu & Gezondheid, 
Openbare gezondheidszorg, Algemene gezondheidszorg en overige activiteiten GGD.  
 
3.5.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 60,8 48,7 46,3 45,6 45,6 
1. Romp 60,8 47,8 46,5 45,8 45,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,7 -0,4 -0,4 -0,4 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 
Baten - 45,9 33,9 34,1 33,4 33,4 
1. Romp 45,2 32,3 33,2 33,2 33,2 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,7 1,3 0,9 0,2 0,2 
Saldo ten laste van de algemene middelen 14,9 14,8 12,2 12,2 12,2 
Voorzieningen 0,2 2,5 2,2 2,0 1,7 
Investeringen 3,5 0,2 0,2 0,2 0,2 

 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 14,8 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 0,1 miljoen lager. In de Begroting 2013 worden de 
lasten geraamd op € 48,7 miljoen en de baten op € 33,9 miljoen.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De lasten zijn in 2013 € 12,1 miljoen lager dan in 2012 en de baten zijn € 12 miljoen lager. De 
belangrijkste mutaties zijn: 
� meer budget vanuit de Veiligheids Regio Amsterdam- Amstelland voor activiteiten van de 

GHOR. Daardoor stijgen de inkomsten én uitgaven met € 0,7 miljoen  
� de ambulancedienst is niet langer onderdeel van de gemeentelijke organisatie en daarom zijn 

de lasten en baten uit de begroting gehaald. Dit leidt tot een vermindering van € 16,6 miljoen 
aan inkomsten en uitgaven 

� verwerking van de prioriteit crisisdienst Vangnet: € 0,7 miljoen 
� verwerking van de prioriteit Top 600: € 0,8 miljoen 
� de bezuiniging op geïntegreerde voorzieningen leveren een saldo verbetering op van € 1,4 

miljoen, onder andere door efficiënter te werken en het opheffen van de methadonbus, de 
aanpassing van de methadonregistratie en het opzeggen van de huur van een huurpand 

 
Na 2013 
De belangrijkste financiële ontwikkelingen in de meerjaren begroting van de GGD komen voort uit 
de Inzet op Herstel 1. In de meerjaren begroting is een bedrag aan besparing opgenomen van 
€ 0,4 miljoen. Het gaat om posten uit Inzet op Herstel 1 
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Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
� Inzet op Herstel I: € 1,5 miljoen 
� Inzet op Herstel II: €  0,4 miljoen 
� Crisisdienst Vangnet: € 0,7 miljoen incidenteel 
� Top 600: € 0,8 miljoen incidenteel 
 
3.5.4 Risico’s   
� Frictie- en ontvlechtingskosten meldkamer en ambulancedienst: bij de jaarrekening is een 

voorziening getroffen voor de dekking van de frictiekosten van € 2,7 miljoen. In principe zou dit 
bedrag voldoende moeten zijn om de kosten te dekken  

� Aanbesteding forensische geneeskunde: op het gebied van forensische geneeskunde (B-taak) 
vinden steeds meer openbare (Europese) aanbestedingen plaats. Indien GGD aanbesteding 
van bestaande opdrachten verliest ontstaan er frictiekosten. Het maximale risico bedraagt € 0,2 
miljoen 

� Kosten voor ww en wachtgeld: de GGD heeft jaarlijks gemiddeld € 0,4 miljoen aan kosten voor 
ww/wachtgeld. In het verleden werden deze kosten gedekt uit de ww/wachtgeld-reserve. Met 
het ‘afschaffen’ van de ww-premie de dekking is weggevallen, maar de kosten lopen door  

� Vermindering kwaliteit dienstverlening en realisatie doelstellingen gemeentelijk beleid. Dit 
knelpunt wordt gemeld in de begroting. Een risico is dat als niet voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld politieke doelstellingen niet gerealiseerd kunnen worden. Het gaat 
ondermeer om de Top600 aanpak, de instandhouding van de crisisdienst bij de afdeling 
Vangnet MGGZ, de instandhouding van de GGD als crisisdienst bij grootschalige operaties op 
het terrein van de openbare gezondheidszorg en de instandhouding van de GGD als 
organisatie waar veel aan innovatie en onderzoek wordt gedaan 
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3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra 
aandacht behoeft. Jongeren nemen daarbij een prominente plaats in 
 
3.6.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 

1. Meer aandacht voor bewegen en 
gezondheid voor jong, oud en 
gehandicapt.  Aantal basisscholen 
waar Jump-in wordt toegepast 

60 
(2009) 

70 (totaal 22.000 
leerlingen)  

70 70 70 70 

2. Aantal deelnemende scholen aan 
De Gezonde School en 
Genotmiddelen (Voortgezet 
onderwijs) 

40 
(07/08) 

 

52 52 52 52 52 

3. Aantal VMBO scholen waar 
Topscore DOiT wordt toegepast 

11 (2010/20110 11 (totaal 2.200 
leerlingen) 

11 11 11 11 

4. Aantal kinderen dat meedoet in 
JOGG in Stadsdeel Nieuw-West  

2.500 (2010/2011) 2.882 2.882 2.882 2.882 2.882 

5. Percentage kindercentra en  
gastouderbureaus dat door de 
inspectie van de GGD jaarlijks is 
geïnspecteerd 

100% 
(2009) 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
3.6.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� In 2013 intensiveert de gemeente het stedelijke beleid voor het tegengaan van overgewicht. 

Doel is alle sectoren te betrekken bij de ambitie overgewicht bij de jeugd te voorkomen en aan 
te pakken   

� Jump-In is een multi-level interventie gericht op meer bewegen en een gezond 
voedingspatroon van basisschoolkinderen in achterstandswijken. In 2013 wordt het programma 
op zeventig scholen gecontinueerd. Waar mogelijk wordt ook aangesloten bij Jongeren Op 
Gezond Gewicht (JOGG) activiteiten  

� Topscore DOiT is een integraal programma ter preventie van overgewicht op het vmbo. 
Topscore DOiT maakt leerlingen bewust van het belang van gezond eten en voldoende 
bewegen en past de schoolomgeving zo aan dat gezond eten en voldoende bewegen wordt 
gestimuleerd  

� De volgende onderdelen dragen bij aan de doelstelling: de jeugdgezondheidszorg, 
epidemiologie, documentatie en gezondheidsvordering en infectieziekte bestrijding 

 
3.6.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 101,0 120,7 119,9 119,8 119,6 
1. Romp 101,0 120,5 120,0 119,9 119,7 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,1 -0,2 -0,2 -0,2 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Baten - 90,4 110,6 110,6 110,5 110,3 
1. Romp 90,3 110,2 110,2 110,2 110,2 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,2 0,4 0,4 0,3 0,1 
Saldo ten laste van de algemene middelen 10,6 10,1 9,3 9,3 9,3 
Voorzieningen 0,76 0,8 0,86 0,92 0,98 
Investeringen 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 10,1 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 0,5 miljoen lager. In de Begroting 2013 worden de 
lasten geraamd op € 120,7 miljoen en de baten op € 110,6 miljoen.  
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Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De lasten zijn in 2013 € 19,7 miljoen hoger dan in 2012 en de baten zijn € 20,2 miljoen hoger dan 
2012. De belangrijkste mutaties zijn: 
� de lasten en baten bij infectieziektebestrijding stijgen met respectievelijk € 12,7 en € 12,6 

miljoen. Per saldo een verslechtering van het resultaat van € 0,1 miljoen  
� de stijging van de lasten en baten wordt grotendeels verklaard door de gelden die de GGD 

ontvangt als coördinerende GGD voor de regio Noord-Holland en Flevoland. De GGD 
Amsterdam ontvangt € 10,5 miljoen en waarvan € 10,4 miljoen wordt doorbetaald aan de regio 

� het saldo van Onderzoek en beleid neemt met € 0,3 miljoen af. De belangrijkste verlaging van 
de lasten is het gevolg van het afromen van het budget voor het project Stille dilemma’s van  
€ 0,5 miljoen naar € 0,25 miljoen conform de Kadernota 2013.  

� verwerking van de posterioriteit Entgelden JGZ uit de kadernota: € 0,2 miljoen 
 
Na 2013 
De belangrijkste financiële ontwikkelingen in de meerjaren begroting van de GGD komen voort uit 
de Inzet op Herstel 1 en 2. In 2014 zijn besparingen opgenomen van € 0,48 miljoen. Het gaat om 
het beëindigen van voorlichting aan migranten in hun eigen taal en bij infectieziektebestrijding om 
taakvermindering en beperking van dienstverlening. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
� Stille Dilemma’s: € 0,25 miljoen incidenteel (posterioriteit) 
� Opbrengst Entgelden JGZ: € 0,2 miljoen structureel (posterioriteit) 
 
3.6.4 Risico’s 
� Daling van de omzet bij de afdeling Infectieziekten bestrijding (Huisartstenlaboratorium en SOA 

diagnostiek). De kans dat dit risico zich voordoet wordt geschat op 20% á 30%. Het maximale 
risico bedraagt € 3,7 miljoen 

� Eigen bijdrage in tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Voor 2012 zal nog geen eigen 
bijdrage worden gevraagd, maar de komende jaren wellicht wel. Het maximale risico bedraagt     
€ 0,3 miljoen 

� De GGD heeft jaarlijks gemiddeld € 0,4 miljoen aan kosten voor ww/wachtgeld. Met het 
‘afschaffen’ van de ww-premie de dekking is weggevallen, maar de kosten lopen door  

� Vermindering kwaliteit dienstverlening en realisatie doelstellingen gemeentelijk beleid. Dit 
knelpunt wordt gemeld in de begroting. Een risico is dat als niet voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld politieke doelstellingen niet gerealiseerd kunnen worden. Het gaat 
ondermeer om de Top600 aanpak, de instandhouding van de crisisdienst bij de afdeling 
Vangnet MGGZ (Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg), de instandhouding van 
de GGD als crisisdienst bij grootschalige operaties op het terrein van de openbare 
gezondheidszorg en de instandhouding van de GGD als organisatie waar veel aan innovatie en 
onderzoek wordt gedaan 
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3.7 Reserves, voorzieningen en investeringen  
 
3.7.1 Reserves  
 
Doel-
stel-
ling 

Reserve   
                                                                                                                                                         
bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 

2011 

Mutatie 
2012 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 
3.1 Wmo egalisatiereserve 11,0 1,1 12,1 -1,0 11,1 8,4 5,8 3,1 
3.2 Reserve Ruysdael 2,9 -1,0 1,9 -1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
  Reserve Nazorg detentie 0,7 -0,4 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Reserve investeringen MO 1,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Pilot WMO WWB 0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  egalisatie reserve Robert Kochplantsoen 0,0  1,9 1,8 0,05 1,8 1,8 1,7 1,7 
3.4  Huiselijk geweld 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.5 WW-uitkeringen (GGD) 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.5 Research en Development 3,0 -1,3 1,8 -1,1 0,7 0,0 0,0 0,0 

3.6 
Weerbaarheidstraining Licht Verstandelijk 
Gehandicapte meisjes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6 Friends 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6 
Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende 
kosten (GGD) 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 

3.6 Invoer 10 jarigen KIDOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.6 Samen Starten 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.6 Reserve Sport Jeugd (GGD) 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.6 Sociale competentietrainingen Taakspel 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6 
Overgewicht 4-12 jarigen/ Toeleiding 
kinderen 0-19 met overgewicht 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6 SDQ 5-10 jaar Leraren 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.6 Gezond in de Stad 4-12jr 0,9 0,0 0,9 -0,4 0,6 0,2 0,0 0,0 
Totaal   21,5 -2,5 19,0 -3,8 15,4 10,6 7,7 5,0 

 
Wmo Egalisatiereserve  
De reserve is bestemd voor het opvangen van fluctuaties en onverwachte ontwikkelingen in de 
exploitatie van de Wmo. Bij de Jaarrekening 2011 is besloten om het rekeningresultaat van 
Maatschappelijke Opvang toe te voegen aan de egalisatiereserve Wmo, die daarmee ultimo 2011 
op € 11 miljoen uitkwam. Eind 2012 zal de stand naar verwachting € 12,1 miljoen zijn.  Voor 2013 
wordt een onttrekking van € 1 miljoen geraamd. 
De verwachte vergoeding voor nominale ontwikkelingen is, conform bestuurlijke besluitvorming bij 
de kadernota voor de jaren 2012 tot en met 2014 op 0% gezet. Daartegenover staat dat met de 
leveranciers prijsafspraken zijn gemaakt. Voor 2014 is rekening gehouden met deze 
prijsontwikkelingen (CAO-ontwikkeling, NEA index, CPI ), bij een gelijkblijvend budgettair kader 
(nullijn). Per saldo wordt daarom een tekort in 2014 van € 2,6 miljoen op de Wmo begroting 
geraamd. Uitgaande van dit resultaat zal de egalisatiereserve ultimo 2014 € 8,4 miljoen bedragen. 
 
Reserve De Ruysdael 
De reserve is bestemd voor de dekking van het risico van de exploitatie van een tijdelijke 
woonvoorziening voor dak- en thuislozen die op een wachtlijst staan voor andere voorzieningen. 
Zowel in 2012 alsook in 2013 wordt  een bedrag van € 1 miljoen onttrokken aan deze reserve. De 
stand per ultimo 2013 komt op € 1 miljoen. 
 
Reserve nazorg detentie 
In 2011 is een reserve gevormd uit rijksmiddelen voor nazorg aan ex-gedetineerden in 2012 en 
2013 in de vorm van maatschappelijke opvang en zorg. De verwachte onttrekkingen in 2012 en 
2013 zijn respectievelijk € 0,4 miljoen en 0,3 miljoen. 
 
Reserve Wmo-WWB 
Doelstelling van deze reserve is het realiseren van activeringstrajecten voor eerste trede cliënten5, 
in het bijzonder zijn dat kwetsbare (alleenstaande) 50+ mannen die een grote afstand tot werk en 
participatie hebben. In 2012 wordt een onttrekking van € 0,4 miljoen verwacht. 

                                                
5 Zie voor een overzicht van de treden de voorstellen voor intensivering in paragraaf 2.1.3 van het Programma Werk en 
inkomen. 
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Egalisatie reserve Robert Kochplantsoen 
Deze reserve is gevormd voor het  egaliseren van de afschrijvingskosten van de aankoop van een 
pand aan het Robert Kochplantsoen. Dit pand is bestemd voor de opvang van daklozen. De stand 
van de reserve was nul ultimo 2011. Bij de 4-Maandsrapportage 2012 is een extracombtabele 
reserve van €1,9 miljoen gevormd waaraan jaarlijks € 50.000 onttrokken wordt. 
 
Reserve Huiselijk geweld 
In 2011 is deze reserve gevormd van rijksmiddelen voor de aanpak bestrijding mishandeling van 
ouderen. De verwachting is dat het gehele bedrag € 0,33 miljoen in 2012 onttrokken wordt. 
 
Research en Development (GGD)  
De reserve wordt gevoed door gedeeltelijke toevoeging van het resultaat op de B-taken – deze 
afhankelijkheid maakt dat de toevoeging moeilijk te ramen is –  en ingezet voor projecten om de 
kennis bij en de kwaliteit van de GGD op peil te houden. Conform het instellingsbesluit van deze 
reserve mag de toevoeging bij de jaarrekening worden bepaald. In de Begroting 2013 is een 
beperkte toevoeging geraamd van € 0,2 miljoen. Het saldo begin 2013 bedraagt naar verwachting 
€ 1,8 miljoen waaraan naar verwachting € 1,1 miljoen onttrokken zal worden. 
 
De Reserve Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD) 
De reserve behoort bij het streeklaboratorium en is bestemd voor de dekking van uitgaven om in te 
kunnen spelen op veranderingen in de markt en van het productenaanbod alsmede het tijdelijk 
opvangen van het verlies van klanten. De verwachte onttrekking is even hoog als de geraamde 
toevoeging aan de reserve, waardoor het saldo naar verwachting € 0,2 miljoen blijft. 
 
Reserve gezond in de stad 
Het programma Gezond in de Stad wordt betaald uit een decentralisatie uitkering van het Rijk die 
loopt via het gemeentefonds. De GGD dekt hieruit de uitgaven voor het project Jump-in dat gericht 
is op bewegingsstimulering enezijds en preventie van overgewicht bij kinderen tussen 4 en 12 jaar 
in sociale en economische achterstandswijken anderzijds. De beginstand 2013 bedraagt naar 
verwachting € 0,9 miljoen. In de Begroting 2013 is een onttrekking geraamd van € 0,4 miljoen 

 
Investering maatschappelijke opvang   
De reserve is bestemd voor investeringen in opvangplaatsen. In 2012 wordt het resterende bedrag 
van € 1,5 miljoen onttrokken en zal de reserve afgewikkeld worden. 
  
Overige af te wikkelen reserves 
De volgende reserves zullen naar verwachting in 2012 worden besteed en afgewikkeld: Friends, 
Samen starten, Sport Jeugd, Sociale competentietrainingen Taakspel, Overgewicht 4-12 jarigen, 
SDQ 5-10 jaar Leraren, 2e contact moment VO en Stille dilemma’s. 
 
3.7.2 Voorzieningen 
 
Doel-
stel-
ling 

Voorziening    
                                                                                            
bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 

2011 

Mutatie 
2012 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 
3.1 Afbouw VZA 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
3.2 Verzorgingshuis ouden van dagen 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 
  BIMZ  1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 

3.5 
Ambulancedienst, dubieuze 
debiteuren 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5 
Frictiekosten Uitplaasing 
Ambulancedienst 2,7 0,0 2,7 -0,3 2,5 2,2 2,0 1,7 

3.6 Amsterdamse Gezondheidsmonitor 0,2 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 
3.6 Legaat BMHK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6 
Voorziening Egalisatiefonds JGZ 
Decentralisatie 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 

  
Voorziening Groot onderhoud 
huisvesting 3,2 0,0 3,0 0,3 3,3 2,1 2,3 2,5 

Totaal   8,9 -0,3 8,5 0,0 8,5 6,6 6,7 6,6 

 
De stand van de voorzieningen blijft in 2013 gelijk aan 2012. De voorzieningen zijn opgebouwd uit 
legaten van derden. Daarnaast is een voorziening getroffen voor een schadevergoeding aan een 
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partij vanwege het niet gunnen van een aanbesteding. Nog onduidelijk is wanneer een gerechtelijke 
uitspraak verwacht mag worden. 
 
Verzorgingshuis ouden van dagen 
De stand van de voorzieningen blijft in 2013 gelijk aan 2012. De voorziening is opgebouwd uit 
legaten van derden. 
Rentevergoedingen worden bijgeschreven op de voorziening en deze vergoedingen worden 
maatschappelijke initiatieven gesubsidieerd. 
 
Voorziening Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg (BIMZ) 
De stand van de voorzieningen blijft in 2013 gelijk aan 2012. De voorziening is opgebouwd uit 
legaten van derden. 
Rentevergoedingen worden bijgeschreven op de voorziening en deze vergoedingen worden 
maatschappelijke initiatieven gesubsidieerd. 
 
Voorziening VZA 
Deze voorziening is getroffen vanwege een verwachte schadevergoeding aan een partij waaraan 
een aanbesteding destijds niet is gegund 
Onduidelijk is hoe hoog de onttrekking in 2012 zal zijn, dit is afhankelijk van de gerechtelijke 
uitspraak over de toekenning van een schadevergoeding.  
Nog niet duidelijk is wanneer de gerechtelijke uitspraak zal komen. 
 
Frictiekosten ambulancedienst/meldkamer  
Voor de frictiekosten die het gevolg zijn van de overdracht van de ambulancedienst en meldkamer 
aan VZA is in de Jaarrekening 2011 een voorziening getroffen van € 2,7 miljoen. Naar verwachting 
bedraagt de beginstand van deze voorziening in 2013 € 2,7 miljoen en zal er in 2013 ten laste van 
deze voorziening € 0,3 miljoen uitgegeven worden. 
 
Amsterdamse Gezondheidsmonitor 
Voor de uitvoering van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor worden elk jaar middelen apart gezet 
om de lasten over de jaren gelijk te verdelen. In 2012 wordt een nieuwe Amsterdamse 
gezondheidsmonitor uitgevoerd. Naar verwachting bedraagt de beginstand 2013 € 0,1 miljoen. 
 
Legaat BMHK (Baarmoederhalskanker) 
Het doel van deze voorziening is het bevorderen van de opkomst van het aantal vrouwen na 
oproep voor het bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker. Naar verwachting bedraagt het 
saldo begin 2013 nog slechts € 10.000, dat naar verwachting in dat jaar wordt besteed. 
 
Egalisatiefonds Jeugdgezondheidszorg 
Met ingang van 1 januari 2011 is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gedecentraliseerd naar de 
stadsdelen. De GGD is nog steeds de belangrijkste uitvoerende op het terrein van de JGZ. Er is 
een voorziening getroffen voor het afdekken van de risico’s voor de bedrijfsvoering en om 
fluctuaties in het financiële resultaat op te vangen. In 2010 is er € 0,8 miljoen toegevoegd. De helft 
van dit bedrag is afkomstig van de stadsdelen. De beginstand 2013 is naar verwachting € 0,8 
miljoen. 
 
Ambulancedienst, dubieuze debiteuren 
Als gevolg van de overdracht van de ambulancedienst is deze voorziening niet meer nodig. Naar 
verwachting zal het openstaande saldo in 2012 worden afgewikkeld, zodat de beginstand van deze 
voorziening begin 2013 nul is. 
 
3.7.3 Investeringen 
 

Doelstellingsnummer Reden investering of project Bedragen in € Dekking 
    
3.1 2e fase WMO –ICT/ afronding 3,0 miljoen Wmo- exploitatie 
3.2 Woonvoorziening daklozen 3,25 miljoen MO-exploitatie, 6200301 

3.5 ICT vervanging 0,2 miljoen 
Binnen bestaande kader/externe 
opdrachtgevers 

3.6 ICT vervanging 1,0 miljoen Binnen bestaande kader/externe 
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opdrachtgevers 

3.6 Medische apparatuur 0,3 miljoen 
Binnen bestaande kader/externe 
opdrachtgevers 

Geen doelstelling 
(indirecte kosten) Bouwkundig 0,4 miljoen 

Binnen bestaande kader/externe 
opdrachtgevers 

Geen doelstelling 
(indirecte kosten) ICT vervanging 1,5 miljoen 

Binnen bestaande kader/externe 
opdrachtgevers 

 
Voor de doelstellingen 3.5 en 3.6 gaat het om voorstellen waarvan de kapitaallasten binnen de 
budgetten gedekt worden door de GGD. Dat kan zijn door (extra) inkomsten van de financier, door 
verlaging van uitgaven of uit vrijval van bestaande kapitaallasten. Een groot deel van deze 
investeringen wordt extern gefinancierd en betreft noodzakelijke investeringen om de 
dienstverlening te kunnen garanderen. 
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4. Educatie, jeugd en diversiteit 
 
Maatschappelijk effect  
Kinderen en jongeren ontwikkelen zich optimaal om volwaardig en verantwoordelijk te kunnen 
participeren in een samenleving die divers en tolerant is. 
 
Kerncijfers  
 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten per doelstelling           
4. 1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige 
schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen 104,3 103,5 100,6 98,4 94,4 
4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in 
geschikte gebouwen 51,4 51,5 46,6 46,6 46,6 
4.3 Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen 
vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en 
ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen. 30,7 21,9 21,0 21,0 21,0 
4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt 
toe 8,2 6,7 5,6 5,3 5,3 
4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de 
faciliteit bibliotheken 18,6 18,2 18,2 18,2 18,2 
Subtotaal lasten 213,2 201,8 192,1 189,4 185,4 
Dotaties aan reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totaal lasten 213,2 201,8 192,1 189,4 185,4 
Baten per doelstelling           
4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige 
schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen 66,4 71,0 70,3 70,3 66,3 
4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in 
geschikte gebouwen 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 
4.3 Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen 
vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en 
ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen. 4,2 1,7 1,2 1,2 1,2 
4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt 
toe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de 
faciliteit bibliotheken 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 
Subtotaal baten 73,8 76,3 75,0 75,0 71,0 
Onttrekkingen aan reserves 1,0 2,0 0,8 0,4 0,4 
Totaal baten 74,8 78,2 75,8 75,5 71,5 
Saldo ten laste van de algemene middelen 138,4 123,6 116,2 114,0 114,0 

 
Programakkoordambities  
� Kinderen en jongeren gaan naar goede, aantrekkelijke scholen met goede leraren 
� Kinderen en jongeren krijgen passend onderwijs en passende zorg 
� Jongeren behalen minimaal een start- of beroepskwalificatie 
� Ouders zijn partners van de school en actief betrokken bij de schoolloopbaan van hun kind 
� Jongeren lopen stage en krijgen loopbaanbegeleiding 
� Taalachterstand bij jonge kinderen moet voorkomen worden 
� Schooluitval wordt verder aangepakt; idealiter verlaat niemand de school zonder startkwalificatie 
� De portefeuilles Educatie, Jeugdzaken en Diversiteit bevorderen gezamenlijk actief burgerschap  
� Scholen worden gecontroleerd op hun verzuimbeleid en verzuimregistratie; leerlingen krijgen lik-

op-stuk bij ongeoorloofd verzuim 
� Versterking van de keten preventief jeugdbeleid, jeugdhulp en jeugdzorg. Amsterdam bereidt zich 

voor op de decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van de nieuwe wetgeving voor 
passend onderwijs  

� Het jeugdbeleid wordt doelmatiger en efficiënter gemaakt. De nadruk ligt op preventie en een 
goede aansluiting tussen vrijwillige en gedwongen jeugdzorg. De afzonderlijke beleidsterreinen 
zwerfjongeren, risicojongeren, jongerenwerk nieuwe stijl en multiprobleemgezinnen worden 
geïntegreerd in een nieuwe aanpak. Een integrale benadering van de problemen in de domeinen 
gezin en onderwijs en in de buurt staat centraal, met als uitgangspunt het versterken van eigen 
kracht  
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Ontwikkelingen en beleidskaders  
 
Rijkskaders en ontwikkelingen  
� Er is nieuw convenant Aanval op de Uitval 2012-2015 voor Rijksoverheid, gemeenten en ROC’s)  
� Via het actieplan Focus op Vakmanschap worden hogere eisen gesteld aan de opleidingen die 

toegang geven tot het mbo. Voor taal en rekenen komen centrale examens en drempelloos 
instromen op niveau 2 is voor jongeren zonder diploma niet langer mogelijk. Er komt een aparte 
Entreeopleiding die het huidige mbo niveau 1 en de voor de arbeidsmarkt kwalificerende 
assistent-opleiding omvat, die toegang geeft tot het mbo dan wel ongeren die geen 
startkwalificatie kunnen behalen voorbereidt op de arbeidsmarkt 

� Naar aanleiding van de wijziging per 2012 van de Leerplichtwet gaat de Gemeente Amsterdam in 
opdracht van de inspectie bij scholen de naleving van de leerplichtwet toetsen 

� Door de decentralisatie per 2015 van de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd 
(jeugd-GGZ) en de zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd- LVB) wordt de gemeente 
verantwoordelijk voor een groot aantal jeugdvoorzieningen en de financiering daarvan. Alle 
verantwoordelijkheid in één bestuurlijke hand geeft de mogelijkheid de prikkels te versterken om 
vroegtijdig te investeren in de ontwikkeling, gezondheid en veiligheid van kinderen  

� Na de val van het kabinet heeft de Tweede Kamer de Wet zorg voor jeugd (die per 1 januari 2014 
de Wet op de jeugdzorg vervangt) niet-controversieel verklaard. De planning is dat de wet in het 
najaar van 2012 aan de (nieuwe) Tweede Kamer wordt aangeboden  

� De voorgenomen decentralisatie van begeleiding van de ABWZ naar de Wmo en de taken in het 
kader van de Wet werken naar vermogen, zijn door de Tweede Kamer controversieel verklaard. 
De invoering van de Wet passend onderwijs is door het kabinet met een jaar uitgesteld tot het 
schooljaar 2013-2014. De wet wordt op 11 september in de Eerste Kamer besproken. De 
voorgenomen bezuiniging van € 300 miljoen op Passend Onderwijs is in het Lenteakkoord 
teruggedraaid  

 
Gemeentelijke kaders en ontwikkelingen:  
� Programakkoord 2010-2014 Kiezen voor de Stad  
� De prioriteiten van Jong Amsterdam II (Lokale Educatieve Agenda 2010-2014). De 

prestatieafspraken met schoolbesturen en stadsdelen zijn in 2010 geactualiseerd 
� Kwaliteitskader Voor- en Vroegschoolse Educatie Amsterdam 2010-2014 
� Programmaplan Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam (KVA), vastgesteld door de 

gemeenteraad op 4 april 2012  
� Concretisering Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen en bijbehorend Integraal 

Huisvestingsprogramma  
� Manifest Alle jongeren goed opgeleid de crisis door (2009) 
� Visie en kwaliteitsaanpak kinderopvang (2011); het college gaat hier in 2013 mee door en 

verbetert toezicht en handhaving  
� Op 4 april 2012 stemde de raad in met de visie en het programmaplan Om het kind!, hervorming 

zorg voor de jeugd. Op basis van de uitgangspunten van de visie bereidt het college de 
stelselwijziging voor die intreedt met de decentralisatie van jeugdzorg. Dat vraagt om een 
concreet beeld van het toekomstige jeugddomein, van preventief jeugdbeleid tot en met de 
jeugdzorg. Er is een koersbesluit in voorbereiding over de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel 
en de bijbehorende wijze van sturing en financiering. Tegelijk worden waar mogelijk in de praktijk 
al verbeteringen gerealiseerd  

� Herijking van het aanbod van instrumenten en interventies voor risicojeugd moet leiden tot een 
nieuw basisvoorzieningenniveau, dat meer geschikt en toegankelijker is voor kansarme jongeren   

� Nieuw beleidskader zwerfjongeren door een herinrichting van de zwerfjongerenketen. Binnen het 
budget worden meer middelen vrijgemaakt voor woon-leer-trajecten en wordt meer gewerkt op 
basis van eigen kracht 
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4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op goede 
en aantrekkelijke scholen 
 
4.1.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Aantal doelgroep peuters dat 
deelneemt aan voorschoolse 
educatie (% bereik doelgroep)1 

3.408 
(55%) 

2010 4.620 
(75%) 

5.044 
(80%) 

5.359 
(85%) 

PM 
(90%) 

PM 
(90%) 

2. Zwakke basisscholen 
volgens oordeel inspectie2 

18 Juli 2010 9 4 0 PM  PM 

3. % 23-jarigen dat als 
leerplichtige VO en of MBO 
heeft gevolgd met een 
startkwalificatie3 

70% 
(Schooljaar 
2009/2010) 

 November 
2010 

72% 73% 74% PM PM 

4. Aantal voorschoolplaatsen 5.739 2010 6.861 7.750 8.250 8.250 8.250 
 
Voorschoolse educatie (indicatoren 1 en 4)  
Met het Rijk zijn resultaatsafspraken gemaakt voor 2013 en 2015, terwijl voor 2014 een voorlopig 
tussendoel is opgenomen. Voor indicator 1 wordt voor elke periode van twee jaar de omvang van de 
doelgroep opnieuw vastgesteld; voor 2013-2014 is dat 6.305. Voor 2015-2016 is de omvang nog niet 
bekend en geven we percentages. De voortgang wordt maandelijks gemeten, met 1 december als de 
datum waarop het lopende jaar verantwoord wordt. De indicatoren worden niet beïnvloed door 
prioriteiten en posterioriteiten. De voor- en vroegschoolse educatie VVE wordt bekostigd uit de 
doeluitkering en middelen van stadsdelen en schoolbesturen. 
 
Zwakke basisscholen  
Gedurende het jaar legt de inspectie in rapporten vast welke scholen zij als zwak beoordeelt. Volgens 
de laatste meting (februari 2012) namen 81 basisscholen deel aan de Verbeteraanpak; acht daarvan 
kregen van de inspectie het predicaat zwak. 
 
Startkwalificatie  
In schooljaar 2012-2013 heeft 73% van de jongeren op het moment dat zij de leeftijd van 23 jaar 
bereiken een startkwalificatie. 
 
4.1.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (0-6 jaar) en Taalbeleid 
� door achterstanden op jonge leeftijd aan te pakken, en al in een vroeg stadium te voorkomen dat 

ze ontstaan, zorgen we ervoor dat de huidige generatie kinderen de laatste is die door 
taalachterstand geremd wordt in haar ontwikkeling  

� We maximaliseren de feitelijke deelname aan de voorschool; vanaf de indicatiestelling kan drang 
of dwang van de ouders overwogen worden  

� We investeren in professionalisering van personeel en we experimenteren binnen de 
Verbeteraanpak Het jonge kind met vijfentwintig basisschool-voorschoolcombinaties 

� We breiden het aantal voorschoolplaatsen uit van 6.861 naar 7.750 en het aantal plaatsen op de 
vroegschool4 in groep 1 en 2 van het basisonderwijs groeit 

 
Extra leertijd in het basisonderwijs voor kinderen met taalachterstand (6 tot 12 jaar) 
� Vijfenzeventig schakelklassen om taalachterstand in het basisonderwijs te bestrijden met een 

bereik van circa 1.125 leerlingen 
� Twaalf Vakantiescholen Taal om taalachterstanden in het basisonderwijs (groep 6-7) te bestrijden 

met een bereik van circa 180 leerlingen 
� Zes kopklassen om kinderen met een taalachterstand in een schakeljaar na groep 8 beter voor te 

bereiden op het voortgezet onderwijs met een bereik van circa 75 leerlingen 

                                                      
1 De indicator was het percentage kinderen met een VVE-indicatie, dat deelneemt aan Voor en Vroegschoolse Educatie. 
2 Het betreft de aan de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs deelnemende scholen die van de inspectie het predicaat zwak of zeer 
zwak kregen. Het streven is dat dit er 0 zijn in 2014.  
3 De nulmeting heeft eind 2010 plaatsgevonden. In schooljaar 2009-2010 had 70% van de jongeren van 23 een 
startkwalificatie; deze meting vindt jaarlijks in december plaats.  
4 De vroegschool is het vervolg op de voorschool: de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het voorschoolprogramma loopt door 
in de groepen 1 en 2. De vroegschool is voor kinderen van 4 tot 6 jaar. 
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� Scholen bevorderen betrokkenheid van ouders door hen actief op hun verantwoordelijkheid aan 
te spreken en leggen (gemakkelijker) de verbinding tussen het leren op school en het leren thuis; 
bereik: circa 100 leerkrachten en 1.500 ouders 

 
Primair Onderwijs  
� We breiden aantal deelnemende scholen aan de Verbeteraanpak uit van 81 naar 87 
� We verhogen de kwaliteit van het basisonderwijs tot minimaal het niveau van het 

basisarrangement5 
� We investeren in professionalisering van personeel, onder andere door lerende netwerken van 

leerkrachten, interne begeleiders en directeuren, training en het begeleiden van scholen met 
‘zelfevaluatie’ 

 
Voortijdig schoolverlaten / Leerplicht  
� In het nieuwe Convenant Aanval op de uitval 2012-2015, wordt het aantal (nieuwe) voortijdige 

schoolverlaters landelijk teruggebracht naar 25.000 in 2016 een extra daling van 10.000 ten 
opzichte van de doelstelling van het vorige convenant  

� We gaan verder met de plusscholen 1:12 en 1:16 (een leerkracht voor twaalf, respectievelijk 
zestien leerlingen) en de intensieve aanpak door Bureau Leerplicht Plus 

� We verbeteren de leerplichtketen met als doel optimalisering en kortere doorlooptijden; verzuim 
moet eerder stoppen door lik-op-stuk beleid, zodat uitval wordt voorkomen 

� We handelen verzuimmeldingen af6 en op iedere school zijn leerplichtambtenaren aanwezig. We 
intensiveren het lik-op-stuk beleid voor leerlingen en ouders en het afleggen van huisbezoeken 

 
Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Amsterdam 
� De acht scholen die in 2012 deelnemen aan het kwaliteitstraject (kwaliteitsimpuls) vervolgen dit in 

2013. Daarnaast starten vijf nieuwe scholen uit het Voortgezet Onderwijs en twee scholen uit het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs 

� Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen heeft drie doelstellingen: 1) nieuwe initiatieven voor 
HAVO/VWO, 2) VMBO (vorming beroepscolleges, mede op basis van arbeidsmarktanalyses) en 
3) techniekcentra 

� We brengen in 2013 samen met het OSVO7 een monitor uit over de onderwijskwaliteit, Passend 
Onderwijs en schoolveiligheid  

� Sociale veiligheid op scholen is op orde; in 2013 streven we naar een uitbreiding van het aantal 
deelnemende scholen (tot vijfentwintig scholen in totaal) 

� We hervormen de Kernprocedure8 (overstap PO-VO) mede vanwege de verplaatsing van de cito-
toets van februari naar mei. De eerst verantwoordelijken zijn de schoolbesturen VO en PO, de 
gemeente ondersteunt, bijvoorbeeld met het gegevensloket ELKK 

 
Passend Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO)  
� Binnen de nieuwe Wet passend onderwijs krijgen scholen, met ingang van schooljaar 2013/14 

een zorgplicht. We werken samen met het onderwijs, het zorgveld en de stadsdelen aan de 
vernieuwing en de versterking van de organisatie van deze zorg in en om de school  

� We zetten de middelen voor (V)SO zo in dat ze haar rol kan vervullen binnen Passend Onderwijs. 
Hoofdthema’s van het bestedingsplan Speciaal Onderwijs zijn versterking van de 
onderwijskwaliteit, versterking van expertise en professionalisering leerkrachten, inzet van 
specifieke deskundigen die leerlingen, ouders en docenten ondersteunen 

 
 
 
 

                                                      
5 Een school krijgt een basisarrangement als die voldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en daarnaast op 
cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces voldoende kwaliteit laat zien. 
6 Wettelijke taak conform Leerplichtwet. 
7 OSVO: een vereniging van vertegenwoordigers van alle schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet- en middelbaar 
beroepsonderwijs. 
8 De Kernprocedure regelt de jaarlijkse overgang van ruim 7000 leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs. Een 
goede overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een goede schoolloopbaan. Daarom 
hebben de Amsterdamse schoolbesturen en de Gemeente Amsterdam afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en 
inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Voor de overdracht van informatie is het ELKK (Elektronisch Loket 
Kernprocedure en Keuzegids) ontwikkeld. 
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Stedelijk Primair Onderwijs  
� We faciliteren een soepele overgang tussen Voor en Vroegschoolse Educatie en basisonderwijs, 

en tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs (kernprocedure 1) 
� We voeren pilots in het basisonderwijs uit om te stimuleren dat kinderen in de buurt naar school 

gaan (afspraken over aanmelden en plaatsen) en ondersteunen dit met de inzet van 
projectleiders 

� We zetten in op ouderbetrokkenheid, onder andere door de uitvoering van de Opiniemonitor 
Actieve Ouder, de doorontwikkeling van OCO9 tot een stedelijk kennisnetwerk en online 
ouderplatform, vorming actieve oudernetwerken via ouderplatform OCO en ondersteuning 
daarvan via vraagfinanciering, de inzet van de gemeentelijke ombudsman in het Amsterdamse 
onderwijs (pilots) en het creëren van dialoog met ouders door het organiseren van een jaarlijkse 
‘ouderhearing’  

 
Leerlingenvervoer  
� We voeren in 2013 verbeteringen door in de vorm van kwaliteitscontroles in samenwerking met 

Bureau Leerplicht Plus, voorlichtingsbijeenkomsten op scholen voor chauffeurs, verkorte routes 
voor aanvraag voor ernstig zieke kinderen (pilot), inzet van begeleiders (pilot) op routes naar 
ZMOK scholen 

� We ontwikkelen in samenwerking met andere G4-steden en VNG een Beleidsvisie 
Leerlingenvervoer in het kader van Passend Onderwijs 

 
4.1.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 104,3 103,5 100,6 98,4 94,4 
1. Romp 104,3 101,0 98,6 98,4 94,4 
2. Verdeelvoorstel 0,0 2,5 2,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 66,7 72,1 70,3 70,3 66,3 
1. Romp 66,4 71,0 70,3 70,3 66,3 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,3 1,1 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 37,6 31,4 30,3 28,1 28,1 
Voorzieningen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 31,4 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 6,2 miljoen lager. In de Begroting 2013 worden de 
lasten geraamd op € 103,5 miljoen en de baten op € 72,1 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste 
budgetten opgesomd. 
 
� VVE en Taalbeleid (zowel baten als lasten € 57 miljoen) 
� Kwaliteit Onderwijs (saldo  € 8,9 miljoen, lasten  € 10 miljoen en baten  € 1,1 miljoen) 
� Bureau Leerplicht (saldo  € 5 miljoen, lasten  € 14,3 miljoen en baten  € 9,3 miljoen) 
� Voortijdig schoolverlaten (saldo € 3,6 miljoen, lasten  € 7,6 miljoen en baten  € 4 miljoen) 
� Passend Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (lasten  € 2 miljoen) 
� Stedelijk Primair Onderwijs (saldo € 2,9 miljoen, lasten  € 3,0 miljoen en baten  € 0,1 miljoen) 
� Leerlingenvervoer (lasten € 6,2 miljoen) 
� Binnenluchtkwaliteit scholen (lasten € 2 miljoen) 

 
De meerjarige ontwikkeling van de cijfers worden verklaard door de incidentele prioriteiten voor 2013 
en 2014 (zie hieronder 4.1.4)  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De totale lasten zijn in 2013 € 0,8 miljoen lager dan in 2012; de belangrijkste mutaties zijn: 
� een overdracht van € 1,2 miljoen ‘cultuur educatie middelen’ aan het Programma Kunst en 

cultuur ten behoeve van het Kunstenplan 2013-2016. Deze middelen verschuiven van 
programma Educatie, jeugd en diversiteit naar het programma Kunst en cultuur  

                                                      
9 Onderwijs Consumenten Organisatie informeert, adviseert en verbindt Amsterdamse ouders. Daarmee bevordert OCO het 
partnerschap tussen ouders en school. OCO biedt ouders de informatie die ze nodig hebben om een verantwoorde 
schoolkeuze te maken en geeft antwoord op vragen over de gang van zaken op school.  

84



� het vervallen van € 5,8 miljoen aan incidentele prioriteit uit 2012 voor Kwaliteit in het Onderwijs 
en Preventie verzuim en schooluitval 

� een structurele bezuiniging van € 0,5 miljoen op de middelen voor kwaliteit in het onderwijs vanaf 
2013 (posterioriteit)    

� verwerking van de incidentele prioriteit Kwaliteit Onderwijs van € 2,5 miljoen in 2013    
� het vervallen van de incidentele prioriteit risicojongeren uit de Begroting 2012. Hiervan heeft        

€ 1,7 miljoen betrekking op deze doelstelling. Dit heeft tot gevolg dat de activiteiten Lokale 
Trajectbeleiding, Mentoraten en School Maatschappelijk Werk niet zijn opgenomen in de 
Begroting 2013. Het resterende deel van de prioriteit risicojongeren uit 2012 (€ 1,3 miljoen) is 
opgenomen in het programma Openbare orde en veiligheid 

� het budget Leerlingenvervoer in de begroting 2013 is op basis van de aanbesteding en ervaring 
van het afgelopen jaar neerwaarts bijgesteld tot een budget van € 6,2 miljoen. Op deze 
doelstelling leidt dit tot een lagere last van circa € 0,65 miljoen. Het overige deel is ingezet binnen 
onderwijs. De dienstverlening van leerlingenvervoer blijft op een gelijkwaardig niveau 

� in de Kadernota 2013 wordt € 1,5 miljoen vrijgemaakt voor het programma burgerschap en 
participatie, de herdenking slavernijverleden en taalcoaches. De middelen worden vrijgemaakt 
door de uitgaven, die stadsdelen in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) doen, 
te verantwoorden onder de daarvoor bedoelde VVE-rijksbijdragen  

� verwerking incidentele middelen van amendement 423 bij de Kadernota 2013 inzake 
‘binnenluchtkwaliteit scholen’ (€ 2 miljoen)  

� lasten en baten voor de VVE en het bestrijden van taalachterstanden in het primaire onderwijs 
nemen toe met € 4,9 miljoen tot € 56,8 miljoen in 2013 door ophoging in de Bestuursafspraak van 
de middelen voor de periode 2013-2015 naar € 18,8 miljoen  

� de reserve Kwaliteit Onderwijs zal in 2013 voor € 1,1 miljoen worden ingezet 
� overheveling van middelen Schoolveiligheid naar Kwaliteit Voortgezet Onderwijs (raadsbesluit 4 

april 2012) voor een bedrag van € 0,4 miljoen 
 
In 2013 zijn de baten € 5,4 miljoen hoger dan in 2012; de belangrijkste mutaties zijn:  
� lasten en baten voor de VVE en het bestrijden van taalachterstanden in het primaire onderwijs 

nemen toe met € 4,9 miljoen tot € 56,8 miljoen in 2013 door ophoging in de Bestuursafspraak van 
de middelen voor de periode 2013-2015 naar € 18,8 miljoen  

� in de Begroting 2012 is een onttrekking van € 0,3 miljoen aan de reserve Kwaliteit Voortgezet 
Onderwijs opgenomen. Conform besluitvorming van de raad (Kwaliteitsimpuls Voortgezet 
Onderwijs Amsterdam) wordt de reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs (stand Jaarrekening 
2011: € 1,1 miljoen) niet in 2012 onttrokken maar volledig in 2013 

 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
In de Begroting 2013 zijn voor de doelstelling de volgende posterioriteit en prioriteiten verwerkt: 
� structurele bezuiniging van € 0,5 miljoen op Kwaliteit Onderwijs vanaf 2013 (posterioriteit)    
� in de Kadernota 2013 is € 1,5 miljoen incidenteel vrijgemaakt voor Burgerschap en participatie, 

de herdenking slavernijverleden en taalcoaches. De dekking komt uit de begroting van onderwijs 
(prioriteit)  

� incidentele prioriteit Kwaliteit Onderwijs van € 2,5 miljoen in 2013    
� incidentele middelen als gevolg van amendement 423 binnenluchtkwaliteit: € 2 miljoen voor 2013 

en 2014 
 
4.1.4 Risico’s  
Al geruime tijd worden vacatures bij de Kunstkijkuren (KKU) en Verkeersexamens (VE) uitsluitend 
ingevuld met tijdelijke krachten, anticiperend op de beëindiging van de KKU en de VE in deze vorm. 
Het risico voor eventuele frictiekosten dragen de stadsdelen.  
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4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen 
 
4.2.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Aantal 
gebouwen en 
aandeel 
gebouwenbestand 
dat geschikt is voor 
het onderwijs dat 
er wordt gegeven10 

Van de 100 gebouwen 
zijn er 55 op orde, wordt 
aan 14 gewerkt en voor 
31 zijn plannen in 
voorbereiding  
(1 januari 2011) 

Oplevering 14 
opgeknapte/ 
nieuwe 
gebouwen 
 
Start bouw 
renovatie 9 
gebouwen 

Oplevering 4 
opgeknapte/ 
nieuwe 
gebouwen 
 
Start bouw 
renovatie  
6 gebouwen 

Oplevering 4 
opgeknapte/ 
nieuwe 
gebouwen. 
 
Start bouw/ 
renovatie PM 
gebouwen 

Oplevering 
PM 
opgeknapte/ 
nieuwe 
gebouwen.  
 
Start bouw/ 
renovatie PM 
gebouwen 

Oplevering 
PM 
opgeknapte/ 
nieuwe 
gebouwen. 
 
Start bouw/ 
renovatie PM 
gebouwen 

 
4.2.2 Wat gaan we ervoor doen? 
We voeren het Integraal Huisvestingsprogramma (meerjarig investeringsprogramma) uit, passend 
binnen het toetsingskader Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen en de Verordening 
huisvestingsvoorzieningen (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. 
 
In 2013 gaan we verder met de verbetering van de kwaliteit van de schoolgebouwen in het voortgezet 
en speciaal onderwijs. Het Integraal Huisvestingsprogramma VSO 2012-201511 is kaderstellend voor 
de investeringen in de onderwijsgebouwen. Huisvestingsaanvragen in het voorgezet onderwijs wordt 
getoetst aan het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen. In voorgaande jaren goedgekeurde 
investeringen die nog niet zijn gestart worden opnieuw beoordeeld op omvang en noodzaak; dit kan 
leiden tot re-allocatie van middelen. In 2013 voldoen naar verwachting 74 schoolgebouwen aan de 
gestelde criteria. 
 
4.2.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 51,4 51,5 46,6 46,6 46,6 
1. Romp 51,4 44,2 46,6 46,6 46,6 
2. Verdeelvoorstel 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,0  0,3 0,3 0,3 0,3 
1. Romp 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 51,4  51,2 46,3 46,3 46,3 
Voorzieningen 0,0 0,03 0,03 0,03 0,03 
Investeringen 30,7 25,1 36,6 35,0 35,0 

 
De Begroting 2013 kent voor deze doelstelling € 51,5 miljoen aan lasten en € 0,3 miljoen aan baten. 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt in 2013 € 51,2 miljoen en is € 0,2 miljoen 
lager dan in de Begroting 2012.  
De belangrijkste budgetten zijn: 
� Kapitaallasten onderwijs (saldo € 35 miljoen) 
� Huurvergoedingen tijdelijke huisvestingen, sportzalen en sportvelden, verzekeringen, 

vergoedingen voor de exploitatie van gymzalen en vergoedingen voor de jaarlijkse lasten van 
scholen voor speciaal basisonderwijs et cetera (saldo 16,2 miljoen)  

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De lasten zijn in 2013 vrijwel gelijk aan de lasten in 2012; de belangrijkste mutaties zijn: 
� het vervallen van de incidentele prioriteit voor onderwijshuisvesting uit 2012 (€ 8 miljoen) 
� verwerking van de opgenomen prioriteiten uit de Kadernota 2013 voor de dekking van ‘niet-

kapitaallasten’ onderwijshuisvesting van in totaal € 7,3 miljoen (structureel € 2,4 miljoen, 
incidenteel € 4,92 miljoen). Deze prioriteit wordt ingezet voor de dekking van klein onderhoud 
Speciaal Onderwijs en huurvergoedingen Voortgezet en Speciaal Onderwijs, die jaarlijks door de 
schoolbesturen worden aangevraagd, voor gevallen waar nieuwbouw of uitbreiding wel is 

                                                      
10 Onderwijskundig, bouwkundig en qua oppervlakte. 
11VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

86



goedgekeurd maar nog in voorbereiding of in uitvoering is, voor uitgaven voor huren van 
onderwijslokalen en sportvelden, voor vergoeding van kapitaallasten voor speciaal 
basisonderwijs (SBO) aan stadsdelen, voor verzekering van schoolgebouwen en inventaris, 
erfpachtcanons, OZB, onderhoud en gymnastiekvergoedingen 

� de kapitaallasten – bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen in 2011 en de verwachte 
investeringen in 2012 – zijn in 2013 € 0,8 miljoen hoger dan in 2012 

� de huurvergoedingen zijn bijgesteld op basis van het huisvestingsprogramma 2012, zodat de 
begrote lasten in 2013 € 0,3 miljoen lager zijn dan in de Begroting 2012 

 
Ook de baten zijn in 2013 nagenoeg gelijk aan 2012 en behoeven gezien hun geringe omvang geen 
toelichting. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
In de Begroting 2013 zijn uit de Kadernota 2013 prioriteiten verwerkt voor de dekking van ‘niet-
kapitaallasten’ onderwijshuisvesting van in totaal € 7,3 miljoen (structureel € 2,4 miljoen, incidenteel  
€ 4,92 miljoen)  

 
4.2.4 Risico’s  
De Amarantis Onderwijsgroep is met ingang van februari 2012 door het Rijk onder toezicht geplaatst. 
Om het belang van de leerlingen te borgen houdt de Gemeente Amsterdam in samenwerking met het 
Rijk de ontwikkeling bij Amarantis nauwlettend in het oog. De bestuursoverdracht van de VO scholen 
heeft per 1 augustus 2012 plaatsgevonden. De VO scholen (Amsterdam) zijn overgedragen aan de 
nieuwe stichting ZAAM (Zaandam en Amsterdam). Lusten en lasten zijn overgedragen aan de 
nieuwe stichting; de geblokkeerde betalingen alsmede de afrekeningen van de openstaande posten 
zullen afgehandeld worden met de nieuwe stichting. 
 

87



4.3 Kinderen, jongeren en ouders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen 
hulp en ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen 
 
4.3.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Aantal gezinnen dat instroomt in 
de MPG aanpak12 

235 December 2010 200 tot 
500  

27513 250 220 200 

2. Aantal tienermoeders in een 
traject naar school of werk 

90 2010 90 90 90 90 90 

3. Aantal zwerfjongeren in de 
maatschappelijke opvang 

260 2007 300 300 300 300 300 

4. Aantal jonge moeders dat 
ondersteuning krijgt van FIOM14 

850 2010 850 850 850 850 850 

5. Aantal VO scholen met een 
schoolveiligheidsteam  

6 2011 NNB PM PM PM PM 

6. Aantal lichtcriminele jongeren 1.749 Nov. 2010 (O+S) NNB 1.575 1.500 1.500 1.500 
7. Aantal First Offenders15 1.409 Nov. 2010 (O+S) NNB 1.265 1.200 1.200 1.200 
 
De bij de Begroting 2011 vastgestelde indicatoren geven een beperkt beeld van de bovengenoemde 
ambities. Lopende activiteiten worden nadrukkelijk in het perspectief geplaatst van de hervorming van 
de zorg voor de jeugd (zie hieronder 4.2.3). 
 
Extra indicator Nulmeting en peildatum 2013 2014 2015 

Aantal kwetsbare huishoudens begeleid door de teams 3000-6000 1-1-2012 10.000 21.000 30.000 

 
Samen Doen in de buurt (voorheen: Kwetsbare huishoudens)  
Kwetsbare huishoudens zijn huishoudens met meervoudige problematiek die niet of beperkt 
zelfredzaam zijn. Met Samen Doen in de buurt is een nieuwe integrale werkwijze ontwikkeld 
waarmee de ondersteuning van de risicogroepen waar de stapeling van bezuinigingen het meest 
voelbaar is, effectiever en efficiënter georganiseerd kan worden. De focus ligt op eigen kracht en we 
werken met generalistische frontlijnteams op basis van één huishouden, één plan, één budget en één 
regisseur. 
 
Door deze integrale aanpak preventief in te zetten, voordat problemen escaleren, willen we een 
duurzaam effect bereiken met minder middelen. In 2012 ontwikkelen we de aanpak verder en rollen 
die uit over de stad. In 2013 is het programma volledig operationeel en bedient eind 2013 10.000 
huishoudens. Per 1 juli 2012 is de instroom 1.000 huishoudens. Voor de tweede helft van 2012 wordt 
een forse groei verwacht van a) het aantal teams, b) de capaciteit per team en c) de ingebrachte 
caseload door instellingen. Onzekere factoren zijn de ontwikkelingen in de praktijk en de 
afhankelijkheid van externe partijen, met name de mate waarin instellingen bereid zijn hun relevante 
caseload in te brengen in Samen Doen in de buurt.   
 
4.3.2 Wat gaan we ervoor doen? 
 
Samen Doen in de buurt (extra indicator) 
Eind 2012 zijn veertien teams operationeel en eind 2013 achtentwintig. De teams bestaan uit 
verschillende hulpverleners uit verschillende disciplines en instellingen. Ze ondersteunen een 
kwetsbaar huishouden bij onder andere: wonen, werken, omgaan met geld, opvoeden, het 
onderhouden van sociale contacten en het zinvol besteden van de vrije tijd. De gangbare praktijk van 
gefragmenteerde hulp verleend door een veelheid van organisaties, is omgezet in hulp aan huis (op 
basis van de hulpvraag en niet van het aanbod) door één of een zeer beperkt aantal professionals. 
Externe specialisten worden eerst dan ingeschakeld als er sprake is van specifieke problematiek die 
buiten de competentie valt van het team.  
 

                                                      
12 Aantal gezinnen dat jaarlijks van de aanpak voor Multi Probleemgezinnen (MPG)gebruik maakt. 
13 In 2011 zaten 308 gezinnen in de MPG aanpak. Het aantal met de MPG aanpak te bedienen gezinnen wordt vanaf 2012 zo 
veel mogelijk beperkt tot ernstige complexiteit/stagnatie. Overige gezinnen worden bediend vanuit het reguliere (verstrekte) 
aanbod.   
14 Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders. Fiom biedt psychologische hulp, geeft informatie en advies rondom 
onbedoelde zwangerschappen, tienerouderschap, risicomoeders met jonge kinderen en hulp na adoptie. 
15 In paragraaf 1.2.2  van het Programma Openbare orde  en veiligheid gaan we dieper in op de indicatoren 5,6 en 7. 
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Om het kind!, hervorming zorg voor de jeugd  
De raad stelde op 4 april 2012 de visie Om het kind!, hervorming zorg voor de jeugd vast. We 
hervormen het jeugdstelsel door kind en gezin centraal te stellen, zodat kinderen zich beter kunnen 
ontwikkelen, er vroegtijdig wordt ingegrepen en er minder beroep op dure en zware zorg nodig is. De 
decentralisatie van de jeugdzorg (jeugd-GGZ en jeugd-LVB) per 2015 geeft ons de kans Systeem in 
Beeld een krachtig vervolg te geven en de radicale inhoudelijke en organisatorische veranderingen te 
realiseren die we al lange tijd wensen. De visie vraagt om andere sturing en een andere 
financieringsfilosofie. Het accent wordt gelegd op de effectiviteit en efficiëntie van het gehele systeem 
en niet meer op die van programma’s en producten van de afzonderlijke organisaties. Er is een 
integrale benadering van de problemen in de domeinen gezin, onderwijs en in de buurt en een groter 
deel van de zorg voor de jeugd wordt georganiseerd op wijkniveau. Dit sluit aan op de aanpak Samen 
Doen in de buurt.   
 
De uitgangspunten van Om het kind!, hervorming zorg voor de jeugd zijn:  
� ruimte geven aan eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht 
� sterke pedagogische infrastructuur en normaliseren van opvoedvragen 
� samenhangende en effectieve zorg in de eigen leefomgeving 
 
De stelselwijziging wordt op basis van de uitgangspunten voorbereid en van een concreet beeld van 
het toekomstige jeugdstelsel, van preventief jeugdbeleid tot en met de jeugdzorg. Eind 2012 nemen 
we een (koers)besluit over inrichting, sturing en bekostiging van het nieuwe stelsel. Vooruitlopend op 
de decentralisatie, worden in de praktijk al verbeteringen doorgevoerd en experimenteren we in 
proeftuinen met nieuwe vormen van organisatie en dienstverlening. In 2013 start de uitvoering van de 
ambulante jeugdzorg. 
 
MPG aanpak (indicator 1) 
Als de reguliere werkwijze voor multiprobleemgezinnen (MPG) niet voldoet, wordt een plan van 
aanpak opgesteld voor alle gezinsleden (1 gezin, 1 plan), onder regie van de gezinsmanager. Dan 
kan beter en sneller geholpen worden. De ontwikkeling van Samen Doen in de buurt leidt tot 
aanpassingen in de huidige werkwijze en mogelijk kan een deel van de aanpak van MPG daarin 
opgaan.  
 
Jonge moeders en zwerfjongeren (indicatoren 2, 3 en 4) 
� Vijfenzeventig  jonge moeders (16-27jaar) volgen het traject Weer aan de slag, waarvan circa 80% 

succesvol verloopt en vijftien jonge moeders met meervoudige problematiek volgen een traject 
Weer aan de Slag-plus  

� FIOM biedt jonge moeders laagdrempelig hulp en maakt ingrijpendere maatregelen minder 
noodzakelijk  

� We subsidiëren 297 maatschappelijke opvangplekken voor zwerfjongeren onder 23 jaar variërend 
van inloop, 24-uurs opvang tot begeleid wonen. Er zijn 118 plekken beschikbaar in woon-leer-werk 
projecten. Het doel is met preventief ingrijpen (de noodzaak tot) maatschappelijke opvang te 
minimaliseren. In 2013 begint de hervorming van de ketenaanpak die moet leiden tot een 
efficiëntere inzet van middelen 

 
Jeugd en Veiligheid (indicatoren 5,6 en 7) 
� Het Preventief Interventie Team (Pit) signaleert en benadert risicokinderen snel en gericht om te 

voorkomen dat ze afglijden van leerplichtige (18-) kinderen in de criminaliteit.  
� De raad stemde op 4 april 2012 in met doorontwikkeling van de Schoolveiligheidsteams (SVT), als 

onderdeel van Kwaliteitsimpuls VO.  
� De instellingen ronden 70% van de interventies voor lichtcriminele jongeren positief af  
 
Kinderopvang 
We geven voorrang aan de Kwaliteitsaanpak kinderopvang en aan het versterken van toezicht en 
handhaving, opdat kindcentra voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het accent ligt op de ontwikkeling en 
veiligheid van kinderen. We ondersteunen initiatieven die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering en 
stimuleren het opzetten van integrale kindvoorzieningen en het verbeteren van opleidingen. Leidraad 
is de Kwaliteitswijzer Kinderopvang. 
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Om een veilige omgeving voor kinderen te kunnen creëren eist de Gemeente Amsterdam van alle 
organisaties die activiteiten voor kinderen organiseren dat zij: 
� preventief beleid ter voorkoming van seksueel misbruik ontwikkelen en implementeren  
� in kaart brengen welke stappen gezet worden als er sprake is van een melding 
 
De VrijwilligersCentrale Amsterdam en Sportservice organiseren de preventie van seksueel misbruik 
in het vrijwilligerswerk en zoeken daarbij nadrukkelijk aansluiting bij de implementatie van de Wet 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  
 
Talentontwikkeling en Streetcornerwork 
� We subsidiëren (zeven) instellingen met een (stadsdeel overstijgend of specifiek) aanbod dat is 

gericht op talentontwikkeling van jongeren  
� We subsidiëren de stichting Streetcornerwork. Deze stichting zoekt de jongeren (12-24 jaar) op 

die problemen hebben op drie of meer leefgebieden en daardoor hun binding met de samenleving 
zijn verloren. Streetcornerwork zorgt voor aansluiting van deze jongeren op de reguliere trajecten 
richting zorg, arbeid of school 

 
4.3.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 30,7 21,9 21,0 21,0 21,0 
1. Romp 30,7 20,2 21,0 21,0 21,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 4,5 1,8 1,2 1,2 1,2 
1. Romp 4,2 1,7 1,2 1,2 1,2 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 26,2  20,1 19,7 19,8 19,8 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
In de Begroting 2013 worden de lasten geraamd op € 21,9 miljoen en de baten op € 1,8 miljoen. Het 
saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt € 20,1 miljoen. Ten opzichte van de Begroting 
2012 is dit saldo € 6,1 miljoen lager. De belangrijkste budgetten zijn: 
� Preventief Jeugdbeleid en Jeugdzorg (saldo € 14,4 miljoen) 
� Kinderopvang (saldo € 2,8 miljoen) 
� Stedelijk Jeugd en Jongerenwerk (saldo € 2 miljoen) 
 
De lagere lasten vanaf 2014 hangen grotendeels samen met de incidentele prioriteiten die alleen in 
2013 van toepassing zijn. Daarnaast worden er in 2013 baten uit het Europees Sociaal Fonds 
geraamd van € 0,5 miljoen, die in 2013 worden ingezet voor het programma risicojongeren 
(onderdeel van het programma Openbare orde en veiligheid). 
  
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
In 2013 zijn de lasten €  8,8 miljoen lager dan in 2012; de belangrijkste mutaties zijn: 
� het vervallen van de incidentele prioriteit uit de Begroting 2012 ten behoeve van Stedelijk Jeugd- 

en Jongerenwerk (Amendement C Behoud het goede). Hierdoor stopt de incidentele compensatie 
op de ombuiging op stedelijk jongerenwerk van € 0,3 miljoen en worden geen incidentele 
middelen meer ingezet voor Studio West, het Gespuis, Nowhere en Meidenwerk van in totaal 
€ 0,3 miljoen 

� het vervallen van de incidentele prioriteit follow up zedenzaak uit 2012 (€ 0,3 miljoen) 
� de stelpost Jeugdparticipatie wordt in de Kadernota 2013 opgevoerd als posterioriteit. Dit leidt tot 

een saldodaling van € 0,27 miljoen  
� het vervallen van de incidentele prioriteit uit de Begroting 2012 voor Kwetsbare Huishoudens 

(inmiddels hernoemd tot Samen Doen) van € 4 miljoen. De posterioriteit van € 2 miljoen uit de 
Kadernota 2013 is verwerkt als algemene taakstelling (binnen programma Algemene 
dekkingsmiddelen), omdat de verdeling van deze posterioriteit nog moet worden afgestemd met 
diensten en stadsdelen 

� het kostenbudget van € 1,1 miljoen voor het Bureau Handhaving Kinderopvang wordt 
overgeheveld naar het stadsdeelfonds 
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� in de Kadernota 2013 is een incidentele prioriteit opgenomen voor hervorming Jeugdbeleid van 
€ 3,6 miljoen. Hiervan betreft een bedrag van € 1,2 miljoen het Programma Om het Kind. De 
overige bedragen zijn opgenomen onder het Programma Openbare orde en veiligheid 
(risicojongeren, Preventie Interventie Team Top 600) 

� in de Kadernota 2013 is voor de kwaliteitsaanpak kinderopvang een incidentele prioriteit 
beschikbaar gesteld van € 0,45 miljoen 

� Voor Kinderopvang dalen zowel de baten als lasten met € 3 miljoen, aangezien stadsdelen 
voortaan rechtstreeks de kosten gaan betalen van de Sociaal Medische Indicatie  

� in 2013 vervalt de bijdrage van € 0,6 miljoen van het Rijk (Gemeentefonds) voor Marokkaans 
Nederlandse probleemjongeren, waardoor de lasten met dit bedrag dalen 

� nominale aanpassingen en taakstelling (lagere lasten ca. € 0,3 miljoen) 
 
De baten zijn in 2013 € 2,4 miljoen lager dan in 2012; de belangrijkste mutatie is: 
� Voor Kinderopvang dalen lasten en baten met € 3 miljoen, omdat de stadsdelen de kosten voor 

Sociaal Medische Indicatie voortaan rechtstreeks betalen.  
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
In de Begroting 2013 zijn voor deze doelstelling de volgende posterioriteiten en prioriteiten verwerkt: 
� Incidentele prioriteit voor hervorming Jeugdbeleid van € 3,6 miljoen. Hiervan betreft een bedrag 

van € 1,2 miljoen het programma Om het Kind, waarvan de prioriteit is opgenomen onder deze 
doelstelling. De overige bedragen zijn opgenomen onder het Programma Openbare orde en 
veiligheid (risicojongeren, Preventie Interventie Team Top 600) 

� Incidentele prioriteit kwaliteitsaanpak kinderopvang van € 0,45 miljoen  

Het is tot op heden niet mogelijk gebleken om de posterioriteit Jeugdparticipatie (€ 0,27 miljoen) uit 
Inzet op Herstel 2 te realiseren. Binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen is in dit verband 
een stelpost opgenomen. Bij de 4-maandsrapportage 2013 zal aan de raad een voorstel worden 
gedaan hoe deze stelpost alsnog structureel kan worden gerealiseerd.  
 
4.3.4 Risico’s  
Het belangrijkste actuele risico is de decentralisatie van het jeugdzorg die de komende jaren zijn 
beslag zal krijgen. Er is een project organisatie opgezet en de Regeling Risicovolle Projecten is 
hierop van toepassing. 
Afgezien daarvan is het beleidsterrein inherent risicovol vanwege de moeilijke bereikbaar van de 
doelgroepen en de afhankelijkheid van externe partners.  
De centrale stad en Stadsdeel Zuidoost hebben een geschil over de stedelijke bijdrage aan 
multifunctioneel centrum No Limit in de periode 2010-2016. Beide partijen hebben de wens 
uitgesproken tot een oplossing te komen via een onafhankelijk mediator. Hoewel diens advies niet 
bindend is, kunnen de afspraken die hieruit voortvloeien financiële gevolgen hebben voor de centrale 
stad (maximaal € 3 miljoen). 
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4.4 Minder discriminatie en meer sociale cohesie 
 
4.4.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Percentage ervaren 
discriminatie in Amsterdam16 21% 

Burgermonitor 
2010 20% 20% 19% 19% 

 

2. Percentage ervaren 
discriminatie op grond van 
seksuele geaardheid 
Mannen 
Vrouwen 

 
 

19% 
7,5% 

Onderzoek 
Dienst O&S 

 
 

18% 
7% 

 
 

18% 
7% 

 
 

16% 
6% 

 
 

16% 
5% 

 

3. Aantal gesubsidieerde 
activiteiten (vanuit de SIP 
subsidies17) gericht op 
integratie, participatie en 
sociale cohesie 374  2010 315 25018 PM          PM 

 

 
Ervaren discriminatie (indicator 1 en 2) 
We pakken discriminatie aan waar de negatieve effecten het ernstigst zijn (agressie en geweld, 
uitgaansleven),en waar de gemeente het verschil kan maken met preventie (onderwijs, 
arbeidsmarkt). Er is specifieke aandacht voor Amsterdam als Gay Capital.  
 
Gesubsidieerde activiteiten (indicator 3)  
Door het versterken van Amsterdams burgerschap willen wij de verbondenheid in de stad verhogen 
en verruwing tegen gaan; (zelf)organisaties en burgers spelen daarbij een belangrijke rol.  
 
4.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Aanpakdiscriminatie (Indicatoren 1 en 2)  
De Beleidsbrief Discriminatie bevat vier speerpunten, die deels liggen op het gebied van openbare 
orde en veiligheid (agressie en geweld, uitgaansleven) en deels op het vlak van preventie (onderwijs, 
arbeidsmarkt). Na afloop van het actieprogramma Amsterdam Gay Capital 2009-2011 is medio 2012 
nieuw beleid vastgesteld, met als uitgangspunt de verankering van homoacceptatie en homo-
emancipatie in de verschillende portefeuilles. Amsterdam heeft een voorbeeldrol bij homo-
emancipatie en vormt met Parijs, Geneve, Turijn, Barcelona, Keulen en Gent het ‘Rainbow cities’ 
netwerk. 
 
Gesubsidieerde stedelijke zelforganisaties en activiteiten (Indicator 3)  
Stedelijke zelforganisaties gericht op integratie, participatie en sociale cohesie bevorderen 
verbindingen tussen diverse groepen in Amsterdam. Zij doen dit onder andere door het organiseren 
van activiteiten op het gebied van (vrouwen)emancipatie, antidiscriminatie, homoacceptatie en het 
tegengaan van sociaal isolement.  
 
Emancipatie en Participatie  
In het beleidsplan Vrouwenemancipatie in Amsterdam 2011-2014 zijn 42 actiepunten opgenomen ter 
versterking van initiatieven vanuit de gemeenschap en de gemeente. De eigen kracht van vrouwen 
wordt gestimuleerd en er wordt financieel bijgedragen aan projecten die zijn gericht op werk voor 
deze doelgroep. Het gaat hierbij om:  
� maatregelen om voor laagopgeleide vrouwen en alleenstaande moeders arbeidsmarktparticipatie 

te bevorderen en armoede te bestrijden  
� activiteiten gericht op het tegengaan van belemmeringen voor zelfontplooiing van meisjes door 

culturele factoren en verbeteren van de aansluiting tussen informele en formele zorgnetwerken 
voor vrouwen en meisjes in het kader van het jeugdbeleid  

                                                      
16 De indicator ‘aantal meldingen van discriminatie’ is gewijzigd in de indicator ‘ervaren discriminatie’, omdat dit meer zegt over 
het te bereiken van het maatschappelijk effect en beter aansluit bij de doelstelling ‘minder discriminatie’. 
17 In 2011 hebben we 278 activiteiten gehad in de Subsidieverordening Integratie, Participatie en sociale cohesie (SIP). Dit 
lagere aantal in relatie tot 2010(374) heeft te maken met minder meerjaren- en andere periodieke subsidies, waarin veel kleine 
activiteiten plaatsvinden, en meer projecten die vaak per project één uitgebreidere activiteit omvatten. Omdat dit een nog 
verder doorzettende tendens is gaan we voor 2013 van 250 activiteiten uit. 
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� maatregelen ter verbetering van seksuele voorlichting en weerbaarheid op de beleidsterreinen 
zorg, gezondheid en jeugd 

 
Radicalisering & Polarisatie  
Voor 2012-2014 is een plan van aanpak voorgesteld met 18 activiteiten die zich richten op het 
signaleren en melden, (langere termijn) interventies, netwerkactiviteiten en bevordering 
deskundigheid.    
 
Amsterdams Burgerschap 
Voor het programma Amsterdams Burgerschap is een uitvoeringsagenda opgesteld voor 2012-2013. 
Daarbij richten we ons op het vergroten van de gemeenschappelijke basis van mensen met 
verschillende achtergronden en grootstedelijke competenties als tolerantie, respect en hoffelijkheid. 
 
Programma Caraïbische Amsterdammers 
In 2013 zijn er voor het Programma Caraïbische Amsterdammers geen middelen van rijkswege meer 
beschikbaar. Bestaande programmalijnen worden in overleg met Stadsdeel Zuidoost binnen 
bestaand beleid ingebed. Binnen het diversiteitbeleid wordt geen specifieke aandacht meer besteed 
aan de Caraïbische Amsterdammers. 
 
4.4.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 8,2 6,7 5,6 5,3 5,3 
1. Romp 8,2 6,9 6,0 5,3 5,3 
2. Verdeelvoorstel 0,0 -0,2 -0,4 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,0  0,4 0,4 0,0  0,0  
1. Romp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 8,2 6,3 5,3 5,3 5,3 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
In de Begroting 2013 worden de lasten geraamd op € 6,7 miljoen en de baten op € 0,4 miljoen. Het 
saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt in 2013 € 6,3 miljoen. Ten opzichte van de 
Begroting 2012 is dit saldo € 1,9 miljoen lager. De belangrijkste budgetten: 
� subsidies voor het Mozeshuis, het Meldpunt Discriminatie Amsterdam, het Nationaal Instituut 

Nederlands Slavernij Verleden en Erfenis (Ninsee) (samen € 0,8 miljoen)  
� Subsidieverordening Integratie, Participatie en sociale cohesie (€ 1,1 miljoen) 
� Een bedrag van € 1,8 miljoen is beschikbaar voor de activiteiten op het gebied van burgerschap 

en participatie, emancipatie, antidiscriminatie, preventie radicalisering, homoacceptatie, 
Adviesraad Diversiteit en Integratie en het tegengaan van sociaal isolement 

� Organisatiekosten € 2 miljoen 
� De prioriteiten 2013 van in totaal € 0,6 miljoen worden ingezet voor doeleinden op het gebied van 

burgerschap en diversiteit 
 
Vanaf 2014 zijn de lasten lager, onder andere als gevolg van het vervallen van de incidentele 
prioriteiten 2013. 
 
Mutaties - Begroting 2012 naar Begroting 2013 
In 2013 zijn de lasten € 1,5 miljoen lager dan in 2012; de belangrijkste mutaties zijn: 
� vervallen van de incidentele prioriteiten 2012 (Programma Burgerschap en participatie, 

Discriminatiebestrijding, Herdenking Slavernijverleden) en het amendement C’ voor het Mozeshuis 
(in totaal € 1,1 miljoen) 

� in de Kadernota 2013 zijn posterioriteiten opgenomen voor een bedrag van in totaal € 0,8 miljoen. 
Dit betreft het Mozeshuis (€ 0,05 miljoen), subsidieregeling Integratie participatie en sociale 
cohesie (€ 0,1 miljoen), verlaging preventiebudget radicalisering (€ 0,2 miljoen) en beëindigen 
subsidierelatie Wereldpand (€ 0,49 miljoen) 

� in de Kadernota 2013 is een aantal prioriteiten opgenomen met betrekking tot deze doelstelling 
voor een bedrag van € 0,6 miljoen. Het betreft middelen voor het Programma Burgerschap          
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(€ 0,25 miljoen), Discriminatiebestrijding (€ 0,1 miljoen) en Herdenking Slavernijverleden (€ 0,25 
miljoen) 

� beëindiging van de decentralisatie-uitkering Programma Caraïbische Amsterdammers per 2013 
(verlaging lasten € 0,5 miljoen). In programma Algemene dekkingsmiddelen is de verlaging van de 
baten uit het gemeentefonds verwerkt 

 
De baten zijn in 2013 vrijwel gelijk aan 2012 en behoeven gezien hun geringe omvang geen 
toelichting. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
In de Begroting 2013 zijn de volgende posterioriteiten en prioriteiten verwerkt: 
� posterioriteiten betreffende het Mozeshuis (€ 0,05 miljoen), Subsidieregeling Integratie Participatie 

en sociale cohesie (€ 0,1 miljoen), verlaging preventiebudget radicalisering (€ 0,2 miljoen) en 
beëindigen subsidierelatie Wereldpand (€ 0,49 miljoen) 

� Prioriteiten betreffende het Programma Burgerschap (€ 0,25 miljoen), Discriminatiebestrijding  
(€ 0,1 miljoen) en Herdenking Slavernijverleden (€ 0,25 miljoen) 

 
4.4.4 Risico’s  
De beëindiging van de subsidierelatie Wereldpand en de verlaging van de subsidie aan het 
Mozeshuis leiden in 2013 mogelijk tot frictiekosten. Het gaat om een bedrag van € 0,2 miljoen voor 
huur en personeel.  
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4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken 
 
4.5.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft als doel het vrije verkeer van informatie in de 
Amsterdamse samenleving te bevorderen door het leveren van hoogwaardige bibliotheekdiensten 
voor educatie, participatie, ontmoeting en cultuurbeleving. Naast de traditionele vormen van 
mondelinge en schriftelijke overdracht ontwikkelt de elektronische informatievoorziening zich. De 
OBA vervult hierin, ook landelijk, een voortrekkersrol. Met een centrale bibliotheek en 27 
wijkbibliotheken verzorgt OBA het bibliotheekwerk in de gemeenten Amsterdam, Diemen en Ouder-
Amstel. 
 
4.5.2 Wat gaan we ervoor doen? 
De gemeente verleent subsidie aan de Openbare Bibliotheek Amsterdam.  
 
4.5.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 18,6 18,2 18,2 18,2 18,2 
1. Romp 18,6 18,2 18,2 18,2 18,2 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 
1. Romp 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Saldo ten laste van de algemene middelen 15,1 14,5 14,5 14,5 14,5 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
We verlenen subsidie aan de Openbare Bibliotheek Amsterdam en we ontvangen huurinkomsten. 
Jaarlijks wordt aan de reserve onttrokken ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de 
nieuwbouw van de Centrale Bibliotheek. In de Begroting 2013 worden de lasten geraamd op  
€ 18,2 miljoen en de baten op € 3,7 miljoen. Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt 
€ 14,5 miljoen en is € 0,6 miljoen lager dan in de Begroting 2012.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
In 2013 zijn de lasten € 0,4 miljoen lager dan in 2012; de belangrijkste mutatie is: 
Bij de Kadernota 2011 is besloten dat de subsidie aan de OBA stapsgewijs structureel wordt verlaagd 
met € 1 miljoen (Inzet op herstel I). In 2012 is van deze bezuiniging € 0,5 miljoen gerealiseerd en in 
de Begroting 2013 is opnieuw € 0,5 miljoen verwerkt. 
 
De baten 2013 zijn nagenoeg gelijk aan de baten 2012 en behoeven geen verklaring.  
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
In de Begroting 2013 is de posterioriteit Inzet op herstel 1 van € 0,5 miljoen verwerkt (Bibliotheek). 
 
4.5.4 Risico’s 
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd. 
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4.6 Reserves, voorzieningen en investeringen  
 
4.6.1 Reserves  
 
Doel-
stel-
ling 

Reserve 
                                                                                              
bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 

2011 

Mutatie 
2012 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 
4.1 Kwaliteit Onderwijs   1,1 0 1,1 -1,1 0 0 0 0 
4.3 Reserve Matchpoint  0,2 -0,1 0,1 -0,1 0 0 0 0 
4.4 Reserve Radicalisering en Polarisatie 0,9 -0,1 0,8 -0,4 0,4 0 0 0 
4.5 Egalisatiereserve kapitaallasten Openbare 

Bibliotheek 14,1 -0,4 13,7 -0,4 13,3 12,9 12,5 12,1 
 Totaal 16,3 -0,6 15,7 -2 13,7 12,9 12,5 12,1 

 
Reserve Kwaliteit onderwijs 
Van de reserve Kwaliteit onderwijs wordt conform besluitvorming van de raad in 2013 € 1,1 miljoen 
ingezet.  
 
Reserve Matchpoint 
De reserve wordt in 2013 ingezet ter dekking van de kosten van het programma Matchpoint. 
 
Reserve Radicalisering en Polarisatie 
Voor de preventieve aanpak van radicalisering en polarisatie is een reserve van € 0,9 miljoen. Op dit 
moment is besluitvorming in voorbereiding voor de besteding van deze reserve in de periode 2012-
2014. 
 
Egalisatiereserve Openbare Bibliotheek 
De egalisatiereserve kapitaallasten Openbare Bibliotheek is bestemd voor de dekking van een deel 
van de kapitaallasten van de nieuwbouw Centrale Bibliotheek.  
 
Reserve Wachtlijsten kinderopvang 
Onder doelstelling 4.3 is in de tabel met de baten en lasten in 2012 nog een onttrekking van € 0,4 
miljoen opgenomen. Dit betreft de Reserve Wachtlijsten kinderopvang. Bij de Jaarrekening 2011 was 
de stand van deze reserve reeds nul. Bij de 4-maandsrapportage 2012 is aangegeven dat de 
onttrekking in 2012 niet meer van toepassing is. In de tabel met baten en lasten per doelstelling is er 
echter – om technische redenen – voor gekozen om als referentiecijfer ‘de Begroting 2012 inclusief 
eerste begrotingwijziging’ te hanteren. 
 
4.6.2 Voorzieningen 
 
Doel-
stel-
ling 

Voorziening 
                                                                                             
bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 

2011 

Mutatie 
2012 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 
4.1 Diverse voorzieningen onderwijs 0,2 0 0,2   0,2 0,2 0,2 0,2 
4.2 Bascule basisklas/het Kabouterhuid en 

de Mytyl/Tyltyl school 0 0 0 0,03 0,03 0,06 0,09 0,12 
  Totaal 0,2 0 0,2 0,03 0,23 0,26 0,29 0,32 

 
Diverse voorzieningen onderwijs 
De onderwijsdoelstellingen kennen een aantal voorzieningen die geen specifieke bestemming 
hebben. 
 
Bascule basisklas en ‘t Kabouterhuis en de Mytyl/Tyltylschool 
Vanaf 2013 wordt het bedrag van € 70.000 toegevoegd aan de voorzieningen die gevormd worden 
voor het toekomstige onderhoud van de Bascule basisklas en ‘t Kabouterhuis en de Mytyl/Tyltyl 
school. Deze voorzieningen worden gevormd met het deel van de huuropbrengsten, dat resteert na 
aftrek van kapitaallasten en overige eigenaarlasten. 
 
4.6.3 Investeringen 
De begrote kapitaallasten 2013 worden bijgesteld op basis van de verwachte investeringen in 
onderwijshuisvesting voor 2012. De verwachte investeringen 2012 bedragen € 41,3 miljoen. Dit is ten 
opzichte van de vastgestelde Begroting 2012, waarin voor € 30,7 miljoen aan investeringen was 

96



opgenomen, € 10,6 miljoen meer. Deze stijging volgt uit de in het Huisvestingsprogramma 2012 
toegekende kredieten, waarmee was bij het opstellen van de Begroting 2012 nog geen rekening 
gehouden.  
 
De verwachte investeringen 2012 voor de Bascule basisklas en ’t Kabouterhuis (uit het in oktober 
2010 toegekende rendabel krediet van € 2,3 miljoen) bedragen samen € 2 miljoen. De verwachte 
investering 2012 voor de Mytyl/Tyltyl school (uit het in juli 2011 toegekende rendabele krediet van 
€ 1,1 miljoen) bedraagt € 0,8 miljoen.  
 
Het krediet loon- en prijsstijgingen 2013 dat bestemd is voor de openstaande kredieten voor de in de 
huisvestingsprogramma’s toegekende onderwijshuisvesting bedraagt circa € 1 miljoen (indexcijfer 
toegepast dat voor de nieuwbouw schoolgebouwen wordt gehanteerd).  
 
In 2013 bedragen de verwachte investeringen in onderwijshuisvesting € 25,1 miljoen (op basis van de 
programma’s onderwijshuisvesting tot en met 2012, dus exclusief het onderwijs-
huisvestingprogramma 2013). Het gaat (onder andere) om de volgende nieuwbouwprojecten: De 
Dreef, Nova (Esprit), Alphons Laudy, O.G. Heldring, IJburg College (Pampuslaan), Het Plein, A. 
Roozendaal. 
 
In de Kadernota 2013 is een prioriteit van € 3,15 miljoen opgenomen voor de kapitaallasten van de 
investeringen in onderwijshuisvesting. De Kadernota 2013 bevat een investeringsbedrag van  
€ 34 miljoen voor onderwijshuisvesting. Bij nadere uitwerking bleek echter dat het om investeringen 
gaat van € 32,3 miljoen voor nieuwbouw, € 4,3 miljoen voor inventaris en € 6,4 miljoen voor reguliere 
voorzieningen. De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn gelijk aan de in de Kadernota 2013 
opgenomen prioriteit van € 3,15 miljoen. 
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5. Verkeer en infrastructuur 
 
Maatschappelijk effect  
Amsterdammers en bezoekers kunnen zich veilig en efficiënt verplaatsen in een bereikbare, 
aantrekkelijke en schone stad.  
 
Kerncijfers  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting  
2013 

Begroting  
2014 

Begroting  
2015 

Begroting  
2016 

Lasten per doelstelling           
5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers 6,7 7,2 6,8 6,1 7,3 
5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 
5.3 Amsterdam is bereikbaar 28,5 20,3 21,2 24,7 23,4 
5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam 340,5 459,8 295,7 215,8 128 
5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam 9,2 10,0 14,3 14,2 0,5 
5.6 Amsterdam is schoon en heel 161,5 171,4 187,1 174,7 168,7 
Subtotaal lasten 556,1 678,4 534,8 445,2 337,6 
Dotaties aan reserves 45,6 124,6 47,8 47,4 47,1 
Totaal lasten 601,7 803,0 582,6 492,6 384,7 
Baten per doelstelling           
5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers 5,0 5,5 5,2 4,4 5,6 
5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
5.3 Amsterdam is bereikbaar 22,4 19,0 20,3 23,7 22,2 
5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam 127,8 206,0 145,3 149,5 141,5 
5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam 8,8 9,6 14,0 13,8 0,5 
5.6 Amsterdam is schoon en heel 73,7 83,6 87,3 86,6 83,6 
Subtotaal baten 239,4 325,4 273,8 279,7 255,1 
Onttrekkingen aan reserves 226,2 329,9 174,0 81,9 1,7 
Totaal baten 465,6 655,3 447,8 361,6 256,8 
Saldo ten laste van de algemene middelen 136,1 147,7 134,8 131,0 127,9 

 
Ontwikkelingen en beleidskaders  
Hoewel de rijksbrede bezuinigingen ook op het domein verkeer en infrastructuur neerslaan, gaan 
grote projecten als SAA en OV-SAAL1 door. De brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer2 wordt 
verlaagd. Dit heeft gevolgen voor het openbaar vervoer. In het kader van de egalisering van het 
Vereveningsfonds zijn de programma’s van veel projecten vereenvoudigd. Een aantal oorspronkelijk 
gebiedsgerichte projecten heeft een sterker infrastructureel accent gekregen.  
 
Het belang van de bereikbaarheid van Amsterdam blijft groot. Uit verkeersonderzoek blijkt de 
verkeersproblematiek in en om Amsterdam niet verbeterd (in tegenstelling tot de rest van het land). 
Het aantal files en de doorstroming zijn gelijk gebleven.  
 
Binnenstedelijk is sprake van twee trends: de diversiteit van het infrastructurele netwerk en de 
belasting van de openbare ruimte nemen toe. Daardoor staat de verkeersveiligheid onder druk. De 
belasting van de openbare ruimte blijkt uit het gebrek aan parkeerplaatsen voor auto’s en fietsers. 

                                                
1 SAA: Wegtracé Schiphol-Amsterdam-Almere; OV SAAL: openbaar vervoer in de corridor Schiphol, Amsterdam, Almere en 
Lelystad. 
2 Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (Wet van 23 december 2004) betreft de regels met betrekking tot het 
verstrekken van een brede doeluitkering (BDU) aan provincies en regionaal openbare lichamen ten behoeve van de uitvoering 
van een integraal verkeer- en vervoerbeleid.  
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5.1 Minder ernstige verkeerslachtoffers 
 
5.1.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
In 2012 hebben we het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2012-2015 vastgesteld. We houden daarin 
vast aan de landelijke doelstelling: 25% minder ernstige gewonden in tien jaar.  
 
Indicator Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
Het aantal ernstige verkeersslachtoffers 353 2010 105 105 105 105 90 
 
De strategie in het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2012-2015 is een knelpuntgerichte benadering 
leidend naar generieke maatregelen die een groter beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid 
van verkeersdeelnemers. 
 
5.1.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Er lopen zes infrastructurele programma’s voor de verbetering van de verkeersveiligheid. 
1. Reguliere blackspots3: in 2013 worden 15 à 20 nieuwe blackspots aangepakt 
2. Complexe blackspots en 
3. Red routes: voor blackspots en onveilige kruispunten waar ingrijpende maatregelen nodig zijn 

wordt de aanpak van red routes voortgezet  
4. Proactieve aanpak van de verkeersonveiligheid: de aanpak van solitaire 

voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s tussen kruispunten in) wordt in 2013 afgerond  
5. Duurzaam veilige inrichting bij reconstructies: tijdens reconstructie worden wegen voor de 

verkeersveiligheid ingericht conform de ontwerpprincipes van ‘Duurzaam Veilige Infrastructuur’  
6. Protocol dodelijke verkeersongevallen: deze werkwijze wordt in 2013 voortgezet 
 
Renovatie Amsterdamse Wegtunnels (RAW)  
Het project RAW omvat de IJtunnel, Piet Heintunnel en de Arenatunnel en betreft zowel onderhoud 
als de maatregelen waartoe de nieuwe wet- en regelgeving4 verplicht. De renovatie van de Piet 
Heintunnel wordt in 2013 en 2014 uitgevoerd. De renovatie Arenatunnel wordt in 2013 uitgewerkt.  
 
5.1.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 6,7 7,2 6,8 6,1 7,3 
1. Romp 6,7 7,2 6,8 6,1 7,3 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 5,0 5,5 5,2 4,4 5,6 

1. Romp
5 5,0 5,5 5,2 4,4 5,6 

2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringen conform MWP 2011-2015
6
 34,9 27.6 12,7 4,6 7,8 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De kosten voor verkeersveiligheid en de aanpak van blackspots worden betaald uit het 
Mobiliteitsfonds. Andere belangrijke dekkingsbronnen zijn de bijdragen van de Stadsregio en de 
stadsdelen. Zowel de lasten als de baten stijgen met € 0,5 miljoen door hogere uitgaven uit het 
Mobiliteitsfonds. Het saldo ten laste van de algemene middelen is € 1,7 miljoen (gelijk aan 2012).  
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
In de Kadernota 2013 is een structurele prioriteit van € 1,8 miljoen voor investering in tunnelveiligheid 
opgenomen. Deze is in de functievolgnummers verwerkt (stelpost voor toekomstige kapitaallasten) in 
het Programma Algemene dekkingsmiddelen. 

                                                
3 Black spots zijn gevaarlijke kruispunten en Red routes gevaarlijke wegvakken. 
4 Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw). 
5 In Programma Verkeer en vervoer is ‘Romp’ inclusief het mobiliteitsfonds. 
6 Meerjaren Werkplan 2011-2015 (zie paragraaf 5.7 Mobiliteitsfonds). 
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5.2 Openbaar vervoer en taxi’s zijn sociaalveilig 
 
5.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Aantal aangiften van reizigers en 
incidentmeldingen door 
vervoerbedrijven bij de politie over 
criminaliteit en overlast in en rond het 
openbaar vervoer 

In ont-
wikkeling 

In ont-
wikkeling 

In ont-
wikkeling 

In ont-
wikkeling 

In ont-
wikkeling 

In ont-
wikkeling 
g 

In ont-
wikkeling 

2. Percentage negatieve beoordelingen 
(5 of lager) over taxiritten in Amsterdam 

8% 
8% 

2009 
2010 

7% 6% 5% 5% 5% 

 
5.2.2 Wat gaan we ervoor doen? 
 
Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 
Het ambtelijk opdrachtgeverschap voor het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV) krijgt een 
nieuwe invulling. Er wordt een nieuw convenant gesloten met Stadsregio Amsterdam (SRA) over een 
mogelijke bijdrage aan de financiering van conducteurs vanaf 2013.  
 
Taxi 
Op 1 oktober 2011 is de gewijzigde Wet personenvervoer (taxiwet) in werking getreden. Deze geeft 
gemeenten extra bevoegdheden om de problemen op de taximarkt aan te pakken. In het tweede 
kwartaal van 2013 is de implementatie gereed en het nieuwe taxibeleid operationeel. Dit beleid wordt 
geheel gedekt uit de middelen die beschikbaar zijn in het programma Verkeer en infrastructuur.  
 
5.2.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 
1. Romp 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
1. Romp 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
De sociale veiligheid in het openbaar vervoer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
verschillende partijen. De verantwoordelijkheid van de gemeente komt tot uiting in een bijdrage aan 
het Veiligheidsteam OV en een bijdrage aan de Stadsregio voor conducteurs. Dit wordt gedekt uit de 
algemene middelen.  
Na het wegvallen van de rijkssubsidie dekken we de basis van de aanpak van de taxiproblematiek uit 
het Mobiliteitsfonds. Omdat de aard van de taxiproblematiek (openbare orde en veiligheid) een 
hogere dekking uit dit fonds niet meer rechtvaardigt, zijn tijdelijk extra middelen uit de algemene 
dienst toegekend. Deze worden vanwege de koppeling van functionele begrotingsposten aan 
doelstellingen verantwoord onder doelstelling 5.4 Goede Mobiliteit in de stad.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt € 8,0 miljoen en is gelijk aan de Begroting 
2012. Ook de omvang van de baten en lasten wijzigt niet. 
 
5.2.4 Risico’s 
Naast de onzekerheden rond de beleidsvorming voor het taxivervoer en de uitwerking van de 
bezuinigingen op het openbaar vervoer zijn er geen concrete risico’s. 
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5.3 Amsterdam is bereikbaar  
 
5.3.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Indicator Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Aantal parkerende auto’s op 
Amsterdamse P+ R terreinen  

422.065 2009 510.000 520.000 530.000 540.000 550.000 

 
Een goede bereikbaarheid van Amsterdam is van groot belang. Uit de verkeersonderzoeken blijkt niet 
dat de verkeersdruk rond Amsterdam minder wordt. Dit in tegenstelling tot andere delen van 
Nederland. De bereikbaarheid van de stad is veelal afhankelijk van regionale en nationale projecten. 
De activiteiten van de stad richten zich voor een belangrijk deel op lobby en beïnvloeding. Voor deze 
activiteiten is (nog) geen concrete indicator benoemd.  
 
5.3.2 Wat gaan we ervoor doen? 
 
(Hoogwaardig) Openbaar Vervoer (HOV)7 
De ambitie is om het aandeel van het openbaar vervoer in de agglomeratie en regio Amsterdam te 
laten toenemen door de kwaliteit te verbeteren en de capaciteit te vergroten.  
� Ombouw Amstelveenlijn: in 2012 wordt naar verwachting een voorkeursbesluit genomen over 

een hoogwaardige tramverbinding; de planuitwerkingsfase kan begin 2013 starten 
� HOV Zaancorridor: een eventuele metroverbinding naar Zaanstad is vermoedelijk pas na 2030 

een reële optie. In de periode tot 2030 is het wenselijk om de noordelijke IJ-oevers te ontsluiten 
met een hoogwaardige busverbinding met een (gedeeltelijk) eigen infrastructuur analoog aan de 
Zuidtangent. In 2011 is de planstudie vastgesteld. Voor drie deelprojecten uit de planstudie is het 
Plan- en Besluitvormingsproces Infrastructuur fase 3 (PBI fase 3)8 gestart in 2012. Deze wordt 
afgerond in 2013. Voor zeven van de tien deelprojecten start de PBI fase 3 in 2013 

� HOV Westtangent: In het 1e kwartaal 2010 is gestart met de verkenningsstudie naar de 
Westtangent. In 2011 is het project gepromoveerd naar de onderzoeksfase. In 2013 wordt PBI 
fase 3 uitgevoerd  

� Een pakket van maatregelen is wenselijk om de westelijke tramlijnen in Amsterdam naar een 
hoger kwaliteitsniveau te tillen, daar een snelle verbinding met het centrum nu ontbreekt. In 2013 
komt dit project naar verwachting in PBI fase 2 

� Opwaarderen tramlijn 9: onderdelen worden in 2013 uitgevoerd 
� 2e HOV-as Amstelveen-Amsterdam: de 2e HOV-as tussen Amstelveen en Amsterdam moet 

worden opgewaardeerd om het kwaliteitsniveau van het busvervoer te waarborgen. Dit project is 
gezien de onzekerheden rond de dekking uit de brede doeluitkering (BDU) tijdelijk stilgelegd. 
Mogelijk vindt in de tweede helft van 2013 een doorstart plaats 

 
Overige relevante activiteiten in 2013 
� Renovatie station Zuid. Door de komst van de Hanzelijn, Noord/Zuidlijn en de ruimtelijke 

ontwikkelingen in de Zuidas ontstaan er transferproblemen op Station Zuid. De definitieve OV-
terminal in ZuidasDok komt te laat (2022) om de groei op te vangen. Daarom worden op korte 
termijn maatregelen genomen om de transfer- en stationscapaciteit van metro en trein te 
vergroten en worden de huidige wachtvoorzieningen op het metroperron verbeterd  

� Parkeerverwijssystemen. Uitbreidingen van het parkeerverwijssysteem in 2012-2016 zijn een 
logisch gevolg van nieuwe garages die gerealiseerd worden op of nabij hoofdroutes met een 
centrumfunctie dan wel een P+R functie. Nabij de A10 worden in samenwerking met 
Rijkswaterstaat informatiepanelen geplaatst om de diverse P+R locaties aan te geven. Dit zal het 
gebruik van P+R rond de stad bevorderen 

� P+R (Park & Ride). Het college heeft eind 2011 een nieuwe aanpak voor P+R afgekondigd. De 
verwachting is dat de nieuwe tarieven, de modernisering van het serviceconcept, het 
marketingconcept en de uitbreiding bij de VU en RAI in 2012 worden geëffectueerd. De overige 

                                                
7 Hoogwaardig openbaar vervoer, afgekort HOV, is een term voor stads- en streekvervoer dat voldoet aan hoge eisen op het 
gebied van de doorstroming (hoge gemiddelde rijsnelheid). Comfortvoorziening en reisinformatie bij zowel de haltes als in het 
voertuig zijn ook belangrijk. Bij HOV is de uitstraling extra belangrijk om het vervoersconcept als een 'product' aan de reiziger 
te kunnen 'verkopen'. 
8 Plan- en Besluitvormingsproces Infrastructuur fase 3  is onderdeel van Plaberum  (Plan en Besluitvormingsproces 
Ruimtelijke Maatregelen) dat vier fases kent: 1. Strategiefase, 2. Onderzoeksfase, 3. Programma- en ontwerpfase en  
4. Uitvoeringsfase.  
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activiteiten zullen doorlopen tot in de eerste helft van 2013 het nieuwe concept voor P+R 
operationeel is 

� Veren. Het voornemen om vijf veerponten van het Noordzeekanaal te vervangen is omgezet in 
een voorstel om twee aanwezige reserveponten en drie Noordzeekanaalponten 
levensverlengend te onderhouden. Hierdoor worden belangrijke besparingen gerealiseerd en 
worden de veerponten aanmerkelijk milieuvriendelijker. De pontfuiken in Velsen zijn sterk 
verouderd en moeten in 2013 vervangen worden 

 
5.3.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 28,5 20,3 21,2 24,7 23,4 
1. Romp 28,5 20,3 21,2 24,7 23,4 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 22,9 19,5 20,6 24,0 22,6 
1. Romp 22,4 19,0 20,3 23,7 22,2 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 
Saldo ten laste van de algemene middelen 5,6 0,8 0,6 0,7 0,8 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen conform MWP 2011-2015 17,6 29,4 65,5 66,2 9,7 

 
De P+R-terreinen die voor 2009 zijn aangelegd maken onderdeel uit van de exploitatierekening van 
Parkeergebouwen. Die van na 2009 zijn onderdeel van Voorrang voor een Gezonde Stad (VGS) en 
komen voor rekening van het Mobiliteitsfonds. De exploitatierekening Parkeergebouwen wordt 
afgerekend met de algemene dienst. Het saldo van deze exploitatierekening verbetert aanzienlijk 
door het nieuwe P+R-beleid. Vanaf 2011 wordt, om de inzichtelijkheid te vergroten, de 
exploitatierekening van Parkeergebouwen gesplitst in enerzijds P+R en anderzijds openbare 
garages.  
De exploitatie van de Noordzeekanaalveren wordt bekostigd uit de voorziening die is gevormd uit de 
afkoopsom van het rijk. Alleen de ontvangst en de dotatie van de renteopbrengst verloopt zichtbaar 
via de begroting. 
 
De toebedeelde bijdragen voor P+R volgens het Programakkoord (€ 5 miljoen voor 2012) worden 
verantwoord in deze doelstelling. Ook projecten als het busstation Buikslotermeerplein, 
Klaprozenweg, Zuidtangent Oost worden onder deze doelstelling verantwoord.  
 
Mutaties –  Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 0,5 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo €  5,1 miljoen lager. De reden is het wegvallen van de 
eenmalige prioriteit voor P+R van € 5 miljoen. 
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5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam 
 
5.4.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?   
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 

Bushaltes die toegankelijk zijn voor 
mensen met een fysieke beperking 

Bushaltes 
toegankelijk: 0  

2008  Afhankelijk 
van nieuwe 
haltelijsten 

Afhankelijk 
van nieuwe 
haltelijsten 

Afhankelijk 
van nieuwe 
haltelijsten 

Afhankelijk 
van nieuwe 
haltelijsten 

Aantal auto’s dat stadsdeel Centrum 
in- en uitrijdt op een gemiddelde 
werkdag tussen 7.00 en 19.00 uur 

156.000 2009      

Aantal reizigerskilometers per fiets in 
Amsterdam op een gemiddelde 
werkdag 

2.260.000  
 

(2005-
2008) 

     

Bezettingsgraad 
fietsparkeervoorzieningen CS 

117%  
 

 2011      

 
In 2013 kan worden begonnen met de uitvoering van de technische voorbereiding van het aanpassen 
van de bushaltes. De exacte aantallen en wijze van uitvoering zijn nog onduidelijk. Wel wordt er 
prioriteit gegeven aan haltes bij ziekenhuizen, zorginstellingen en publieksvoorzieningen. 
 
We willen dat Amsterdam fietsstad nummer één van Europa blijft. In het MeerJarenPlan Fiets komen 
voorstellen om het aantal beschikbare fietsparkeerplekken te vergroten door de bestaande capaciteit 
beter te benutten en extra plekken te realiseren bij OV-knooppunten. We verbeteren de kwaliteit van 
het fietsnetwerk door invulling van ontbrekende schakels en een duurzaam veilige inrichting. We 
gaan beter handhaven op achtergelaten fietsen en fietswrakken. 
 
5.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Langzaamverkeerspassage CS. In 2013 wordt de tunnel tussen de IJ-zijde en de stadszijde van 

Centraal Station voltooid waarvan dagelijks circa 15.000 fietsers èn voetgangers gebruik zullen 
maken 

� LVV Mosplein. De fietsroute langs de Johan van Hasseltweg maakt het toekomstige metrostation 
Van Hasseltweg bereikbaar voor fietsers en voetgangers. De fietsverbinding wordt in twee fasen 
uitgevoerd  

� IJsei. In 2013 zal de focus liggen op de inrichting van de Michiel de Ruijtertunnel met 
tunneltechnische installaties, zodat de tunnel voor autoverkeer opengesteld kan worden. Het 
project wordt afgerond in 2015 

� Parkeergebouwen Amsterdam (PG). PG exploiteert in Amsterdam ongeveer 15.000 
parkeerplekken in openbare garages, op terreinen en in P+R plaatsen. Daarnaast beheert PG 
20.000 parkeerplekken van derden. En wordt momenteel een nieuwe beleidsvisie ontwikkeld voor 
de relatie tussen straatparkeren, bewonersparkeren, P+R en garageparkeren. Parkeren in 
garages wordt daarin gezien als in het verlengde liggend van parkeren op straat. Dat kan 
(positieve) effecten hebben op het bedrijfsresultaat van de garages. De resultaten daarvan zullen 
in 2013 zichtbaar worden in de exploitatie van PG 

 
5.4.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 386,1 571,6 342,4 262,6 174,7 
1. Romp 340,5 459,8 295,7 215,8 128,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 45,6 111,7 46,7 46,7 46,7 
Baten - 350,8 532,6 308,6 229,0 141,8 
1. Romp 127,8 206,0 145,3 149,5 141,5 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 223,0 326,6 163,3 79,5 0,3 
Saldo ten laste van de algemene middelen 35,3 39,0 33,8 33,6 32,9 
Voorzieningen 0,7 4,0 4,5 4,8 3,8 
Investeringen conform MWP 2011-2015 43,0 49,1 56,6 48,3 37,2 

 
De last voor de algemene dienst is relatief beperkt als gevolg van de afdracht uit het Mobiliteitsfonds, 
die het saldo laag houdt. De exploitatie van Parkeergebouwen (sinds 2011 exclusief P+R) drukt op 
de middelen voor deze doelstelling, al geven de laatste jaren een verbetering van het saldo te zien. 
Naar verwachting wordt in 2013 het break-even-punt bereikt. Hiermee wordt gevolg gegeven aan 
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motie 993’ die werd ingediend bij de begrotingsbehandeling 2012. De forse kostenreductie wordt 
helaas deels teniet gedaan door de sterk dalende omzet vanwege de economische crisis.  
 
De exploitatie van de IJveren drukt grotendeels op de algemene dienst. De integratie met de 
Noordzeekanaalveren moet in 2014 een besparing opleveren van € 2,5 miljoen.  
 
Bij deze doelstelling worden ook de budgetten uit de algemene dienst voor beleid en 
vertegenwoordiging verantwoord. Deze activiteiten komen ook ten goede aan andere doelstellingen. 
Splitsing zou echter tot een weinig werkbare situaties leiden (fragmentarisch en inflexibel). Daarom is 
de post geplaatst onder de doelstelling met het grootste beslag.  
 
Investeringen voor projecten als IJsei, Busstation Sloterdijk, de langzaamverkeerpassage zijn 
eveneens onderdeel van deze doelstelling.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo ten laste  van de algemene middelen bedraagt € 38,7 miljoen. Ten opzichte van de 
Begroting 2012 is dit saldo € 5,1 miljoen hoger. Dat heeft de volgende redenen:  
� hogere kapitaallasten: € 5,5 miljoen  
� indexering verencontract conform de contractuele afspraken (OV-index): € 0,2 miljoen 
� verbeterd saldo exploitatie Parkeergebouwen: -/- € 0,6 miljoen 
� wegvallen van de bestemmingsreserve NDSM-veer: € 0,4 miljoen 
� wegvallen incidentele prioriteiten 2012 voor taxi en verbeterplan DIVV: -/-€ 1,2 miljoen 
� verhoging van de bijdrage aan taxihandhaving en kwaliteitsimpuls beleidsvorming conform 

collegebesluit reclame-inkomsten: € 1,8 miljoen 
� wegvallen decentralisatieuitkering langzaamverkeerpassage CS: -/- € 2 miljoen 
� verslechtering exploitatieresultaat Materiaaldienst met € 0,26 miljoen 
� accres verkeersleiding vanwege oplevering Michiel de Ruijtertunnel (aanloopkosten van een half 

jaar): € 0,3 miljoen 
 
De Dienst Metro 
In 2012 is de Dienst Metro opgericht. De oude Dienst Noord/Zuidlijn valt onder deze doelstelling 
(Goede mobiliteit in Amsterdam) en de door DIVV overgedragen organisatieonderdelen gericht op 
beheer van en projectactiviteiten voor metro en tram vallen onder de doelstelling Amsterdam is 
schoon en heel. De Dienst Metro begroot voor 2013 een saldo van € 34,8 miljoen.   
 
De rente over de boekwaarde van de Noord/Zuidlijn (€ 33,4 miljoen) vormt het grootste deel van het 
resultaat. Daarnaast maken kapitaallasten voor diverse onderdelen van de railinfrastructuur deel uit 
van de begroting, inclusief een verrekening met Prorail voor onderhoud aan de spoorbaan 
Amsterdam-Utrecht.  
 
5.4.4 Risico’s 
De inkomsten voor deze doelstelling hangen voor een groot deel samen met de inkomsten van 
parkeergarages en het straatparkeren. De inkomsten zijn een schatting en daarom onzeker; de 
laatste jaren is gebleken dat ze zeer conjunctuurgevoelig zijn. Een belangrijk risico is ook de 
rijksbezuiniging op de BDU van de Stadsregio, die weerslag kan hebben op projecten ter bevordering 
van de bereikbaarheid.  
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5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam 
 
5.5.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Het verbeteren van de luchtkwaliteit is een speerpunt van het college. Een goede luchtkwaliteit is 
essentieel voor het milieu en de gezondheid van Amsterdammers èn voor de economische 
ontwikkeling van de stad. Amsterdam voert daarom een pakket maatregelen uit om in 2015 te kunnen 
voldoen aan de wettelijke normen voor de luchtkwaliteit. In het plan Schone lucht voor Amsterdam 
van juni 2011 zijn de maatregelen doorgerekend op kostenefficiëntie (het grootst mogelijke effect per 
geïnvesteerde euro).  
 
Indicator Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
Oordeel NSL of 
Amsterdam op schema ligt 
om doel 2015 te bereiken  

  Ontwik-
keling op 
schema 

Ontwi-
kkeling op 

schema 
Ontwi-

kkeling op 
schema 

Amsterdam voldoet 
aan normen van 
NO2 en fijnstof 

 

Stikstofdioxide 
knelpuntenstraten in 2015 

2 2011    0  

Fijnstof  knelpuntstraten 5 2011    0  

 
De doelstelling voor luchtkwaliteit laat zich moeilijk vertalen naar technische doelstellingen per jaar. 
Relevanter is het om op basis van de analyse van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) vast te stellen of Amsterdam op schema ligt voor het behalen van de Europese 
doelstelling voor 2015. Wel kan inzicht in de voortgang verkregen worden door naar de ontwikkeling 
te kijken in zogenaamde ‘knelpuntstraten’.  
 
5.5.2 Wat gaan we ervoor doen? 
 
Maatregelen gericht op duurzaam en efficiënt goederenvervoer 
Het doel van dit programmaonderdeel is een efficiëntere inzet van goederenvervoer. Vracht- en 
bestelverkeer zijn belangrijke vervuilers. We onderscheiden twee soorten maatregelen:   
� Volumemaatregelen gericht op het verminderen van goederenvervoer door bundeling van vracht, 

het verruimen van levertijden aan winkels en het verbeteren van de doorstroming van 
vrachtwagens (Voorkeursnet Goederenvervoer)  

� Instellen milieuzone als restrictieve maatregel die een belangrijke bijdrage levert aan de 
verbetering van de luchtkwaliteit. In 2012 valt het besluit of de milieuzone wordt uitgebreid voor 
bestelauto’s. Met het bedrijfsleven worden in 2012 afspraken gemaakt over de compensatie voor 
vervroegde afschrijving en rentelasten. Eind 2013 wordt de milieuzone ingesteld  

 
Verschoningsmaatregelen ten behoeve van zakelijke veelrijders 
Ook het schoner maken van voertuigen verbetert de luchtkwaliteit. Subsidies voor zakelijke 
veelrijders zijn effectief zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit en leveren een groot effect op per 
bestede euro. De stimuleringsmaatregelen richten zich op de ‘verschoning’ van dieselvrachtverkeer, 
taxi’s en bestelverkeer, bijvoorbeeld van een dieselvoertuig tot een (veel) schoner voertuig zoals een 
elektrisch voertuig 
 
Elektrisch Vervoer 
De doelstelling is subsidie beschikbaar stellen om 2.080 zakelijke veelrijders er toe te brengen te 
kiezen voor schoner elektrisch vervoer. In 2013 is er subsidie beschikbaar voor 300 kleinere 
elektrische voertuigen die veel kilometers in de stad rijden. Naast een aanschafsubsidie voor 
elektrische voertuigen is de aanleg van de oplaadinfrastructuur en de promotie van elektrisch rijden 
belangrijk; tot en met 2013 groeit het aantal oplaadpunten door van 300 naar 1.000.  
 
Diesel vracht- en bestelverkeer 
Voor vrachtwagens en zwaar bestelverkeer wordt in 2012 een subsidieregeling ingericht voor de 
aanschaf van schone Euro 6/VI dieselmotoren die vanaf 2013 op de markt komen. Behalve voor 
vrachtverkeer is ook subsidie beschikbaar voor rondvaartboten.  
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5.5.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 9,2 10,0 14,3 14,2 0,5 
1. Romp 9,2 10,0 14,3 14,2 0,5 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 9,2 10,0 14,3 14,2 0,5 
1. Romp 8,8 9,6 14,0 13,8 0,5 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen conform MWP 2011-2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
De maatregelen worden vooral gedekt uit gelden van het rijk (Fonds Economische 
Structuurversterking) en de parkeeropbrengsten (Mobiliteitsfonds) in het kader van Voorrang voor 
een Gezonde Stad (VGS). 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo ten laste van de algemene middelen is voor deze doelstelling nihil en is ten opzichte van de 
Begroting 2012 gelijk gebleven. Voor een uitgebreide toelichting op de mutaties wordt verwezen naar 
het Meerjaren Werk Programma (MWP) 2010-2015 en de herijking Luchtkwaliteit. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Voor deze doelstelling zijn geen posterioriteiten en prioriteiten opgenomen. 
 
5.5.4 Risico’s 
Een belangrijk risico is het feit dat de aanpak van de luchtkwaliteit voor een groot deel niet door 
Amsterdam kan worden beïnvloed. Hulp van het Rijk zal nodig zijn.  
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5.6 Amsterdam is schoon en heel 
 
5.6.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Indicator Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Technische 
kwaliteit verharding 
wegvak, % totale 
rijbaan oppervlak 
hoofdnet auto9 

Voldoende 81% 
Matig 4% 
Onvoldoende 15% (2009) 

sober: 
voldoende 

57% 
matig 26% 

onvoldoende 
17% 

sober: 
voldoende 

57% 
matig 26% 

onvoldoend
e 17% 

sober: 
voldoende 

57% 
matig 26% 

onvoldoende 
17% 

sober: 
voldoende 

57% 
matig 26% 

onvoldoend
e 17% 

sober: 
voldoende 

57% 
matig 26% 

onvoldoend
e 17% 

 
Op basis van de inspectie 2011 en van het gewijzigde beheerniveau (van verzorgd naar sober) zijn 
de streefcijfers voor 2011 en verder op het minimumniveau van sober.  
 
5.6.2 Wat gaan we ervoor doen? 
 
Beheren op Niveau  
In de nota Beheren op Niveau (BoN) zijn vier niveaus van beheer en onderhoud vastgesteld. Bij de 
Begroting 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met een bezuiniging op het beheer en 
onderhoudsniveau van de stedelijke infrastructuur (exclusief de OV-infrastructuur) van niveau 
verzorgd naar niveau sober. De bezuiniging op beheer en onderhoudsniveau heeft gevolgen voor 
heel Amsterdam. Sober onderhouden van infrastructuur betekent dat er een verschuiving plaatsvindt 
van pro-actief beheer en preventief onderhoud naar meer reactief en correctief onderhoud. Voor wat 
betreft de maatschappelijke effecten: op gebied van veiligheid worden geen concessies gedaan; de 
versobering heeft wel gevolgen voor de  bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de infrastructuur.  
 
Met amendement 434 op de Kadernota 2013 heeft de raad het college gevraagd de pijnlijke kanten 
van beheerniveau sober aan te pakken en daar voor twee jaar geld voor vrijgemaakt. De volgende 
maatregelen zijn aangekondigd: 
� graffitibestrijding (klad en plak) terug op niveau verzorgd 
� preventief en niet reactief vervangen van de lampen van verkeerslichten, waardoor uitval en 

derhalve onveilige situaties worden verminderd  
� preventief schoonhouden bewegende delen bruggen et cetera om kans op stremmingen door 

storingen te verkleinen 
� veiligheidsschouwen openbare verlichting in samenwerking met bewoners, politie en stadsdelen,  

waarmee snel en relatief simpel veiligheidsknelpunten in de wijken gelokaliseerd kunnen worden  
� schakeltijden terug naar het oude niveau; het korter laten branden van openbare verlichting is uit 

oogpunt van openbare orde ongewenst  
� aan-uit-inspecties in kwetsbare gebieden, waar storingen niet of nauwelijks gemeld worden en 

uitval van de openbare verlichting de veiligheidsgrenzen kan overschrijden  
 
Rode Loper 
Met de Rode Loper wordt in stadsdeel Centrum de entree van de stad vanaf de Prins Hendrikkade tot 
het Weteringcircuit bedoeld en in stadsdeel Zuid de Ferdinand Bolstraat tussen de Stadhouderskade 
en de Ceintuurbaan. Doel van de herinrichting van de gehele Rode Loper is een aangenamer 
verblijfsklimaat, waarbij het creëren van meer ruimte voor voetgangers het belangrijkste uitgangspunt 
is. Begin 2013 start de reconstructie van het Damrak die naar verwachting eind 2013 zal zijn 
afgerond. Daarna wordt in 2014 begonnen met de reconstructie van het Rokin. De herinrichting van 
de Ferdinand Bolstraat begint in 2015. Omtrent deze planning zijn er nog onzekerheden gezien de 
afhankelijkheid van het project van omgevingsprojecten als de aanleg van de Noord/Zuidlijn en de 
Ring Oud Zuid.  
 
Reconstructie Leidseplein en omgeving 
De route voor het autoverkeer via het Leidseplein/Weteringschans wordt opgeheven en de huidige 
taxistandplaats zal naar een andere locatie worden verplaatst. Tegelijkertijd zal de brug over de 
Singelgracht worden gerenoveerd. Voor zowel het Leidseplein als voor de fietsenstalling zijn de 
Nota's van Uitgangspunten vastgesteld. Het programma van eisen en het ontwerp zullen na 
bestuurlijke vaststelling verder worden uitgewerkt in 2013. 
                                                
9 Voor de doelstelling voor de kwaliteit van de wegvakken wordt gebruik maakt van een landelijke normering. Op basis van de 
inspectie 2011 alsmede het gewijzigde beheerniveau (van verzorgd naar sober) zullen de streefcijfers voor 2012 en 2013 
worden ontwikkeld. 
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IJweg west en Westerdoksdijk  
Als sluitstuk van de Zuidelijke IJoever wordt de infrastructuur van de Westerdoksdijk definitief 
ingericht.  
 
Illuminatie 
In 2013 wordt gevierd dat de grachtengordel vier eeuwen bestaat. De belangrijkste activiteiten in 
2013 zijn de vervanging van brugverlichtingen en het (frontaal) verlichten van gevels. 
 
Parkeerautomaten 
Eind 2013 zal meer dan 60% van de 3.800 parkeerautomaten voorzien zijn van een touchscreen 
en zal in toenemende mate betaald worden met bankpas, creditcard, chipknip of mobiele telefoon.  
 
Wachthuisjes (Abri’s) en informatiepanelen (Mupi’s) 
In 2012 is een nieuw contract afgesloten voor wachthuisjes (abri's) en informatiepanelen voor een 
periode van vijftien jaar. In 2013 zullen alle wachthuisjes en informatiepanelen vervangen zijn.  
 
5.6.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 161,5 184,3 188,2 175,4 169,1 
1. Romp 161,5 171,4 187,1 174,7 168,7 
2. Verdeelvoorstel 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0  1,110 1,1 0,7 0,4 
Baten - 76,0 86,0 97,3 88,3 84,6 
1. Romp 73,7 83,6 87,3 86,6 83,6 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 2,3 2,4 10,0 1,7 1,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 85,5 98,3 90,9 87,1 84,5 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen conform MWP 2011-2015 78,1 67,6 84,3 65,3 55,6 

 
Deze doelstelling worden gedomineerd door twee grote posten, het beheer van de stedelijke 
infrastructuur en de kapitaallasten van eerder uitgevoerd vervangings- en reconstructief onderhoud. 
Het vervangingsonderhoud wordt gefinancierd met kredieten waarvan een groot deel jaarlijks 
prioritair moet worden aangevraagd.  
 
Bij Beheer stedelijke infrastructuur gaat veruit het meeste geld om in het door de SRA gefinancierde 
onderhoud aan de railinfrastructuur. Vanaf de Begroting 2013 worden deze kosten verantwoord in de 
begroting van de Dienst Metro. Bij de investeringen gaat het vooral om vervangings- en reconstructief 
onderhoud (inclusief Renovatie Oost Lijn). Voor inzicht op projectniveau wordt verwezen naar het 
MWP 2011-201511. 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo ten laste  van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 98,3 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 12,8 miljoen hoger. Daarvoor zijn de volgende redenen:  
� vanwege areaaluitbreiding nemen de onderhoudskosten toe met € 0,5 miljoen 
� de opbrengsten uit reclame nemen met  € 4,4 miljoen toe 
� de kapitaallasten nemen toe met € 3,7 miljoen (onder andere door investering in tunnelveiligheid 
� de prioriteit Rode Loper verhoogt het saldo met € 11,8 miljoen 
� ter verzachting van de pijnlijke kanten van het beheerniveau sober heeft de raad voor twee jaar        

€ 1 miljoen per jaar vrijgemaakt (amendement 434). Ook is voor 2013 € 0,2 miljoen vrijgemaakt 
voor uitbreiding van het stadsilluminatieplan, waarvan € 0,1 miljoen (amendement 495) voor de 
viering van 400 jaar grachtengordel 

 
 
 

                                                
 
10 Ook de € 11,8 miljoen van het verdeelvoorstel zijn gedoteerd aan de reserves.  
11 Zie paragraaf 5.7 Mobiliteitsfonds. 
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Egalisatie uitgaven Parkeerbeheer  
In opdracht van de stadsdelen is het beheer van de parkeerautomaten sinds 2010 onderdeel van het 
takenpakket van DIVV. Zowel beheer en onderhoud, als de investeringen voor vervanging en 
uitbreiding zijn voor de centrale stad 100% rendabel (oftewel volledig door te berekenen aan de 
stadsdelen). Met een egalisatiereserve wordt voorkomen dat de resultaten ten laste van de algemene 
middelen komen. De egalisatiereserve is nodig om de verschillen per jaar tussen de daadwerkelijke 
betaalde rente en afschrijving op de investeringen (vervanging/uitbreiding parkeerautomaten) en de 
bedragen die we doorberekenen aan de stadsdelen op basis van beschikbaarheid (vaste vergoeding 
per type parkeermeter per jaar) op te vangen.  
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
� Het noodzakelijke vervangingsonderhoud om de arealen wegen, bruggen, sluizen, oevers en 

overige infrastructuur op onderhoudsniveau sober te houden wordt voor een deel prioritair 
gedekt. Dat geldt ook voor 2013. In de Kadernota 2013 is een financiële ruimte toegekend van 
€ 0,92 miljoen. Dit bedrag is niet bij deze doelstelling verwerkt maar is in op de 
functievolgnummers opgenomen bij de algemene dekkingsmiddelen (stelpost voor toekomstige 
kapitaallasten) 

� In de Kadernota 2013 is geld vrijgemaakt voor de Rode Loper: € 11,8 miljoen voor 2013  
 
5.6.4 Risico’s 
Belangrijke algemene risico’s bij deze doelstelling zijn de daadwerkelijke uitwerking van het 
beheerniveau sober. Het vraagt om actieve monitoring om te kunnen vaststellen of de daadwerkelijke 
maatschappelijke effecten beheersbaar blijven.  
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5.7  Het Mobiliteitsfonds 
De infrastructurele projecten binnen de gemeente Amsterdam die zijn opgenomen in het 
Meerjarenprogramma worden gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds. De afgelopen twee jaar hebben in 
het programma relatief grote verschuivingen plaatsgevonden om zowel de ambities van het college te 
kunnen realiseren als bij te dragen aan de gemeentelijke bezuinigingen. Voor 2013 verwachten we 
geen grote veranderingen. Door de bezuinigingen bij alle ketenpartijen dienen zich weinig nieuwe 
plannen aan voor cofinanciering en ook aan de inkomstenkant zijn geen grote schokken te 
verwachten. In 2011 waren de inkomsten wat hoger dan geraamd. Hierdoor – en door het toevoegen 
van de jaarschijf 2016 – is er financiële ruimte, die is doorvertaald in het meerjarenvoorstel. 
Het meerjarenvoorstel is beïnvloed door een aantal beleidsdocumenten, zoals het onlangs door het 
college vastgestelde nieuwe meerjarenplan verkeersveiligheid, waarin het accent verschuift van 
fysieke maatregelen voor verkeersveiligheid (zoals blackspots) naar gedragsbeïnvloeding.  
In het voorstel wordt (nog) geen rekening gehouden met het mogelijk lager uitvallen van de bijdragen 
van andere partijen (de Stadsregio met name).  
 
5.7.1 Actualisatie Meerjarenwerkplan 2012-2016 – op basis van de Jaarrekening 2011 
Bij het opmaken van de Jaarrekening 2011 is voor een aantal projecten geconstateerd dat de 
geprognosticeerde kasritmes niet overeen kwamen met de gerealiseerde. Voor meerjarige projecten 
betekent dit dat de kasritmes van de komende jaren voor een totaal van € 2,46 miljoen moeten 
worden aangepast.  
 
Vrijval uit het Mobiliteitsfonds (€ 1,0 miljoen), hogere opbrengsten dan geraamd (€ 1,3 miljoen), later 
ontvangen subsidies en niet tot betaling gekomen verplichtingen voor 2010, leidden tot een extra 
ruimte van € 2,7 miljoen voor het MWP 2012-2016.  
Het Centrale Mobiliteitsfonds is naar inkomsten stabiel, er is zelfs sprake van een lichte groei. De 
inkomsten voor de komende periode worden geraamd op € 46,5 miljoen per jaar en € 232,5 miljoen 
in totaal. Van dit totaal worden het aandeel Voorrang voor een Gezonde Stad en de verplichtingen 
(waaronder de afdracht aan de algemene dienst van € 10 miljoen) afgetrokken. Het financiële kader 
voor het reguliere fonds komt daarmee op € 145,4 miljoen. 
 
Omschrijving                                                                                                            
 
Bedragen in  €  

Actualisatie 
Meerjaren 
Werkplan  

Opmerking  

Verkeersregelinstallatie's voor 
nieuwe gebieden/ locaties 270.000 

Drie projecten zijn in 2011 niet gerealiseerd. In alle drie de gevallen was een 
stadsdeel trekker. De projecten worden nu in 2012 opgepakt. 

Busstation Buikslotermeerplein 94.749 
In verband met toetsing van het voorlopig ontwerp en gesprekken met de 
SRA over de subsidie is er nog geen start gemaakt met definitief ontwerp. 

Renovatie Station Zuid (korte 
termijn maatregelen) 74.664  

Zuidtangent Oost 2e fase -158.504 

Vanwege vertraging omtrent IJburg is de bijdrage van derden (SRA / GREX) 
onzeker, daarom zijn de kosten ten laste van het centraal mobiliteitsfonds 
gebracht. 

Eigen bijdrage HOV Zaancorridor 49.730 Er is een hogere bijdrage van derden ontvangen. 

Langzaamverkeerspassage CS 383.175 
Door een versnelde ontvangst van bijdragen van derden is het financiële 
beslag in 2011 lager dan verwacht. 

Fietsroute van Hasseltweg 
(Mosplein-Meeuwenlaan) 295.148 

De werkzaamheden zijn enige maanden vertraagd door o.a. de ligging van 
kabels en leidingen en een verschil van inzicht met de aannemer. 

Fysiek programma fiets 
(knelpunten&stallingen) 100.000 

De financiële bijdrage aan drie stadsdeelprojecten voor vrijliggende 
fietspaden is verplicht, maar de fietspaden zijn nog niet gerealiseerd. 

Fietsparkeren Leidseplein 345.968 Er is later met dit project gestart door onderzoeken en afstemming. 

DRIS -8.857 
Het project is getemporiseerd in verband met onduidelijkheid vanuit de SRA 
over subsidie en locaties. 

Verbeteren toegankelijkheid OV 514.600 Vertraging als gevolg van nieuw op te stellen halteplan door de SRA. 

Perronkappen metro Spaklerweg en 
Van der Madeweg 300.000 

De beschikking van de SRA is te laat ontvangen om nog in 2011 te kunnen 
beginnen. 

Communicatie en promotie fiets 39.847 

Een aantal activiteiten rond het fietsdepot en de fietspunten zijn 
getemporiseerd in verband met het wegvallen van loonsubsidie in 2012. Het 
restant wordt gebruikt als incidentele dekking voor het tekort in 2012. 

Exploitatie en beheer Fietspunt-
stallingen 105.786 Zie boven. 
Fietsdepot  53.617 Zie boven. 
Totaal 2.459.923   
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5.7.2 Meerjarenvoorstel 2012-2016 
De hierboven geschetste ontwikkelingen en de toevoeging van het jaar 2016 maken dat er in het 
Mobiliteitsfonds ruimte ontstaat. Alle activiteiten die in de periode 2012-2016 in aanmerking komen 
voor een bijdrage uit het Mobiliteitsfonds zijn geïnventariseerd. Daarbij moet gedacht worden aan 
(nieuwe) beleidsproducten, voorbereidings- en uitvoeringskosten van infrastructurele projecten, 
beheer en exploitatie maar ook aan toegezegde bijdragen aan activiteiten van derden. Aan het einde 
van deze paragraaf  is een overzicht afgedrukt van de cijfers van het meerjarenvoorstel per 
doelstelling uit het Programma Verkeer en infrastructuur.  
 
De tabel hieronder geeft een overzicht van het verloop van de reserves voor het Mobiliteitsfonds; het 
fonds sluit op de verplichte risicobuffer in de reserve van € 1,5 miljoen. 
 
Financieel kader 
Bedragen in  € 

2012 2013 2014 2015 2016 Totaal  

Beginstand bestaande reserves 
Mobiliteitsfonds (excl. VGS) 31.890.057 23.334.188 22.610.249 15.466.916 2.529.583 31.890.057 
Parkeeropbrengsten (excl. VGS) 33.973.131 33.818.061 33.803.667 33.803.667 33.803.667 169.202.193 
Totaal beschikbaar 65.863.188 57.152.249 56.413.916 49.270.583 36.333.250 201.092.250 
Af: Risicobuffer -1.500.000     -1.500.000 
Af: Algemene dienst & Fondsbeheer -10.828.000 -10.828.000 -10.828.000 -10.828.000 -10.828.000 -54.140.000 
Beschikbaar regulier fonds 53.535.188 46.324.249 45.585.916 38.442.583 25.505.250 146.952.250 
Geprognosticeerde uitgaven 
regulier fonds -30.201.000 -23.714.000 -30.119.000 -35.913.000 -25.504.000 

-
145.451.000 

Eindstand bestaande reserves 
regulier Mobiliteitsfonds 23.334.188 22.610.249 15.466.916 2.529.583 1.250 1.501.250 

 
5.7.3  Nieuwe en gewijzigde projecten 
Hieronder geven wij een overzicht op hoofdlijnen van de belangrijkste nieuwe en gewijzigde projecten 
die uit het mobiliteitsfonds gedekt worden en de afwegingen die aan het starten c.q. het wijzigen van 
de projecten vooraf gingen. 
 
Verbouwing metrohal station RAI (€ 1 miljoen) 
Op station RAI is in de metrohal sprake van een veiligheidsknelpunt, voor de oplossing waarvan 
(indicatief) € 1,6 miljoen nodig is. Het meerjaren vervangingsprogramma metro kan mogelijk € 0,6 
miljoen bijgedragen. Een businesscase voor maximale uitbreiding en herinrichting van de metrohal is 
er nog niet. Prorail en Stadsregio Amsterdam willen wel inhoudelijk betrokken worden, maar deden 
(nog) geen toezegging voor aanvullende dekking. 
 
Hogere bijdrage busstation Buikslotermeerplein (eigen bijdrage Amsterdam 2012-2016: € 4,9 miljoen) 
Oorspronkelijk zou dit project volledig gedekt worden uit het programmabudget voor BONRoute. De 
SRA heeft deze verplichting overgenomen. Hierdoor wordt een eigen bijdrage van de Gemeente 
Amsterdam noodzakelijk, die vanwege het minder subsidiabel zijn hoger uitvalt dan verwacht. Ook 
zijn er hogere VAT-kosten dan de 16% waarmee gerekend is. Voorgesteld wordt om voor het 
verwachte dekkingstekort een extra bijdrage van bijna € 4,0 miljoen in het mobiliteitsfonds op te 
nemen.  
 
Toevoegen jaarschijf 2016 Dynamische ReisInformatie Systemen (DRIS) (eigen bijdrage Amsterdam 
2012-2016: € 3,2 miljoen)  
De Stadsregio en Amsterdam willen de OV-reizigers voorzien van actuele, betrouwbare en complete 
reisinformatie via informatieschermen op bijna alle halten. De eigen bijdragen van de gemeente tellen 
voor de jaren 2012 tot en met 2016 op tot € 3,2 miljoen. De kans bestaat dat de omvang van het plan 
wordt teruggebracht. De bijdrage is gehandhaafd op de oorspronkelijke ambitie en afspraken. 
 
Hogere bijdrage voor programma Verkeersregelinstallaties (VRI) (in totaal 2012-2016: € 7,4 miljoen) 
Er is een inventarisatie gemaakt van kruispunten gekoppeld aan de jaren waarin zij van een nieuwe 
verkeersregelinstallatie (VRI) voorzien moeten worden. Daaraan liggen door de gemeenteraad 
vastgestelde plaatsingscriteria ten grondslag. De lijst bestaat voor meer dan 90% uit nieuwe VRI’s, 
waarvan de aanleg nodig wordt door verkeers- en stedenbouwkundige plannen. De analyse geeft 
aanleiding de gereserveerde budgetten van € 1,3 miljoen per jaar te verhogen naar gemiddeld  
€ 1,5 miljoen per jaar. 
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Beter Benutten (in totaal 201-2016 € 0,9 miljoen) 
Het kabinet wil niet alleen nieuwe wegen en spoorwegtracés aanleggen, maar ook de bestaande 
infrastructuur beter benutten. Het programma Beter Benutten loopt door tot 2014. Amsterdam heeft 
maatregelen aangedragen op het gebied van Verkeersmanagement, als de manier bij uitstek voor 
een betere benutting van het huidige netwerk. De maatregelen moeten uiterlijk eind 2013, begin 2014 
gerealiseerd zijn. Het Rijk neemt 60% van de kosten voor de rekening, de regio’s de rest. 
 
Bereikbaarheid Arenagebied (in totaal 2012-2016 €1,1 miljoen)  
Rond de Arena is het aantal publiekaantrekkende functies de afgelopen jaren sterk toegenomen. 
Daardoor staat tijdens evenementen de bereikbaarheid van Zuidoost behoorlijk onder druk, dit 
temeer na de opening van de Ziggodome, voorjaar van 2012. In 2011 is een plan van aanpak 
ontwikkeld met maatregelen om de bereikbaarheid van Zuidoost tijdens evenementen te waarborgen. 
 
5.7.4 Cijfers Meerjarenvoorstel 2012-2016  
 
1 Veilige stad 
1.1 Een verkeersveilige stad 
Bedragen in  € 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 - 2016 

Verkeersveiligheid programma's 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 
Blackspots en red routes 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 11.000.000 
Verkeersregelinstallaties voor nieuwe 
gebieden 1.500.000 1.800.000 1.480.000 730.000 1.910.000 7.420.000 
Verkeersveiligheid beleid 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 1.550.000 
Brom- en snorfietsbeleid 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 950.000 
Verkeersveilige stad - Totaal 5.200.000 5.500.000 5.180.000 4.430.000 5.610.000 25.920.000 
1.2 Een sociaal veilige stad 2012 2013 2014 2015 2016 2012 - 2016 
Taxi 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 8.500.000 
Sociaal veilige stad - Totaal 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 8.500.000 
Veilige stad - Totaal 6.900.000 7.200.000 6.880.000 6.130.000 7.310.000 34.420.000 

 
2 Bereikbare stad  
2.1 Een goede bereikbaarheid van 
de stad 
Bedragen in  € 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 - 2016 

Zaancorridor 675.000 0 0 0 0 675.000 
Renovatie station 
Zuid 100.000 700.000 200.000 0 0 1.000.000 
Busstation Buikslotermeerplein 945.000 550.000 0 1.450.000 1.950.000 4.895.000 
Zuidtangent Oost 2e fase 63.000 0 0 1.000.000 0 1.063.000 
Westelijk havengebied bewegwijzering 550.000 0 0 0 0 550.000 
Arenagebied ontsluiting 350.000 750.000 0 0 0 1.100.000 
Aansluiting Nieuw West 0 0 0 500.000 1.500.000 2.000.000 
Ombouw Amstelveen lijn 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 3.600.000 
Westtangent 400.000 100.000 400.000 200.000 0 1.100.000 
OV-beleidsadvisering 707.000 370.000 370.000 370.000 370.000 2.187.000 
Beleidsadvisering Parkeren 355.000 295.000 285.000 285.000 285.000 1.505.000 
Grootstedelijke Gebieden 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 1.650.000 
Auto naar de stad 197.000 487.000 197.000 197.000 197.000 1.275.000 
Campagne Bereikbaar Amsterdam 185.000 170.000 150.000 150.000 150.000 805.000 
Praktijkproef verkeersmanagement 0 100.000 300.000 300.000 0 700.000 
Bijdrage wegsleepregeling en 
incidentenmanagement 335.000 335.000 335.000 335.000 435.000 1.775.000 
Goede bereikbaarheid van de stad - 
Totaal 5.192.000 4.187.000 3.767.000 6.317.000 6.417.000 25.880.000 
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2.2 Een goede mobiliteit in de stad 
Bedragen in  €  2012 2013 2014 2015 2016  2012 - 2016 
Onderhoud tactisch verkeersmodel 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 175.000 
Knelpunten hoofdnet fiets 1.775.000 2.215.000 1.840.000 1.840.000 1.840.000 9.510.000 
Realisatie 2e halte Zeeburgereiland 0 0 45.000 0 0 45.000 
Langzaamverkeerspassage Centraal 
Station 2.750.000 1.472.000 0 0 0 4.222.000 
Langzaamverkeer Mosplein - 
Hasseltweg 1.580.000 500.000 400.000 0 0 2.480.000 
Fietsparkeren Leidseplein 700.000 1.200.000 4.850.000 7.150.000 0 13.900.000 
Haarlemmerweg Noordelijke 
ontsluiting 150.000 0 0 0 0 150.000 
Bijdrage Spaarndammertunnel 0 0 1.000.000 1.500.000 1.500.000 4.000.000 
Vervangen en aanpassen tramsporen 
Centraal Station 0 0 100.000 750.000 750.000 1.600.000 
Dynamische reisinformatiesystemen 650.000 250.000 300.000 550.000 1.500.000 3.250.000 
Slim verkeersmanagement in de stad 450.000 0 0 0 0 450.000 
Verbeteren toegankelijkheid OV 1.211.000 788.000 534.000 393.000 0 2.926.000 
Wachttijdvoorspellers Fiets 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 
Strategieontwikkeling 434.000 295.000 238.000 238.000 238.000 1.443.000 
Fietsbeleid 489.000 489.000 489.000 489.000 489.000 2.445.000 
Auto mobiliteit in de stad 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 590.000 
Communicatie, promotie en marketing 
Fiets 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 
Subsidie Fietsersbond 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 620.000 
Tactisch verkeersmanagement 0 50.000 0 0 0 50.000 
Exploitatie Pontveren Amsterdam 872.000 872.000 872.000 872.000 872.000 4.360.000 
Parkeerbeheer Fietspuntstallingen 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 1.850.000 
Exploitatie en beheer Fietspunten 1.821.000 1.624.000 1.735.000 1.812.000 1.866.000 8.858.000 
Communicatie Fietsenstalling 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 
Borging publiek belang OV-concessie 200.000 200.000 0 0 0 400.000 
Beter benutten 150.000 0 115.000 300.000 300.000 865.000 
Station RAI 0 0 100.000 900.000 0 1.000.000 
IJsei westelijk kruispunt 0 500.000 0 0 0 500.000 
Goede mobiliteit in de stad - Totaal 14.229.000 11.452.000 13.615.000 17.791.000 10.352.000 67.439.000 
Een bereikbare stad - Totaal 19.421.000 15.639.000 17.382.000 24.108.000 16.769.000 93.319.000 

 
3 Een aantrekkelijke stad  
3.1 Een schone stad 
Bedragen in € 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 - 2016 

Duurzame Mobiliteit 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 425.000 
Schone stad - Totaal 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 425.000 
Een hele en mooie stad 2012 2013 2014 2015 2016 2012 - 2016 
IJweg West 1.200.000 600.000 2.732.000 0 0 4.532.000 
Reconstructie Weesperstraat 200.000 200.000 2.000.000 4.000.000 1.000.000 7.400.000 
Perronkap Spaklerweg Madeweg 100.000 200.000 0 0 0 300.000 
Eigen bijdrage aan kap 
buikslotermeerplein 750.000 0 0 0 0 750.000 
Museumplein 40.000 0 0 0 0 40.000 
Fietsdepot en Fietsdiefstalpreventie 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 4.250.000 
Hele en mooie stad - Totaal 3.140.000 1.850.000 5.582.000 4.850.000 1.850.000 17.272.000 
Een aantrekkelijke stad - Totaal 3.225.000 1.935.000 5.667.000 4.935.000 1.935.000 17.697.000 
Centraal Mobiliteitsfonds - Totaal 29.546.000  24.774.000 29.929.000 35.173.000 26.014.000 145.436.000 
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5.8 Reserves, voorzieningen en investeringen 
 
5.8.1 Reserves  
 
Reserve Stand  Stand  Stand Stand Stand Stand 
   Ultimo  Mutaties Ultimo  Mutaties Ultimo  Ultimo  Ultimo  Ultimo  
  2011 2012 2012 2013 2013 2014 2015 2016 
Bedragen x € 1 miljoen   + -/-   + -/-         
5.3 Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn 512,5 0,0 33,6 479,9 65,0 303,5 241,3 79,2 0,0 0,0 
5.4 Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve 55,5 49,2 46,3 58,4 46,5 52,9 52,0 31,4 3,2 4,0 
5.4 Gemeentelijk aandeel  kosten busstation / 

auto-onderdoorgang CS 29,5 0,0 7,6 21,9 0,0 19,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
5.5 Risicoreservering IJsei 4,9 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 4,9 
5.4 Egalisatiereserve CAN-gebied 5,2 0,2 0,6 4,8 0,2 0,4 4,7 4,6 4,5 4,4 
5.6 Reserve beheer stedelijke infrastructuur 6,0 0,0 1,6 4,4 11,8 2,4 13,8 3,8 2,2 1,2 
5.4 IJweg West (VE) 5,4 0,0 3,0 2,4 0,0 1,9 0,5 0,0 0,0 0,0 
5.4 Verbeterplan DIVV 1,6 0,0 0,9 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.4 P+R 1,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,3 1,3 1,0 0,8 0,4 
5.4 Verlaging Westertoegang 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.4 Derde fietsplek in de  IJtram 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.4 Mobiliteitsfonds - algemene reserve 4,2 0,0 2,7 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 
5.4 Reserve WW voormalig DAB-

Parkeergebouwen medewerkers 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 
5.4 Bewonersgarages Zuidoost 1,1 0,0 0,8 0,3 0,1 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 
5.3 Westrandweg/ 2e Coentunnel (VE) 0,7 0,0 0,5 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.4 NDSM-veer 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.6 Egalisatie parkeerbeheer 1,2 0,0 0,7 0,5 1,1 0,0 1,5 2,6 3,4 3,8 
5.4 Reserve RealTimeParkeren 0,9 0,0 0,4 0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totaal  631,8 49,5 99,2 583,2 124,7 383,0 324,6 132,1 23,6 23,3 

 
Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn 
De raad heeft bij de Begroting 2011 ingestemd met een toevoeging van € 65 miljoen in 2011 aan de 
Algemene Risico Reserve, als dekking voor de extra kosten van het onder druk ontgraven van het 
station Vijzelgracht van de Noord/Zuidlijn. Inmiddels is de ontgraving voltooid en de raadscommissie 
geïnformeerd over de kosten en de dekking daarvan. De post van € 65 miljoen in de Algemene Risico 
Reserve kan daarom worden overgeheveld naar de reserve gemeentelijke bijdrage Noord/Zuidlijn. Dit 
is, conform de melding bij de Jaarrekening 2011, in de Begroting 2013 verwerkt. 
 
Mobiliteitsfonds bestemmingsreserve 
De mutaties betreffen de toevoegingen van de verwachte parkeerinkomsten en de onttrekkingen van 
de geprognosticeerde uitgaven conform het meerjarenvoorstel 2012-2016. 
 
Gemeentelijk aandeel in de kosten busstation/auto-onderdoorgang CS 
Onttrekking ten behoeve van de dekking van het gemeentelijk aandeel van de uitvoeringskosten 
IJsei. Verwacht wordt dat er in 2012 meer dan oorspronkelijk begroot zal worden onttrokken, 
waarmee de reserve in 2013 volledig zal worden besteed. 
 
Risicoreservering IJsei 
Reserve ter dekking van de risico’s van het project IJsei. 
 
Egalisatiereserve CAN-gebied 
Op 11 februari 2009 is besloten tot het vormen van een reserve ter dekking van de aanloopverliezen 
van het Parkeerschap Boven 't Y tot een bedrag van € 6,8 miljoen. De onttrekkingen betreffen de 
verrekening van deze nadelige saldi. De dotaties betreffen de ontvangen rentevergoeding over deze 
belegde reserve. 
 
Reserve beheer stedelijke infrastructuur 
De onttrekkingen zijn voor de projecten Rode Loper en wachtsteigers Oosterdok. Alle middelen voor 
de wachtsteigers zullen in 2012 (wachtsteiger Westerdok) en 2013 (wachtsteiger Oosterdok) besteed 
zijn. De in 2011 beschikbare € 5 miljoen voor de Rode Loper wordt in 2012-2014 besteed. In 2012 
wordt voor de Rode Loper (Damrak tussen Prins Hendrikkade en Dam) een lagere onttrekking dan 
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€ 0,7 miljoen verwacht vanwege bestuurlijk uitstel (discussie over versobering project); de start van 
de uitvoering is voor 2013 gepland.  
IJweg 
Onttrekking ten behoeve van de uitvoering van het project. In verband met vertraging in de planning 
in 2011 zal de onttrekking in 2012 lager zijn dan in de Begroting 2012 werd voorzien. Dit project wordt 
in samenhang met het project verlaging Westertoegang uitgevoerd. Door de vertraging schuift een 
deel van de voor 2012 begrote uitgaven door naar 2013 en 2014. 
 
Reserve verbeterplan DIVV 
Ten laste van het rekeningresultaat 2010 is een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor 
maatregelen in 2011 uit het verbeterplan DIVV. In 2012 wordt € 0,85 miljoen onttrokken en omdat 
een aantal activiteiten uit het verbeterplan is doorgeschoven wordt het restant van deze reserve in 
2013 besteed. 
 
Reserve P+R programma 
Deze bestemmingsreserve is eind 2011 gevormd ten laste van de in de Begroting 2011 beschikbaar 
gestelde incidentele prioriteit ten behoeve van de tweede fase van het P+R programma van  
€ 2 miljoen Onttrekkingen betreffen de uitgaven voor de uitvoering. Naar verwachting zal in 2012 
€ 0,3 miljoen worden besteed. 
 
Reserve verlaging Westertoegang 
In de Begroting 2011 is voor de verlaging van de Westertoegang een bedrag van € 0,84 miljoen 
opgenomen, dat een bijdrage is van het Rijk (decentralisatie-uitkering ‘spoorse doorsnijdingen’ uit het 
Gemeentefonds). In 2011 is dit bedrag niet volledig besteed door vertraging in de planning en bij de 
Jaarrekening 2011 is een bestemmingsreserve gevormd. Besloten is het project in samenhang uit te 
voeren met de projecten voor de Westerdoksdijk en De Ruijterkade. Aanbesteding zal in 2013 
plaatsvinden, zodat de uitgaven verschuiven naar 2013. 
 
Derde fietsplek IJtram 
Het is niet gelukt de derde fietsplek in de IJtram in 2011 door te voeren. De proefopstelling bleek in 
de praktijktest op bezwaren te stuiten, vooral bij gehandicaptenorganisaties. We zoeken naar een 
alternatieve locatie voor de derde fietsplek.  
 
Mobiliteitsfonds-Algemene Reserve 
De onttrekking is conform het meerjarenvoorstel 2012-2016. 
 
Bewonersgarages Zuidoost 
Met deze reserve wordt het exploitatieresultaat op de garages Zuidoost verrekend. De onttrekkingen 
betreffen het nadelig exploitatieresultaat van de garages. De dotaties hebben betrekking op de 
ontvangen rentevergoeding over deze belegde reserve. Uitgangpunt is dat de exploitatie van de 
garages per 1-1-2013 wordt overgenomen door Stadsdeel Zuidoost.  
 
Westrandweg/2e Coentunnel 
Door vertraging van de oplevering (verschoven naar tweede kwartaal 2013) vallen de verwachte 
uitgaven in 2012 lager uit dan begroot. In 2013 zal naar huidige inzichten het grootste deel van de 
reserve worden besteed. 
 
NDSM-veer 
De reserve heeft betrekking op een bijdrage aan de exploitatie van NDSM-veer ten laste van het 
vereveningsfonds voor de periode 2008 t/m 2012. De onttrekkingen zijn bijdragen aan de exploitatie 
NDSM-veer en de dotaties betreffen de rentetoevoeging. In 2012 wordt voor het laatst bijgedragen 
aan de exploitatie NDSM-veer ten laste van de reserve. 
 
Egalisatie parkeerbeheer 
De reserve is na de opstelling van de begroting in 2010 ingesteld om verschillen per jaar tussen de 
daadwerkelijke betaalde rente en afschrijving op de investeringen (vervanging/uitbreiding 
parkeerautomaten) en de bedragen die we doorberekenen aan de stadsdelen op basis van 
beschikbaarheid (vaste vergoeding per type parkeermeter per jaar) op te vangen. 
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Reserve Real Time Parkeren. 
Deze reserve is ter dekking van de kosten verbonden aan de invoering van Real time parkeren 
(RTP). Op dit moment is Realtime parkeren ingevoerd in de Stadhuisgarage. 
 
5.8.2 Voorzieningen 
 
Voorziening Stand Verwachte Stand Verwachte Stand Stand Stand Stand 
  Ultimo  mutaties Ultimo  mutaties Ultimo  Ultimo  Ultimo  Ultimo  
 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2015 2016 
Bedragen x € 1 miljoen   + -/-   + -/-         
Risicofondsen N/Z-lijn 168,4 0,0 0,0 168,4 0,0 0,0 168,4 168,4 158,1 27,9 
Exploitatie en investeringen NZK-
veren 238,5 10,5 11,2 237,8 10,3 14,4 233,7 238,3 243,1 248,2 
Groot onderhoud Parkeergebouwen 3,7 0,5 0,4 3,8 0,6 0,4 4,0 4,0 4,0 2,9 
Bijdrage OGA Fietsenstalling 
Zuid/WTC 1,0 0,0 0,1 0,9 0,1 0,2 0,8 0,7 0,5 0,4 
Brandwerende coating Piet Heintunnel 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totaal  411,7 11,0 11,7 411,0 11,0 15,1 406,9 411,4 405,7 279,4 

 
Risicofondsen Noord/Zuidlijn 
Voorziening voor dekking van de risico’s bij de Noord/Zuidlijn.  
 
Exploitatie en investeringen NoordZeeKanaalVeren 
Eind 2007 is de overeenkomst tussen het Rijk en de gemeente getekend betreffende de overdracht 
van de veren over het Noordzeekanaal. Voor de kosten heeft het Rijk een afkoopsom betaald van 
€ 220 miljoen. De afkoopsom is opgenomen in de voorziening. De onttrekkingen bestaan uit de 
jaarlijkse kosten voor de exploitatie, beheer en onderhoud van de Noordzeekanaalveren. De 
komende jaren wordt geïnvesteerd in vervanging, groot onderhoud en/of levensduurverlenging van 
de pontfuiken en veren. De dotaties aan de voorziening zijn rentetoevoegingen. 
 
Grootonderhoud parkeergebouwen 
De dotaties betreffen de toevoegingen ten laste van de exploitatierekeningen. De onttrekkingen 
betreffen het werkelijk te plegen groot onderhoud. Zowel de dotaties als het werkelijk te plegen groot 
onderhoud zijn gebaseerd op een goedgekeurde onderhoudsbegroting. 
 
Bijdrage OGA fietsenstalling Zuid/WTC 
De onttrekkingen hebben betrekking op de bijdrage aan de jaarlijkse huurkosten van de 
fietsenstalling Zuid. 
 
Brandwerende coating Piet Heintunnel 
Conform de planning zal in 2013 begonnen worden met de werkzaamheden aan de Piet Heintunnel, 
tevens zal dan de brandwerende coating worden aangebracht. 
 

5.8.3 Investeringen 
De investeringen worden hierboven besproken in subparagraaf 5.7 Mobiliteitsfonds. 
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6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 
 
Maatschappelijk effect   
De openbare ruimte en groengebieden in er rond Amsterdam zijn goed bereikbaar en aantrekkelijk. 
Mede daardoor willen mensen graag in onze stad wonen, werken en recreëren. Amsterdammers 
blijven gezond door sporten en bewegen. Amsterdam geeft een actieve invulling aan de Olympische 
ambitie en is in 2012 verkozen tot naamstad van de eventueel door Nederland te organiseren 
Olympische Spelen in 2028. 
 
Kerncijfers  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting  
2013 

Begroting  
2014 

Begroting  
2015 

Begroting  
2016 

Lasten per doelstelling           
6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en 
aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam. 28,8 27,6 17,1 17,0 16,9 
6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en 
homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers 
toegankelijk 13,9 10,2 8,5 14,1 8,5 
6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau 23,5 23,0 19,6 19,6 19,6 
6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Subtotaal lasten 67,5 62,0 46,4 51,9 46,1 
Waarvan verdeelvoorstel 0,0,  7,2 -0,1 0,0  0,0  
Dotaties aan reserves 1,0 1,9 1,7 1,0 1,0 
Totaal lasten 68,5 63,9 48,0 52,9 47,1 
Baten per doelstelling           
6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en 
aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam. 2,3 3,9 0,9 0,9 0,9 
6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en 
homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers 
toegankelijk 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 
6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 
6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Subtotaal baten 5,6 7,3 4,3 4,3 4,3 
Onttrekkingen aan reserves 7,4 7,1 0,0                          6,1 1,5                  
Totaal baten 12,9 14,4 4,3 10,4 5,8 
Saldo ten laste van de algemene middelen 55,6 49,5 43,7 42,5 41,3 

 
Programakkoord ambities   
De openbare ruimte is van groot belang voor de leefbaarheid en economie van de stad. De komende 
periode gaat een gedeelte van de investeringen in de openbare ruimte naar de Rode Loper en het 
Stationsplein en ook in het programma Hervorming Stedelijke Vernieuwing zijn investeringen in de 
openbare ruimte opgenomen.1Gemeente en stadsdelen volgen bij de inrichting van de openbare 
ruimte een Amsterdamse ‘standaard’, de zogenaamde Puccini-methode2. Dat schept eenheid, 
kwaliteit en efficiency. In 2013 start het nieuwe Sportplan 2013- 2016. Het college richt zich op de 
bestrijding van obesitas en overgewicht bij Amsterdammers, en bij kinderen in het bijzonder. De 
doelstellingen van de Nederlandse Olympische ambitie hebben onze bijzondere aandacht. 
 
Ontwikkelingen en beleidskaders  
 
Rijkskaders en ontwikkelingen – Groen en openbare ruimte 
� Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam met als belangrijke onderdelen 

het toetsingskader voor plannen in de groenstructuur en de ecologische visie. In de structuurvisie 
zijn voor 2013 als aandachtsgebieden de Voedselvisie en de koppen van de scheggen3 benoemd 

                                                
1 Zie Programma Stedelijke ontwikkeling. 
2 De Puccinimethode heeft als doel de ontwikkeling van een gezamenlijke, vanzelfsprekende Amsterdamse traditie en 
werkwijze voor de inrichting van de openbare ruimte. De totale systematiek omvat een vijftal producten: (1) visiekaart, (2) 
catalogus, (3) stadsbrede inkoop, (4) werkproces en (5) implementatie van de methode. 
3 Scheggen zijn tussen de stedelijke bebouwing gelegen en ondanks de moderne ruimtelijke ordening bewaard gebleven 
restanten van de oorspronkelijke groene omgeving van de stad. Zij vormen de laatste overblijfselen van de geschiedenis en de 
natuur van de oorspronkelijke buitengebieden, waarvan de uitlopers soms nog tot vlakbij het stadscentrum doorlopen. 
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� Rijksbezuinigingen en overheveling van landschapstaken naar de provincie nopen tot 
heroverweging van de rol en positie van regio en gemeente 

 
Gemeentelijke kaders en ontwikkelingen – Groen en openbare ruimte 
� Motie 682 van raadslid Van der Ree (1 december 2010): Amsterdam neemt deel in een aantal 

recreatieschappen. Omdat de beheerkosten stijgen, gaan we samen met onze regionale partners 
op zoek naar nieuwe beheers- en ontwikkelingsvormen 

� Het Amsterdamse Bosplan 2012-2016 
� Kandidaatstelling van Amsterdam voor Floriade 2022 
 
Rijkskaders en ontwikkelingen – Sport 
� Olympisch Plan 2028 (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 2009) 
� Beleidsbrief Sport en bewegen in Olympisch perspectief (VWS, 2011) 
� Programma Sport en Bewegen in de Buurt (VWS, 2011) 
� Naar een veiliger Sportklimaat (VWS, 2011) 

 
Gemeentelijke kaders en ontwikkelingen – Sport 
� Sportaccommodatieplan (2006) 
� Preventief Verbinden: Kadernota Volksgezondheid Amsterdam 2012-2015 
� WMO beleidsplan 2012-2016 
� Nog vast te stellen: Sportplan 2013-2016  
� Jong Amsterdam 2: 2010-2014 
� Amsterdams Ondernemersprogramma 2011-2014 
� Beleidsbrief Burgerschap en Diversiteit: Geen Burgerschap zonder Hoffelijkheid (2011) 
 

118



  

6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke 
metropoolregio Amsterdam 
 
6.1.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?   
Wij willen een groenstructuur in de stad met een hoge gebruikskwaliteit. Samen met stadsdelen 
investeren we daarom in vernieuwing en verbetering. Dit is in lijn met de trend dat de parken en de 
openbare ruimte steeds intensiever gebruikt worden voor ontspanning, werk en actieve recreatie. De 
ecologische kwaliteit is belangrijk, ook voor het landschap rond de stad, waar die in samenwerking 
met de regiogemeenten tot stand moet komen en gehandhaafd blijven. Groen in de wijken en buurten 
is cruciaal voor een leefbare woonomgeving. Met de Wijkaanpak investeren we in groen gekoppeld 
aan het versterken van sociale cohesie.  
 
Indicator Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. % Amsterdammers dat het Amsterdamse Bos 
wel eens bezoekt 50% 2008  52% 53% 54% 55% 
2. Waardering  bezoekers voor Amsterdamse Bos 7,5 2008  7,5 7,5 7,5 7,5 
3. Aantal fulltime werkplekken (en deelnemers re-
integratieproject )  100 2011  110 120 130 150 
 
6.1.2 Wat gaan we ervoor doen?  
� We investeren groengelden in projecten in de hoofd groenstructuur en in de wijken 
� Samen met de provincie en onze partners in de recreatieschappen ontwikkelen we nieuwe 

beheersmethodes en proberen we private partijen erbij te betrekken  
� We voeren de ecologische visie uit  
� We stellen een visie Waterland vast 
� We voeren de subsidieregeling Groene daken uit 
� We zorgen voor een schoon, heel en veilig Amsterdamse Bos. We ondersteunen activiteiten en 

exploiteren evenementenlocaties in het Amsterdamse Bos. We continueren de leer- en 
werkplekken via een overeenkomst tussen DWI en DMO 

� We subsidiëren Artis en de Hortus Botanicus 
� Kandidaatstelling van Amsterdam voor de Floriade 2022, waarin de innovatie van stadsland- en 

tuinbouw centraal staat. Wanneer Amsterdam de Floriade 2022 wordt toegekend, start in 2013 
een tienjarig actieprogramma. De Floriade 2022 kan een katalysator zijn voor het verbinden van 
stad en natuur 

 
6.1.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 28,8 27,6 17,1 17,0 16,9 
1. Romp 28,8 25,7 17,1 17,0 16,9 
2. Verdeelvoorstel 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 6,9 9,3 0,9 0,9 0,9 
1. Romp 2,3 3,9 0,9 0,9 0,9 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 4,6 5,4 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 21,9 18,3 16,2 16,1 16,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 1,6 0,5 0,4 0,4 0,4 

 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 18,3 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 3,6 miljoen lager. In de Begroting 2013 worden de 
lasten geraamd op € 27,6 miljoen en de baten op € 9,3 miljoen (waarvan € 5,4 miljoen onttrokken 
wordt aan reserves). De volgende budgetten vallen onder de doelstelling: 
� Jaarprogramma Openbare Ruimte en Groen (€1,2  miljoen) 
� Kapitaallasten Groenfonds (€ 0,7 miljoen) 
� Groenmiddelen, Sloterplas en parken (€ 7,1 miljoen, waarvan € 5,2 reserves) 
� Recreatieschappen (€ 2,0 miljoen) 
� Kapitaallasten Openbaar groen in de hele stad (€ 0,9 miljoen) 
� Amsterdamse Bos, Hortus, Artis (€ 11,5 miljoen) 
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Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
In de Begroting 2013 zijn de lasten € 1,2 miljoen lager en de baten € 2,5 miljoen hoger dan in 2012.  
Belangrijke mutaties zijn: 
� Amsterdamse Bos, Artis en de Hortus: het saldo neemt van 2013 naar 2014 af met € 3 miljoen. 

De incidentele prioriteit in 2012 voor Artis valt weg voor een bedrag van € 2,5 miljoen en er zijn 
hogere kapitaallasten van € 0,1 miljoen als gevolg van investeringen in 2012. De tweede tranche 
van de posterioriteit Artis (€ 0,45 miljoen) en Hortus (€ 0,1 miljoen) voor 2013 zijn verwerkt 

� jaarprogramma Openbare ruimte en groen: de taakstellingen bedrijfsvoering en primair proces 
zijn op de ramingen 2012 tot en met 2014 in mindering gebracht 

 
De komende jaren blijft het beeld ongeveer gelijk. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
In het verdeelvoorstel is € 1,9 miljoen opgenomen voor de incidentele groenmiddelen.  
 
6.1.4 Risico’s 
Als gevolg van de ombuigingen worden de werkzaamheden beperkt tot zaken die prioriteit hebben en 
kan niet zondermeer worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen. 
Met het vaststellen van het Bosplan 2012-2016, heeft het bestuur het Amsterdamse Bos opdracht 
gegeven om het aantal vrijwilligers-, stage- en leerplekken, onder meer gericht op re-integratie te 
doen stijgen van 100 (2011) naar 150 (2016). Door het onzeker worden van de financiering voor re-
integratie komt de realisatie van deze opdracht mogelijk in gevaar. 
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6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en 
voor alle Amsterdammers toegankelijk 
 
6.2.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?   
We willen dat de projecten in de openbare ruimte aan een aantal basiseisen voor kwaliteit voldoen. 
Deze basiskwaliteit wordt in samenspraak met de stadsdelen ontwikkeld volgens de Puccini-methode 
die eenheid in werkwijze en wijze van aanleggen brengt. Extra kwaliteit wordt ingezet bij grote 
projecten zoals de Rode Loper en het Stationsplein, conform het programakkoord en met de 
middelen die daarvoor beschikbaar zijn.  
 
6.2.2 Wat gaan we ervoor doen?  
� Uitwerken en implementeren van de Puccini-methode in samenspraak met de stadsdelen 
� Beheren en toekennen van fondsen aan projecten met als doel verbeteren van de kwaliteit 
� Verbeteren van de openbare ruimte in het kader van de wijkaanpak 
� Advisering door de coördinator openbare ruimteacties 
� Ontwikkelen stadsbrede visie op openbare ruimte met als doel inzicht in en onderbouwing van 

investeringen in de openbare ruimte 
� Advisering door de stadsergonoom over de toegankelijkheid van de openbare ruimte  
 
6.2.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 14,9 11,2 9,5 15,1 9,5 
1. Romp 13,9 10,2 8,5 14,1 8,5 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Baten - 2,8 1,7 0,0 5,6 0,0 
1. Romp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 2,8 1,7 0,0 5,6 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 12,1 9,5 9,5 9,5 9,5 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 1,6 0,5 0,4 0,4 0,4 

 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 9,5 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 2,6 miljoen lager. In de Begroting 2013 worden de 
lasten geraamd op € 11,2 miljoen en de baten op € 1,7 miljoen (onttrokken aan reserves). De 
volgende budgetten vallen onder de doelstelling: 
� De Rode Loper (€ 1 miljoen dotatie reserve) 
� Museumplein (€ 0,4 miljoen, onttrekking reserve) 
� Leidseplein (€ 0,2 miljoen, onttrekking reserve) 
� Grootstedelijke Openbare Ruimte (€ 1,1 miljoen, onttrekking reserve) 
� Onderhoud haventerreinen (€ 8,4 miljoen) 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
In de Begroting 2013 zijn de lasten € 3,7 miljoen lager en de baten € 1,1 miljoen lager dan in de 
Begroting 2012. Belangrijke mutaties zijn: 
� Museumplein, Leidseplein en Rode Loper: de uitgaven voor deze projecten zijn afhankelijk van 

het tempo van de herinrichting. De verwachte bestedingen zijn in de begroting vastgelegd. 
Dekking vindt plaats door onttrekking aan de bestemmingsreserve van elk project 

� Grootstedelijke Openbare Ruimte: de raming 2013 betreft uitgaven in relatie tot wijkaanpak voor 
een bedrag van € 1 miljoen en € 0,12 miljoen voor Werelderfgoed. Deze uitgaven worden gedekt 
uit de bij de Jaarrekening 2011 gevormde bestemmingsreserve Openbare ruimte 

 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Deze doelstelling heeft geen posterioriteiten of prioriteiten. 
 
6.2.4 Risico’s 
Als gevolg van de ombuigingen worden de werkzaamheden beperkt tot de (politieke) prioriteiten. Er 
kan niet zondermeer worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen. 
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6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op Olympisch niveau 
 
6.3.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?   
Om de sportparticipatie in Amsterdam te verhogen, zet het college (via JUMP-In) middelen in de 
wijken in waar de problematiek met overgewicht en obesitas onder kinderen het grootst is en de 
sportparticipatie het laagst. Bovendien proberen we via een verbetering van de sportinfrastructuur 
(accommodaties, contributiekorting, veilig sportklimaat en actieve sportverenigingen) zo veel mogelijk 
drempels voor participatie weg te nemen. 
 
Indicator Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Aantal kinderen en jongeren 6 t/m 18 jaar dat 
deelneemt aan naschools sport en 
beweegaanbod via JUMP-in of Topscore 

8.109 
 

2010 
 

11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 

2. Aantal uren sportaanbod verzorgd door 
combinatiefunctionarissen in primair, voortgezet 
en speciaal onderwijs 

PO: 12.763 
VO:   5.185 
SO:    2003 

2010 
2010 
2010 

13.000 
5.300 
2.100 

13.000 
5.300 
2.100 

13.300 
5.500 
2.200 

13.300 
5.600 
2.250 

13.300 
5.600 
2.250 

3 Het aantal verenigingen dat betrokken is bij 
gemeentelijke sportstimuleringsprogramma’s  

221 2011 120 230 240 250 260 

4. Aantal sportaccommodaties: 
- sporthallen (basisvoorziening)t 
- aantal hockeyvelden 
- aantal tennisbanen 

 
22 

231 
38 

2011  
28 
36 

235 

 
23 

245 
250 

 
25 

255 
270 

 
25 

255 
PM 

 
26 

255 
PM 

5. Aantal programma’s en bonden verankerd in 
Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) 

Programma’s 14 
Bonden 8 

2011 
2011 

14 
8 

12 
6 

12 
6 

PM PM 

6. Aantal internationale topsportevenementen, 
onder te verdelen in 
- Jaarlijks terugkerend 
- Aantal van EK/WK niveau, georganiseerd in 
2011-2014  
(streven is 11 in totaal) 
- Aantal grote evenementen geacquireerd in de 
periode 2011-2014 voor de periode ná 2014 

 
 
 

7 
4 

 
1 

 
 
 
 

2011 

7 
4 

 
 
 

7 
2 

 
 
 

7 
4 

 
4 

 
 
 

PM 
PM 

 
 

n.v.t. 

  
 
 

PM 
PM 

 
 

n.v.t. 

 
6.3.2 Wat gaan we ervoor doen?  
De belangrijkste activiteiten die zowel bijdragen aan de doelstellingen in de begroting als de 
doelstellingen in het Sportplan 2013-2016 zijn:  
� obesitasbestrijding via het programma Amsterdammers op Gezond Gewicht (1)4 
� programma JUMP-in op 70 basisscholen (1) 
� uitbreiding van het aantal combinatiefunctionarissen (buurtsportcoaches)  
� uitvoering sportstimuleringsprogramma’s voor scholen in primair en voortgezet onderwijs en 

breedtesportevenementen als Sport- en funtour, Ringen om Amsterdam en Topscore Finals (1/3) 
� terugdringen van ongewenst gedrag op en rond de velden (start met voetbalbond), aansluitend bij 

het landelijke actieplan Naar een veilig sportklimaat (3) 
� realisering en/of renovatie van jaarlijks circa acht accommodaties voor sportverenigingen 

(clubgebouwen met kleedruimtes) via de Bijzondere verordening voor (aanpassingen aan) 
verenigingsaccommodaties; minimaal tweederde van de totale investeringskosten komt voor 
rekening van de sportvereniging (3)  

� verhuur van gemeentelijke sporthallen en -zalen ten behoeve van de georganiseerde sport (4) 
� begeleiding stadsdelen bij de invoering van BTW-belaste exploitatie van sportparken (4)  
� exploitatie van Sporthallen Zuid, sportpark Amsterdamse Bos en Bosbaan, subsidie aan onder 

andere de Jaap Edenbaan (4) 
� Subsidiëring van de stichting Topsport Amsterdam voor ondersteuning van topsporttalenten, 

topsporters, topsportverenigingen en sportbonden (5) 
� Subsidie aan zeven jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Amsterdamse Marathon en 

Jumping Amsterdam en aan twee evenementen van EK/WK niveau per jaar: Europa League 
Finale en Ladies Open Golf in 2013 en de Major Baseball league series in 2014 (6) 

� Subsidie aan grote strategische topsportevenementen zoals: WK roeien 2014, WK 
beachvolleybal 2015 (voorronde) en het EK atletiek 2016) (6) 

                                                
4 Getallen tussen haakjes verwijzen naar de indicatoren in de tabel. 
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6.3.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 23,5 23,9 19,6 19,6 19,6 
1. Romp 23,5 18,8 19,6 19,6 19,6 
2. Verdeelvoorstel 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 
Baten - 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 
1. Romp 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 20,2  20,5 16,2 16,2 16,2 
Voorzieningen 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
Investeringen 4,5 2,3 2,9 1,0 1,0 

 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 20,5 miljoen. 
Vergeleken met de Begroting 2012 is dit saldo € 0,3 miljoen hoger. In de Begroting 2013 worden de 
lasten geraamd op € 23,9 miljoen en de baten op € 3,4 miljoen. De baten 2013 zijn € 0,1 miljoen 
hoger en de lasten zijn € 0,4 miljoen hoger dan in 2012. 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
� In 2013 is er voor € 0,2 miljoen minder aan prioriteiten toegekend dan in 2012  
� De rompbegroting stijgt met € 0,5 miljoen door een structurele toename in 2013 van € 0,2 miljoen 

aan kapitaallasten van investeringen (rente en afschrijving) door investeringen in 2012 in 
Sportpark Ookmeer, een vijftal projecten binnen het sportaccommodatieplan en een bijdrage aan 
OTC Bosbaan. Een toename van onvermijdelijke lasten op het apparaat van € 0,1 miljoen (ICT 
kosten). Door de overdracht van schoolzwemmen aan Sport stijgen de lasten met € 0,2 miljoen  

 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
De toegekende prioriteiten komen voort uit het Programakkoord 2010-2014, met uitzondering van de 
extra middelen voor Amsterdamse Jeugd op Gezond Gewicht.  
 

Jaar Categorie Titel Collegebesluit  (Kadernota 2013 )  
2013 Prioriteit  Olympische Ambitie €  2.000.000 
2013 Prioriteit Evenementen €  1.500.000 
2013 Prioriteit Combinatiefunctionarissen €     400.000 
2013 Prioriteit Amsterdamse Jeugd op gezond gewicht €     400.000 
2013 Posterioriteit Inkomstenstijging Sporthal Zuid €     -50.000 (baten) 
2013 Posterioriteit Stopzetten Subsidieverordening Vervoersregeling 

Jeugdteams 
€     -50.000 (lasten) 

 
De raad besloot om vooruitlopend op het EK Atletiek een reservering te treffen. Voor 2013 wordt 
deze reserve gedekt uit de prioriteit Olympische Ambitie voor € 0,5 miljoen. Uit de prioriteit 
Evenementen wordt ultimo 2013 een bedrag van € 0,375 miljoen gedoteerd aan de reserve EK 
Atletiek.  
 
6.3.4 Risico’s  
De in de kadernota opgelegde posterioriteit van € 50.000 voor de verhoging van de inkomsten van de 
Sporthallen Zuid, zal in samenwerking met de stadsdelen invulling moeten krijgen. Deze posterioriteit 
zal in 2013 waarschijnlijk niet volledig gerealiseerd kunnen worden, met frictiekosten als mogelijk 
gevolg. 
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6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming  in Amsterdam 
 
6.4.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?   
De wettelijke gemeentelijke taken rond dierenwelzijn worden uitgevoerd door diverse 
dierenwelzijnsorganisaties. 
 
6.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Voor de uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken worden aan de diverse 
dierenwelzijnsorganisaties subsidies verstrekt. 
 
6.4.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
1. Romp 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. Romp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6.5 Reserves, voorzieningen en investeringen   
 
6.5.1 Reserves  
 
Doel-
stel-
ling 

Reserve 
                                                                                             
Bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 

2011 

Mutatie 
2012 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 
6.1 Incidentele groengelden 9,6 -4,4 5,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
6.1 Reserve Hortus 0,4 -0,2 0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
6.2 ww-reserve 0,8 0,0 0,8 0 0,8 0,8 0,8 0,8 
6.2 De Rode Loper 5,9 -0,5 5,4 1 6,4 7,4 8,4 9,4 
6.2 Museumplein 1,6 -1,2 0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
6.2 Leidseplein 5,9 -0,1 5,8 -0,2 5,6 5,6 0 0 
6.2 Grootstedelijk OR 1,1 0,0 1,1 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
6.3 EK Atletiek (Olympische Ambitie) 0,0 0,5 0,5 0,9 1,3 2,0 1,0 0,0 
Totaal 25,3 -5,9 19,4 -5,2 14,2 15,8 10,7 10,2 

 
Incidentele groengelden 
Met de uitvoerende stadsdelen zijn afspraken gemaakt over de uiterste datum van oplevering van 
projecten ten laste van groenmiddelen 2011-2014 en Sloterplas en Parken. De onttrekking  
Van € 5,2 miljoen aan fungeert als dekking. Eind 2013 is deze bestemmingreserve uitgeput. 
 
De Rode Loper 
Jaarlijks wordt er € 1,0 miljoen aan de reserve Rode Loper gedoteerd, terwijl € 1,5 miljoen wordt 
onttrokken voor het project. 
 
Museumplein  
De onttrekking wordt op het niveau van de geraamde lasten gebracht; eind 2013 is de reserve 
uitgeput. 
 
Leidseplein 
De onttrekking wordt op het niveau van de geraamde lasten gebracht. 
 
Grootstedelijke Openbare Ruimte 
In 2012 is € 1,1 miljoen gedoteerd aan de bestemmingsreserve voor uitgaven voor wijkaanpak en 
Werelderfgoed. Deze komen in 2013 tot besteding. De reserve is eind 2013 uitgeput. 
 
EK Atletiek 
Met de Jaarrekening 2011 is de reserve gevormd ter dekking van het EK Atletiek 2016 en om 
uitvoering te geven aan de motie Van Roemburg cs. voor een extra stimulans van de breedtesport. 
Conform het raadsbesluit wordt de reserve EK Atletiek met dotaties uit de prioriteiten Olympische 
Ambitie en Evenementen 2013 en 2014 aangevuld tot de benodigde € 2 miljoen. 
 
6.5.2 Voorzieningen 
 
 Voorziening 

                                                                                             
bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 

2011 

Mutatie 
2012 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 
6.3 Groot onderhoud Sporthallen Zuid 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
Totaal 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

 
Groot onderhoud Spothallen Zuid 
Met ingang van 2011 wordt jaarlijks € 0,12 miljoen uit de exploitatie toegevoegd aan de voorziening 
groot onderhoud Sporthallen Zuid ten behoeve van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP).  
 
6.5.3 Investeringen 
De investeringen binnen deze doelstelling betreffen voornamelijk routinematige investeringen in de 
Sporthallen Zuid en onderhoud aan het Amsterdamse Bos.  
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7. Cultuur en monumenten 
 
Maatschappelijk effect  
Bewoners, bezoekers en bedrijven ervaren Amsterdam als een culturele topstad. Onze stad heeft 
een vruchtbaar klimaat voor creatieve ontwikkeling. Amsterdammers kunnen hun talenten ontplooien. 
 
Kerncijfers 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting  
2013 

Begroting  
2014 

Begroting  
2015 

Begroting  
2016 

Lasten per doelstelling     
7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke 
erfgoed wordt behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld 7,4 6,4 4,6 4,3 3,9 
7.2 Kunstenplan: pluriform aanbod voor een breed publiek, 
cultureel ondernemerschap, cultuureducatie en 
talentontwikkeling,  wereldklasse en cultureel vastgoed 121,4 117,2 117,1 117,1 117,1 
7.3 Een Amsterdams mediabeleid waarbij de functie van de 
media centraal staat, de pluriformiteit van de media bewaakt 
wordt, zodat deze een weerspiegeling vormt van de 
samenleving; het actief stimuleren van innovatie en experiment 6,0 4,0 3,9 3,9 3,9 
7.4 Overige kunst en cultuur  12,3 10,7 10,7 10,7 10,7 
Subtotaal lasten  147,1  138,3  136,3  136,0  135,6  
Waarvan verdeelvoorstel      
Dotaties aan reserves 0,8  0,6  0,6  0,6  0,6  
Totaal lasten 147,9 138,9 136,9 136,6 136,1 

Baten per doelstelling     
7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke 
erfgoed wordt behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld. 3,7 2,7 1,1 0,7 0,3 
7.2 Kunstenplan: pluriform aanbod voor een breed publiek, 
cultureel ondernemerschap, cultuureducatie en 
talentontwikkeling,  wereldklasse en cultureel vastgoed 12,1 17,5 17,5 17,4 17,4 
7.3 Een Amsterdams mediabeleid waarbij de functie van de 
media centraal staat, de pluriformiteit van de media bewaakt 
wordt, zodat deze een weerspiegeling vormt van de 
samenleving; het actief stimuleren van innovatie en experiment 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
7.4 Overige kunst en cultuur  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Subtotaal baten 18,1  22,5   18,4 18,1  17,7  
Waarvan verdeelvoorstel           
Onttrekkingen aan reserves 1,2  1,3  1,2  1,2 1,2  
Totaal baten 19,4 23,8 19,5 19,3 18,9 
Saldo ten laste van de algemene middelen 128,5 115,1 117,3 117,3 117,3 

 
De ambities in het Programakkoord Kiezen voor de Stad 2010-2014 zijn bij de doelstellingen 
verwoord en grotendeels verwerkt in de Hoofdlijnennota 2013-2016. Naar aanleiding van het nieuwe 
Kunstenplan 2013-2016 zijn de doelstellingen herschikt. 
 
Programakkoord ambities  
� Bestaande infrastructuren versterken en ruimte bieden aan kunstonderwijs en nieuw talent 
� De Amsterdamse instellingen in het Kunstenplan dragen bij aan een aantrekkelijke stad voor 

bewoners en aan het imago van creatieve zakenstad 
� Subsidieverlening aan culturele instellingen gaat volgens de reikwijdte en systematiek van het 

Kunstenplan; de verkenning en de vooruitblik geven richting aan bezuiniging 
� Culturele instellingen worden gestimuleerd om meer eigen inkomsten te genereren 
� Planning van onderhoud en verbouwing cultureel vastgoed voor periode van twintig jaar 
� Een convenant met schoolbesturen en stadsdelen waarbij wordt ingezet op minimaal drie uur 

kunsteducatie per week voor basisschoolleerlingen, mits het Rijk dat ondersteunt  
� Steun voor instellingen en initiatieven met een wijkoverschrijdend kunst- en cultuuraanbod 
� Meer culturele vrijplaatsen in de openbare ruimte 
� Investeren in talentontwikkeling en vernieuwing 
� Intensiever contact met opleidingen en vakscholen; verkennen nieuwe 

samenwerkingsmogelijkheden 
� Continueren broedplaatsenbeleid, stimuleren ruimte voor jonge kunstenaars 
� Ingezet erfgoedbeleid voortzetten 
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Ontwikkelingen en beleidskaders  
 
Cultuur 
� Eind 2012 wordt een nieuw Kunstenplan vastgesteld voor de periode 2013-2016. De 

Hoofdlijnennota 2013-2016 en het advies van de Amsterdamse Kunstraad (AKr) staan aan de 
basis van het nieuwe plan. Vanaf 2013 wordt structureel bezuinigd op kunst en cultuur door 
zowel het Rijk als de gemeente. Met de Hoofdlijnennota is ervoor gekozen om hervormingen te 
bewerkstelligen, zodat Amsterdam ook na de bezuinigingen een van de belangrijke kunst- en 
cultuursteden van Europa blijft  

� Sinds 1 juli 2012 is de lokale nieuwsvoorziening ingericht conform de Mediawet. De raad heeft in 
februari 2012 besloten om voor tien jaar een subsidie te garanderen voor de lokale publieke 
nieuwsvoorziening op basis van de intentieverklaring met Amstel Televisie Vijf BV (ATV). ATV 
verzorgt onder de naam AT5 en op basis van de productieovereenkomst met de Publieke 
Omroep Amsterdam de lokale publieke nieuwsvoorziening volgens richtlijnen van de Mediawet  

 
Monumenten  
� De rijksvisie Erfgoed en Ruimte betreft het meewegen van cultuurhistorische belangen in de 

ruimtelijke ordening, meer vrijheid voor burgers door minder, krachtiger en eenvoudiger regels en 
het herbestemmen van monumenten die hun functie verliezen. Unesco Wereld Erfgoed en jong, 
naoorlogs erfgoed krijgen extra aandacht, ook via stimuleringsbudget 

� De Modernisering van de Monumentenzorg wordt door het Rijk doorgezet. Een aantal 
instandhouding- en stimuleringsbudgetten vanuit het Rijk is komende jaren gewaarborgd, maar 
lopen via de Provincie  

� Vanaf 2014 vervalt het ISV budget, met consequenties voor de monumentensubsidies 
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7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt 
behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld 
 
7.1.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
De goed geconserveerde monumentale omgeving bepaalt in sterke mate de unieke identiteit van 
Amsterdam. Dit is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en bewoners. Monumenten worden 
intensief onderhouden, gebruikt en hergebruikt. De bijzondere geschiedenis van Amsterdam draagt 
bij aan de culturele bewustwording van de jonge, oude en nieuwe Amsterdammers. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Adviezen en onderzoeken m.b.t. 
cultuurhistorische objecten1  

2010 1.270 1.300 1.300 1.300 1.300 

2. Archeologische adviezen en 
onderzoeken I 

2010 180 180 180 180 180 

3. Bezoekers Open Monumenten Dag 30.000 (2008) 35.000 39.000 39.000 39.000 39.000 
 
7.1.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� In het kader van vergunningverlening worden jaarlijks circa 1.300 adviezen aan de stadsdelen en 

de Commissie Welstand en Monumenten gegeven; daarnaast worden steeds meer adviezen 
over de cultuurhistorische waarde van gebieden geleverd 

� Eigenaren van monumenten en andere belanghebbenden lichten we voor via de website, diverse 
rapportages en brochures; er is een dagelijks spreekuur 

� Er is op internet een druk bezocht educatieproject gestart onder de titel ‘bekijk je wijk’ 
� Er worden 180 adviezen voor omgevingsvergunningen gegeven ten behoeve van 

bestemmingsplannen; in 40 gevallen betreft het archeologische bureauonderzoek 
� Het Bureau Werelderfgoed monitort en rapporteert richting Unesco, onderhoudt het nationale en 

internationale netwerk en optimaliseert de beleidsontwikkeling   
 
7.1.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 7,4 6,4 4,6 4,3 3,9 
1. Romp 7,3 6,6 4,6 4,3 3,9 
2. Verdeelvoorstel 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 3,8 2,8 1,1 0,7 0,3 
1. Romp 3,7 2,7 1,0 0,7 0,3 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 3,6 miljoen en is 
gelijk aan de Begroting 2012; zowel de lasten als de baten zijn € 1 miljoen lager.  
 
7.1.4 Risico’s  
De Synagoge Uylenburg staat voor bijna € 0,2 miljoen op de balans per 1 januari 2012. In september 
2011 heeft het college de grond tegen een symbolische erfpacht van € 1 (afgekocht 50 jaar) aan de 
Stichting Uylenburgersynagoge SUS) uitgegeven. Op 15 juni 2012 had de overdracht aan de stichting 
SUS nog niet plaatsgevonden. Het risico bestaat dat Amsterdam eigenaar blijft en het achterstallig 
groot onderhoud van dit monumentale pand voor haar rekening moet nemen. In 2010 is het 
achterstallig onderhoud getaxeerd op € 0,6 miljoen. 
 

                                                      
1 Aan de hand van het aantal adviezen kan worden gemeten in hoeverre wordt geïnvesteerd in behoud en vernieuwing van 
cultureel erfgoed. Deze indicatoren worden per trimester gemeten. 
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7.2 Kunstenplan: pluriform aanbod voor een breed publiek, cultureel 
ondernemerschap, cultuureducatie en talentontwikkeling,  wereldklasse en 
cultureel vastgoed 
 
7.2.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken? 2 
Met het Kunstenplan 2013-2016 zet de gemeente in op een bloeiend, rijkgeschakeerd en kwalitatief 
hoogstaand cultureel aanbod in Amsterdam. De doelstellingen betreffen ondernemerschap, 
talentontwikkeling, wereldklasse en cultureel vastgoed. Ze zullen nog in 2012 nader worden 
uitgewerkt en vastgesteld met het Kunstenplan 2013-2016 (naar verwachting najaar 2012). Met de 
doelstellingen beogen we de volgende effecten. 
 
� Cultureel ondernemerschap: culturele instellingen zijn innovatief, ondernemend, sturen op 

resultaten, zijn gericht op samenwerking en continue verbetering van hun kwaliteit. Hiermee 
behalen zij zoveel mogelijk artistiek, zakelijk en maatschappelijk rendement met hun 
bedrijfsvoering 

� Cultuureducatie en talentontwikkeling: ieder Amsterdams kind maakt vanaf jonge leeftijd kennis 
met kunst en cultuur en wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar talent te ontplooien. Met de 
creatie van het Basispakket Cultuureducatie geeft Amsterdam uitvoering aan de ambitie dat elke 
basisschoolleerling minimaal drie uren kunsteducatie per week krijgt op het vlak van muziek, 
beeldende vorming en cultureel erfgoed. Daarnaast leveren alle culturele instellingen in het 
Kunstenplan een bijdrage aan talentontwikkeling en cultuureducatie 

� Wereldklasse: culturele instellingen realiseren een internationaal aanbod voor de 
Amsterdammers, profileren zich internationaal en versterken de positie en het imago van 
Amsterdam als internationale cultuurstad  

� Cultureel Vastgoed:culturele instellingen zijn verantwoordelijk voor de naleving van hun 
Meerjaren Onderhoudsplan (MOP); zij zorgen goed voor de gebouwen waar ze verantwoordelijk 
voor zijn 

 
De verwachte resultaten bij de onderstaande indicatoren worden cijfermatig ingevuld op basis van  de 
aangepaste plannen van de bij het Kunstenplan betrokken instellingen na vaststelling van het 
Kunstenplan 2013-2016. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2013 2014 2015 2016 
1. Pluriform aanbod voor een breed publiek  
Totaal aantal bezoekers in Amsterdam 3  2012 PM PM PM PM 
2. Cultureel ondernemerschap 4  
Gemiddeld jaarlijks percentage eigen inkomsten van de 
Kunstenplaninstellingen 

 2012    50% 

Percentage kunstenplaninstellingen dat de eigen 
inkomstennorm van 25% haalt (totaal 141 instellingen) 

 2012    100% 

3. Cultuureducatie en talentontwikkeling  
Percentage PO scholen dat het Basispakket 
Cultuureducatie implementeert teneinde 3 uur per week 
cultuureducatie per leerling in een doorgaande lijn te 
realiseren. 

  PM PM PM 80% 

Percentage basisschoolleerlingen dat wekelijks 
muziekeducatie in een doorgaande lijn krijgt 

   80%   

4. Wereldklasse  
Aantal bezoekers internationaal   2012     
5. Cultureel vastgoed   
De staat van onderhoud van het 
cultureel vastgoed is 
onderhoudsniveau 3 : een 
redelijke staat van onderhoud. 

Voortgangsrapportage Cultuur 
onder Dak, gebaseerd op de 
meerjaren onderhoudsplannen 
van culturele instellingen 

Februari 
2010 

PM PM PM PM 

 
De kwantitatieve gegevens van culturele instellingen die subsidie ontvangen in het kader van het 
Kunstenplan worden per discipline geanalyseerd en gepresenteerd in Kunst en cultuur in cijfers. 
Deze rapportage wordt jaarlijks uitgebracht.  

                                                      
2 De exacte invulling van de doelstellingen en indicatoren is nog niet bekend, dit is onderhevig aan de vaststelling van het 
Kunstenplan 2013-2016, verwacht in het najaar van 2012. 
3 Onder verwijzing naar de jaarlijkse rapportage Kunst en cultuur in cijfers. 
4 Streefcijfers 2016 overeenkomstig de Hoofdlijnennota Kunst en cultuur 2013-2016. 
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7.2.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� We subsidiëren culturele instellingen op het gebied van muziek, theater, dans, podia, festivals, 

musea, beeldende kunst, fotografie, nieuwe media, architectuur, film, letteren en cultuureducatie  
� We geven invulling aan de nieuwe systematiek voor het kunstenplan, dat wil zeggen: we 

monitoren het beleid zorgvuldig, nemen belemmeringen voor een bloeiende culturele sector weg 
en initiëren een programma om het bedrijfsleven te koppelen aan culturele instellingen 

� We maken prestatieafspraken met alle culturele instellingen in het Kunstenplan 2013-2016 op het 
vlak van eigen inkomsten, publieksbereik en activiteiten in binnen- en buitenland 

� We verbreden de pilot muziekeducatie van zeven naar tweeënveertig scholen en starten de 
invoering van het Basispakket Cultuureducatie, waarbij we streven naar één uur muziekeducatie 
op 80% van de Amsterdamse basisscholen. We implementeren het Basispakket Cultuureducatie 
met de disciplines muziek, beeldende vorming en erfgoed in het primair onderwijs, zodat vanaf 
het schooljaar 2016-2017 voor alle basisscholen in de hele stad een volledig aanbod van 
cultuureducatie beschikbaar is. Het vervoer van leerlingen naar een aantal culturele instellingen 
wordt bekostigd 

� Wet monitoren de Meerjaren Onderhoudsplannen van instellingen die gehuisvest zijn in het 
cultureel vastgoed van Amsterdam. We herijken het cultureel vastgoed dat in het bezit is van de 
gemeente. 

 
7.2.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 122,2 117,8 117,7 117,7 117,7 
1. Romp 121,4 117,2 117,1 117,1 117,1 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 
Baten - 13,3 18,6 18,6 18,5 18,5 
1. Romp 12,1 17,5 17,5 17,4 17,4 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 
Saldo ten laste van de algemene middelen 108,9 99,2 99,1 99,2 99,2 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Het saldo van de Begroting 2013 komt op € 99,2 miljoen en dat is € 9,7 miljoen lager dan in de 
Begroting 2012. De lasten zijn € 117,8 miljoen en de baten € 18,6 miljoen. Ten opzichte van 2012 
dalen de lasten met € 4,4 miljoen en stijgen de baten met € 5,3 miljoen. 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De belangrijkste mutaties zijn:  
� inkomsten voor cultuurpanden stijgen met € 5,3 miljoen, en de uitgaven (inclusief het nieuwe 

Stedelijk Museum) stijgen met hetzelfde bedrag  
� de lasten dalen met € 0,3 miljoen door het wegvallen van de incidentele prioriteit compensatie 

bezuiniging sociale werkvoorziening  
� lasten dalen met € 0,8 miljoen door het wegvallen van de incidentele prioriteit Stedelijk Museum 
� de lasten dalen met € 9 miljoen na het verwerken van de bezuiniging op het Kunstenplan  
� overheveling van € 1,2 miljoen van doelstelling 4.1 naar doelstelling 7.2 (budget cultuureducatie)  
� overheveling van € 1 miljoen van doelstelling 7.2 naar doelstelling 9.3 (budget citymarketing)  
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
� Versterking fundering Waag: voor de dekking van de kosten voor de versterking fundering Waag 

is bij de kadernota voor een deel van de kapitaallasten een prioriteit toegekend. Nadat het 
kredietbesluit genomen is, wordt de prioriteit verwerkt in het programma 

 
7.2.4 Risico’s  
Rijksbezuinigingen en de bezuinigingen bij de Gemeente Amsterdam zijn van invloed op het 
Amsterdamse culturele landschap. Dit dwingt tot het maken van duidelijke keuzes en zal voor een 
aantal instellingen betekenen dat de subsidierelatie wordt beëindigd. Een belangrijke focus ligt op 
cultureel ondernemerschap en de verhoging van de eigen inkomsten. In het huidige economische 
klimaat is het onzeker of de inkomsten van publiek en sponsoren voor alle instellingen voldoende 
worden gerealiseerd.  
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7.3 Een Amsterdams mediabeleid waarbij de functie van de media centraal 
staat, de pluriformiteit van de media bewaakt wordt, zodat deze een 
weerspiegeling vormt van de samenleving; het actief stimuleren van innovatie 
en experiment 
 
7.3.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
De Publieke Omroep Amsterdam verzorgt de lokale publieke nieuwsvoorziening (AT5) en de open 
access functie. Dat houdt in dat het televisie- en radiokanalen van Publieke de Amsterdam openlijk 
ter beschikking worden gesteld aan geïnteresseerde partijen. Het programmabeleid bepalend orgaan 
(PBO) van Publieke Omroep Amsterdam is verantwoordelijk voor de programmering van AT5. 
Conform de mediawet stelt de gemeente geen inhoudelijke voorwaarden. Vanuit de subsidierelatie 
stelt de gemeente wel voorwaarden aan de bedrijfsvoering. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 
1. Kijkdichtheid van lokale  media onder 
Amsterdammers en het aantal website 
bezoeken per maand 

  73% 
500.000 

73% 
500.000 

73% 
500.000 

73% 
500.000 

2.  Aantal programmamakers dat gebruik 
maakt van de Publieke Omroep Amsterdam 
en het aantal website bezoeken per maand 

  180 
55.000 

180 
55.000 

180 
55.000 

180 
55.000 

 
7.3.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Vanaf 1 juli 2012 wordt AT5 via de Publieke Omroep Amsterdam (POA) gesubsidieerd. De wijziging 
van de subsidiestroom betekent voor de POA een taakverzwaring en een verhoging van de kosten. 
Daarnaast heeft de POA een bezuiniging doorgevoerd die ertoe heeft geleid dat de bijdrage aan de 
POA per 2013 wordt verlaagd. 
 
7.3.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 6,0 4,0 3,9 3,9 3,9 
1. Romp 6,0 3,1 0,8 0,8 0,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,9 3,1 3,1 3,1 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 2,4 2,3 0,0 0,0 0,0 
1. Romp 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 3,6 1,7 3,9 3,9 3,9 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Het saldo ten laste van de algemene middelen is € 1,7 miljoen en dat is € 1,9 miljoen lager dan in de 
Begroting 2012. De lasten dalen met € 2 miljoen en de baten dalen met € 0,1 miljoen ten opzichte 
van 2012. 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De incidentele prioriteit AT5 uit 2012 € 2,9 miljoen vervalt waardoor (inclusief de UPC-kabelgelden) 
€ 3,1 miljoen beschikbaar is in 2013. Vanaf 2014 ontvangt de gemeente geen UPC kabelgelden meer 
en dalen de inkomsten met € 2,3 miljoen tot € 0,8 miljoen. Voor 2013 heeft de raad de lokale media 
een structurele prioriteit toegekend van € 0,9 miljoen, in 2014 wordt deze prioriteit aangevuld met 
€ 2,2 miljoen tot in totaal € 3,1 miljoen structureel. 
 
7.3.4 Risico’s  
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd. 
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7.4 Overige kunst en cultuur 
 
7.4.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
We versterken de Amsterdamse culturele infrastructuur door gericht subsidiëren. Ook vallen 
onderhoud en beheer van het Muziektheater en rente en kapitaallasten van de in samenhang 
daarmee verstrekte geldleningen onder deze doelstelling. 
 
Met het Kunstenplan 2013-2016 gaat voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) – vanaf 2013 
– een nieuwe beleidsperiode in. Het AFK heeft een taak in de ondersteuning van individuele 
kunstenaars en eenmalige projecten en programma’s. Ook stimuleert het AFK cultuureducatie met 
(bijdragen aan) buitenschoolse projecten en programma’s. In 2013-2016 financiert het AFK een 
regeling professionele kunsten, voor het maken en presenteren van kunst, en een regeling 
cultuurparticipatie waarmee Amsterdammers betrokken worden bij kunst en cultuur.  
 
7.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� We subsidiëren het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) 
� We subsidiëren een aantal instellingen buiten het Kunstenplan 
 
7.4.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 12,3 10,7 10,7 10,7 10,7 
1. Romp 12,3 10,7 10,7 10,7 10,7 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. Romp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 12,3 10,7 10,7 10,7 10,7 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Het saldo ten laste van de algemene middelen is € 10,7 miljoen (€ 10,7 miljoen lasten, er zijn geen 
baten) en dat is € 1,6 miljoen lager dan in de Begroting 2012.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2012 is er een lagere besteding van € 1,6 miljoen. Dit 
wordt onder andere verklaard doordat de plusregeling van het AFK per 2013 wordt verlaagd met 
€ 0,8 miljoen. Deze plusregeling werd gedekt uit de rijksbijdrage cultuurparticipatie. Daarnaast is van 
de bezuiniging op kunst (Inzet op Herstel 1) van € 9,8 miljoen € 0,8 miljoen verwerkt op deze 
doelstelling. In de Kadernota 2013 is een structurele besparing van € 1,0 miljoen op onderhoud van 
het stadhuis opgenomen. Daarvan is € 0,156 miljoen verwerkt op het onderdeel Muziektheater. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Voor deze doelstelling zijn geen posterioriteiten of prioriteiten opgenomen. 
 
7.4.3 Risico’s  
Voor de doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd. 
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7.5 Reserves en investeringen  
 
7.5.1 Reserves  
 
Doel-
stel-
ling 

Reserve                                                                                                                                                           
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 
  Egalisatiereserves             
7.2 Egalisatiereserve kapitaallasten Stadsschouwburg 4,5 -0,2 4,3 4,1 3,9 3,6 
7.2 Egalisatiereserve kapitaallasten Nieuwbouw Stedelijk 

Museum 24,1 -0,6 23,5 22,8 21,6 20,9 
Totaal egalisatiereserves 28,6 -0,8 27,8 26,9 25,5 24,5 
  Overige reserves             
  Reserve onderhoud en investeringen 

cultuuraccommodaties 2,9 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 
7.2 Laboratorium 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 
7.2 Cultureel beleggen 0,9 -0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 
7.4 Reserve Onderhoud cultuurpanden DMO 2,2 0,6 2,8 3,4 4 4,5 
7.2 Talentontwikkeling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totaal overige reserves 6,2 0,5 6,7 7,3 7,9 8,4 
  Totaal reserves 34,8 -0,3 34,5 34,2 33,4 32,9 

 
Egalisatiereserve kapitaallasten Stadsschouwburg  
De egalisatie reserve is bestemd ter structurele dekking van een deel van afschrijvingslasten. 
Hiervoor wordt jaarlijks € 0,2 miljoen onttrokken.  
 
Egalisatiereserve kapitaallasten Nieuwbouw Stedelijk Museum  
De egalisatie reserve is bestemd ter structurele dekking van een deel van afschrijvingslasten. 
Hiervoor wordt jaarlijks € 0,6 miljoen onttrokken.  
 
Onderhoud en investeringen cultuuraccommodaties 
Over de inzet van middelen uit deze reserve wordt een besluit genomen bij het vaststellen van het 
Kustenplan 2013-2016. 
 
Laboratorium, voor kunst in de openbare ruimte 
Over de inzet van middelen uit deze reserve wordt een besluit genomen bij het vaststellen van het 
Kustenplan 2013-2016. 
 
Cultureel Beleggen, gevoed uit dotaties van de Triodos Bank 
Over de inzet van middelen uit deze reserve wordt een besluit genomen bij het vaststellen van het 
Kustenplan 2013-2016. 
 
Reserve Onderhoud cultuurpanden DMO 
De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling beheert en onderhoudt twaalf cultuurpanden in stadsdeel 
Centrum; alles wat de gemeente overhoudt op de exploitatie van de panden wordt toegevoegd aan 
de reserve voor dekking toekomstige onderhoudskosten. 
 
Reserve talentontwikkeling 
Bij amendement 321 is vastgesteld dat in drie jaarlijkse termijnen in totaal € 0,2 miljoen ingezet wordt 
voor het jongeren cultuurfonds. In 2012 wordt € 75.000 aan de reserve onttrokken en in 2013 
€ 25.000. De rest zal uit de stelpost talentontwikkeling gedekt worden (door afronding niet zichtbaar 
in tabel) 
 
7.5.2 Investeringen 
Funderingsherstel De Waag 
Eind 2012 zal het kredietbesluit voor de versterking van de fundering van De Waag worden 
voorgelegd aan de raad, waarna naar verwachting begin 2013 met de herstelwerkzaamheden gestart 
zal worden. Een deel van de investering kan met een subsidie worden gedekt. De verwachte totale 
kapitaallasten bedragen € 0,3 miljoen. Voor € 0,1 miljoen is een prioriteit bij de Kadernota 2013 
toegekend. Het resterende deel kan gedekt worden door de toevoeging aan de reserve Onderhoud 
cultuurpanden DMO structureel te verlagen met € 0,2 miljoen. 
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8. Milieu en water 
 
 
Maatschappelij k effect   
Een duurzame en gezonde stad, tegen de laagst mogelijke kosten voor bewoners en bedrijven. 
Amsterdam is een geliefde plek om te wonen 
 
Kerncijfers 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting  
2013 

Begroting  
2014 

Begroting  
2015 

Begroting  
2016 

Lasten per doelstelling           
8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk 
verwerkt, binnen het financiële kader 214,3 213,1 217,5 217,5 214,5 
8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam 45,8 32,2 32,0 31,6 31,5 
8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en 
toegankelijk 17,6 17,9 17,7 17,3 16,8 
8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater. 66,4 67,8 69,1 70,2 71,0 
8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon 
drinkwater 111,5 110,0 109,7 111,1 111,7 
Subtotaal lasten 455,6 441,0 446,0 447,6 445,5 
Dotaties aan reserves 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 
Totaal lasten 455,6 441,1 446,6 447,6 445,5 
Baten per doelstelling           
8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk 
verwerkt, binnen het financiële kader 225,5 224,2 228,7 228,6 225,7 
8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam 12,6 10,6 10,6 10,6 10,6 
8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en 
toegankelijk 2,8 3,7 3,7 3,7 3,7 
8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater. 68,8 71,0 68,6 69,2 68,9 
8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon 
drinkwater 110,2 108,3 110,3 110,4 110,8 
Subtotaal baten 419,8 417,7 421,8 422,4 419,7 
Onttrekkingen aan reserves 1,5 1,8 0,0 0,7 1,0 
Totaal baten 421,4 419,6 421,8 423,1 420,7 
Saldo ten laste van de algemene middelen 34,2 21,5 24,7 24,4 24,8 

 
In het Programma Milieu en water gaat in 2013 € 441,1miljoen aan lasten en € 419,7 miljoen aan baten 
om. Het gaat hierbij voornamelijk om  Waternet (€ 196 miljoen) en het Afvalenergiebedrijf (AEB) (€ 213 
miljoen). Het begrote negatieve saldo bedraagt € 21,5 miljoen wordt vooral verklaard door milieutaken 
en waterbeheer, zoals wordt toegelicht bij de doelstellingen. 
 
Herkomst financiële middelen per doelstelling. 
� 8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader: de 

Afvalenergiecentrale (AEC) en afvalpunten worden afgerekend met de stadsdelen of derden. Het 
saldo van de Hoogrendement Centrale (HRC), de inzameling en hergebruik wordt opgenomen in 
de exploitatierekening van de centrale stad  

� 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam: het financiële saldo van de producten is onderdeel 
van de exploitatiebegroting 

� 8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk: de activiteiten komen ten laste 
van de algemene dienst, de opbrengsten van het binnenhavengeld komen ten gunste van de 
algemene dienst 

� 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater: 99% van de kosten van de rioleringstaak 
worden afgedekt door de rioolheffing (99% omdat in Inzet op Herstel 2 de veiligheidsmarge 
verkleind is tot 1%. Deze veiligheidsmarge is nodig omdat de rioolheffing niet meer dan 
kostendekkend mag zijn. (Zie verder Lokale heffingen in het hoofdstuk Verplichte paragrafen). 
Voor- en nadelige verschillen worden verrekend met de egalisatievoorziening 

� 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater: de exploitatie van de 
drinkwatervoorziening is gedekt door tarieven 
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Programakkoord ambities   
� We ontwikkelen nieuwe technologieën voor afvalscheiding en passen deze toe. De focus ligt op het 

verder ontwikkelen van duurzame energieproductie, energiedistributie en terugwinnen van 
grondstoffen 

� De stad gaat maximaal duurzaam inkopen 
 
Ontwikkelinge n en beleidskaders  
� Het surplus aan verwerkingscapaciteit voor brandbaar afval in Nederland neemt toe. Oorzaken zijn 

toenemende recyclingsgraad en de economische crisis. AEB realiseert vollast1 door extra afval aan 
te trekken. Verwerkingscapaciteit onbenut laten is geen optie. De installaties presteren uitstekend 
op zowel financieel als milieugebied. Ook bij relatief lage tarieven worden de marginale kosten 
ruimschoots goedgemaakt 

� Op basis van de Meerjarenvisie 2020: Duurzaam Perspectief bereidt AEB – in samenwerking met 
Waternet – innovatieve projecten voor om op lokaal niveau de kringlopen van energie, grondstoffen 
en water in onderlinge samenhang te verbeteren 

� Per 1 januari start de Regionale Uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied (RUD NZKG). De RUD 
NZKG neemt de uitvoering over van de milieu-, bouw- en bodemtaken (met inachtneming van de 
overdracht van bouwtaken van stadsdelen naar stad) 

� Verwacht wordt dat per 1 januari 2013 nieuwe branches worden opgenomen in het 
Activiteitenbesluit. Daardoor worden minder bedrijven vergunningplichtig 

� Met kostenreducties in de exploitatie van de Afvalenergiecentrale (AEC) en de Hoog 
Rendementcentrale (HRC) wordt de bijdrage aan de bezuinigingen op de bedrijfsvoering 
gerealiseerd. Voor de AEC geldt een nacalculatiemethodiek, waardoor bezuinigingen hierop ten 
gunste van de contractpartners komen. Bij de HRC komt deze bijdrage via verhoging van het 
bedrijfsresultaat ten gunste van de algemene dienst  

� In april 2011 is het stedelijk duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2010-2014  
vastgesteld. Realisatie van het duurzaamheidsprogramma en de daaraan gekoppelde 
werkprogramma’s vindt plaats gedurende de gehele collegeperiode. Jaarlijks rapporteren we – in de 
jaarrekening – over de voortgang op basis van de stedelijke duurzaamheidsindex 

                                                
1 De maximale stroomsterkte die een elektromotor kan ondergaan bij continu bedrijf. 
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8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het 
financiële kader  
 
8.1.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?   
Afval en rioolslib worden op een zo duurzaam mogelijke wijze, binnen het financiële kader, verwerkt 
met een optimale opbrengst aan energie en terugwinning van grondstoffen als resultaat. 
 
Indicatoren Nulmeting 

peildatum 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Verwerking stedelijk/en 
bedrijfsafval in tonnen 

1.328.800  (2010) 1.403.640 1.373.650 1.374.721 1.374.721 1.374.721 1.374.721 

2. Verwerking rioolslib in 
tonnen 

76.000 (2010) 88.147 82.700 82.700 82.700 82.700 82.700 

3. Verwerking gevaarlijk 
afval in tonnen 

16.162 (2010) 14.874 17.500 15.000 15.000 15.000 15.000 

4. Verwerking grof afval in 
tonnen 

81.832 (2010) 77.454 83.000 73.000 73.000 73.000 73.000 

5. Electriciteitsproductie in 
MWh 

920.200 (2010) 981.793 992.100 1.002.898 1.002.898 1.002.898 1.002.898 

6. Terugwinnen ferro/ non- 
ferro metalen in tonnen 

24.400 (2010) 22.854 33.563 33.563 33.563 33.563 33.563 

 
8.1.2 Wat gaan we ervoor doen?  
� In 2013 bouwen wij de duurzame energieproductie, energiedistributie en het terugwinnen van 

grondstoffen verder uit. Hierbij werken wij samen met private en (semi-)private partijen  
� Het aanbod van gevaarlijk afval, grof huishoudelijk afval en elektrische apparaten neemt in 2013 

verder af vanwege de recessie; de vraag naar grondstoffen neemt juist toe  
 
8.1.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 214,3 213,1 217,5 217,5 214,5 
1. Romp 214,3 213,1 217,5 217,5 214,5 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 225,5 224,2 228,7 228,6 225,7 
1. Romp 225,5 224,2 228,7 228,6 225,7 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen -11,1 -11,1 -11,2 -11,2 -11,2 
Voorzieningen 15,6 17,4 17,1 16,5 17,1 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Het positieve saldo ten gunste van de algemene dienst blijft gelijk. Het is onze ambitie om AEB zodanig 
te positioneren, dat het financiële resultaat op tenminste het huidige niveau kan worden gehandhaafd.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
 
Afvalenergiecentrale (AEC) 
Ten opzichte van de Begroting 2012 neemt de omzet af van € 102,4 miljoen naar € 88,5 miljoen. De 
daling komt vooral doordat de omzet afvalverwerking € 10 miljoen lager ligt. Tegenover de lagere 
omzet staat een stijging van het resultaat deelneming nv AEC, waardoor de bedrijfsopbrensten op 
€ 102,5 miljoen uitkomen tegen € 104,9 miljoen voor 2012. De AEC heeft geen saldoverhouding met de 
centrale stad maar het resultaat wordt afgerekend met de stadsdelen en derden. Voor 2013 wordt het 
voorschottarief voor 2013 bepaald op € 65 per ton afval en het jaarresultaat 2013 wordt afgerekend met 
de contractpartijen op basis van de door de uw raad vastgestelde Jaarrekening 2013.  
 
Hoogrendementcentrale (HRC) 
Bij de HRC wordt een exploitatieresultaat verwacht van € 10,9 miljoen voor de Begroting 2013. Dit is 
gelijk aan de vastgestelde Begroting 2012. De kosten dalen met circa € 1 miljoen en 
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stimuleringsregeling MEP (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie) neemt toe met € 1 miljoen. Het formele 
HRC-tarief wordt in 2013 vastgesteld op € 77.  
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Naast de posterioriteiten voor de bedrijfsvoering zal de posterioriteit verlenging afschrijvingstermijn 
AEC (€ 2,5 miljoen) geen effect hebben op de algemene dienst (zie doelstelling 2.6).  
 
8.1.4 Risico’s 
� Aanvoer afval en tarieven: het belangrijkste risico ligt in de aanvoer van afval en de daarmee 

verbonden tarieven in de markt. In onderhavige begroting zijn al aanpassingen in de gemiddelde 
tarieven en bijkomende kosten verwerkt om dit risico af te dekken. Als de toelevering verder 
verslechtert, worden de hier gepresenteerde resultaten niet geheel gerealiseerd 

� Een ander risico – op fiscaal gebied – betreft de energie die wordt aangewend voor eigen gebruik. 
De belastingdienst overweegt een naheffing energiebelasting 2006-2012, al achten we de kans op 
daadwerkelijke naheffing niet heel groot 
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8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam 
 
8.2.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?   
De komende jaren gaat Amsterdam verder verdichten en intensiveren. De compacte stad wordt nog 
compacter. Tegelijkertijd willen we dat de stad leefbaar en bereikbaar blijft. Daarom voldoen we aan de 
wettelijke normen voor milieu, bodem en bouw. Het milieu en de omgeving worden niet onnodig belast. 
We gaan op een verantwoorde wijze om met grondstoffen. De in 2012 vastgestelde Nota bodembeheer 
is hiervoor het kader. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
1. 100% van de Toetsen aanvraag omgevingsvergunning 
aan de Wet milieubeheer (voorheen milieuvergunningen) 
binnen Wabo termijn 

87% (2009) 100
% 

 

100
% 

 

100
% 

 

100
% 

 

100
% 

 
2. Inzet van informatie gestuurd milieutoezicht (IGH) op 
basis van (geografische) risicoanalyse 

3 pilots (2010) 10% 20% 
 

30% 30% 30% 

3. 100% van de beschikkingen op een saneringsplan 
binnen wettelijke termijn 

93% (2010) 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

4. Percentage van het inkoopvolume waarin 
duurzaamheid is meegewogen en is vertaald in 
inkoopcriteria of contractvoorwaarden 

86% (2011) ≥80
% 

≥85
% 

≥95
% 

≥100
% 

≥100
% 

 
8.2.2 Wat gaan we ervoor doen?  
� We zetten in op informatiegestuurde handhaving (IGH). De essentie hiervan is informatiedeling 

tussen handhavingsorganisaties. Daardoor wordt handhavingscapaciteit efficiënter ingezet, is de 
milieuwinst groter; illegale aspecten komen eerder aan het licht  

� Milieu maakt onderdeel uit van de Wabo-vergunning.2 Voor de bodem worden nog separate 
beschikkingen opgesteld  

� Op basis van een informatie- en risicogestuurde aanpak controleren we bedrijven op naleven van 
de milieuwetgeving. De nadruk ligt op veiligheid, risico’s en illegale praktijken  

� We bewaken de balans tussen het verbeteren van de leefkwaliteit en het verder verdichten van de 
stad door het implementeren van een visie Externe Veiligheid in ruimtelijke besluitvorming en 
milieuregulering. We passen de EU richtlijn voor omgevingslawaai toe, waarvoor in 2013 een nieuw 
Actieplan Geluid bestuurlijk wordt vastgesteld. We beïnvloeden landelijke regelgeving uit oogpunt 
van Amsterdams belang 

� We dragen bij aan duurzaamheid door het stimuleren van energiebesparingsprojecten voor 
supermarkten, gebiedsgerichte energiesystemen in ruimtelijke plannen.3 We hanteren milieukeuren 
voor hotels (Green Key), zorginstellingen en datacentra  

� In het duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2010-2014 werken wij aan het 
verduurzamen van de stad en monitoren wij de resultaten in de duurzaamheidsindex 

 
8.2.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 45,8 32,2 32,0 31,6 31,5 
1. Romp 45,8 35,2 32,0 31,6 31,5 
2. Verdeelvoorstel 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 12,9 10,6 10,6 10,6 10,6 
1. Romp 12,6 10,6 10,6 10,6 10,6 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 32,9 21,6 21,4 21,0 20,9 
Voorzieningen 11,1 14,6 18,0 21,5 24,9 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo bij deze doelstelling bedraagt voor de Begroting 2013 € 21,6 miljoen ten laste van de 
algemene dienst. Dit is € 11,3 miljoen lager dan de vastgestelde Begroting 2012. De verklaring – op 
hoofdlijnen – is het vervallen van de dotatie van € 10 miljoen aan de voorziening bodemsanering die in 
de Begroting 2012 heeft plaatsgevonden en het verwerken van de ombuiging van € 3 miljoen uit de 

                                                
2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
3 Stadswarmte en -koude. 
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Kadernota 2013. Deze ombuiging slaat voor een groot gedeelte (€ 1,8 miljoen) bij deze doelstelling 
neer. De dotatie voor 2013 aan de voorziening bodemsanering is nog niet geraamd omdat mutaties die 
samenhangen met het Vereveningsfonds 2013 eerst eind november 2012 worden geraamd. De 
bedoeling is dat DMB met ingang van 1 januari 2013 opgaat in de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noordzeekanaalgebeid (RUD NZKG). Definitieve besluitvorming daarover vindt najaar 2012 plaats. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
De ombuigingen van € 3 miljoen uit de kadernota, het verminderen van de formatie met 45 fte 
(RUD/DMB) is verwerkt.  
 
8.2.4 Risico’s 
Een belangrijk risico is de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), samen met omringende  
gemeenten en de provincie, in combinatie met een forse ombuigingstaakstelling. De risico’s worden 
beheerst door een projectmatige aanpak waarbij de identificatie en beheersing van risico’s een cruciaal 
onderdeel is. De Regeling Risicovolle Projecten is van toepassing op dit project. 

139



8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk  
 
8.3.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?   
Het openbare water wordt schoongehouden door: 
� baggeren 
� onderhoud aan de polderwatergangen 
� drijfvuilvissen, grofvuilvissen, wrakken lichten, huisvuil ophalen van de binnenvaart en het 

bestrijden van botulisme 
� gangbaar houden van sluizen 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 

1. Schoonheidsgraad grachten 7,3  2010 >7,0 >7,0 >7,0 >7,0 >7,0 
2. Verwijdering drijf- en grofvuil ( ton) 450 2010 650 650 650 650 650 
3. Verwijderen wrakken, aantal 354 2010 300 300 300 300 300 
4. Baggeren (in m3, ter plekke) 39.350 2010 40.000 32.000 32.000 32.000 32.000 
5 . Botulismebestrijding (aantal meldingen) 167 2010 270 270 270 270 270 
6. Gangbaar houden sluizen (aantal niet-sluitende 
sluisdeuren)  

<2 2010 <2 <2 <2 <2 <2 

7. Max. doorvaart route A’dam-oostzijde (in min.) <70 2011 <70 <70 <70 <70 <70 
8. Max. doorvaart Kostverlorenvaar troute (in min) <90 2011 <90 <90 <90 <90 <90 
 
8.3.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� We baggeren vaarwegen; dit houdt vaarwegen op diepte en zorgt voor een goede 

afvoermogelijkheid van water 
� We onderhouden polderwatergangen en zorgen voor voldoende ontvangstcapaciteit voor 

baggerspecie. Momenteel is er één locatie in Amsterdam Zuidoost (baggerdepot de Toekomst). 
Dagelijks worden drijfvuil, grofvuil en wrakken verwijderd uit de grachten  

� We houden sluizen gangbaar; dit garandeert een goede werking van de sluisdeuren, indien dat 
voor de kering van hoog water noodzakelijk is  

� Waternet vervult de rol als vaarwegbeheerder op het binnenwater van Amsterdam. Zij treedt op als 
regisseur van beleid over het binnenwater, besluit op aanvragen van ligplaats-, verbouwings- of 
vervangingsvergunningen voor woonboten; bedient sluizen; zorgt voor een optimale 
verkeersdoorstroming; int binnenhavengeld en signaleert en registreert beroepsvaart. Speerpunten 
in de handhaving zijn in 2013 (net als in 2012) overlast, illegaal passagiersvervoer, vaarsnelheid, 
inning binnenhavengeld pleziervaart en wrakken 

 
8.3.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 17,6 17,9 17,7 17,3 16,8 
1. Romp 17,6 18,4 17,7 17,3 16,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 2,8 3,7 3,7 3,7 3,7 
1. Romp 2,8 2,5 3,7 3,7 3,7 
2. Verdeelvoorstel 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 14,8 14,2 14,0 13,6 13,1 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Bij deze doelstelling zijn twee posten uit de Kadernota Amsterdam 2013 inzake ‘Inzet op herstel II’ 
verwerkt. Bij baggeren zal 20% minder m³ worden verwerkt (met als mogelijke impact dat op lange 
termijn doorvaart kan stremmen) hetgeen leidt tot een besparing van € 0,5 miljoen. Bij het 
binnenhavengeld voor de pleziervaart is een tariefsverhoging voorzien met een extra opbrengst van 
€ 1,2 miljoen als resultaat. De besparing op drijfvuilvissen van € 0,15 miljoen is op basis van het bij de 
Kadernota 2013 aangenomen amendement 432 teruggedraaid voor de jaren 2013 en 2014. Nieuw bij 
deze doelstelling is de post bijdrage aan Wereldwaternet van € 1 miljoen, die voor Amsterdam 
budgettair neutraal is omdat hier een hogere opbrengst van omslagrente van € 1 miljoen tegenover 
staat (die is opgenomen in de algemene dekkingsmiddelen). 

140



8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater 
 
8.4.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?   
Het Plan Gemeentelijke Watertaken Amsterdam 2010-2015 geeft aan hoe Amsterdam de zorgplichten 
voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater invult. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Renoveren riolering  22,7 km           2010 21 21 21 21 21 
2. Verstopte kolken, riolen en perceelslozingen  5.242  2010 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 
3. Reinigen: planmatig  207,2 km 2010 204 210 210 210 210 
4. Inspectie: planmatig  208  km 2010 204 210 210 210 210 
5. Aanleg huis- kolkaansluitingen (excl. IJburg)  62 km 2010 40 40 40 40 40 
 
8.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� We transporteren afvalwater 
� In het programma Amsterdam Rainproof 2015 onderzoeken we hoe Amsterdam de gevolgen van 

een extremer klimaat kan opvangen 
� We implementeren Systeemdenken, een nieuwe werkwijze voor onderzoek en beoordeling van 

maatregelen voor de riolering en de waterzuivering 
� Het onderzoek naar de vervangingsbehoefte riolering op lange termijn is in 2011 opgestart. Dit 

onderzoek moet uitwijzen hoe de organisatie kan anticiperen op een forse stijging van de 
vervangingsbehoefte vanaf 2021 

 
8.4.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 66,4 67,8 69,1 70,2 71,0 
1. Romp 66,4 67,8 69,1 70,2 71,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 68,8 71,0 68,6 69,2 68,9 
1. Romp 68,8 71,0 68,6 69,2 68,9 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen -2,4 -3,2 -0,5 -1,0 -2,1 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 16,5 14,0 10,7 6,9 3,4 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De opbrengst rioolheffing dekt de kosten van het onderhouden en vernieuwen van het rioleringsstelsel 
in 2013 voor 99%. In 2012 was de dekkingsgraad 98,5%, maar bij de kadernota is besloten de 
dekkingsgraad vanaf 2013 met 0,5% te verhogen. In de Begroting 2013 stijgen de kosten ten opzichte 
van 2012 als gevolg van toegenomen kapitaallasten met € 1,1 miljoen. Voor 2013 wordt het tarief 
rioolheffing gehandhaafd op het niveau van 2012 (€ 149,41). Aan de egalisatievoorziening rioolrecht zal 
dan in 2013 € 2,5 miljoen onttrokken worden.  

Tarief Rioolrecht 

Op basis van de verordening rioolrecht wordt door de gemeente een recht geheven van degene die 
een aansluiting heeft op de gemeentelijke riolering (aansluitrecht). Vanwege juridische procedures 
wordt in Amsterdam geen rioolrecht meer geheven voor het gebruik van of de lozing op de 
gemeentelijke riolering (afvoerrecht). Bij de tariefstelling is de gemeente wettelijk gebonden aan het 
beginsel van ten hoogste kostendekkendheid. Hierbij wordt de BTW die via het BTW compensatiefonds 
wordt teruggevorderd – conform de wettelijke regeling – niet op de kosten in mindering gebracht, omdat 
daar voor de gemeente een korting in het Gemeentefonds tegenover staat. 
 
8.4.4 Risico’s 
Nabij en op het terrein van het Amstelkwartier is door Waternet voor de gemeente Amsterdam een 
spoedproject uitgevoerd dat noodzakelijk was om de daar gelegen persleidingen veilig te stellen. Een te 
realiseren parkeerkelder met twee lagen voor een hotel in aanbouw zou onacceptabele effecten 
hebben op de leidingen. De Gemeente Amsterdam is aansprakelijk gesteld voor de vertragingsschade 
die door de werkzaamheden ontstond. De omvang van de schade is nog niet bekend. 
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8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater 
 
8.5.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?   
 
Waternet levert drinkwater in Amsterdam, Diemen, Muiden, Amstelveen, Ouder-Amstel en Heemstede. 
Daarnaast ontvangen collega-drinkwaterbedrijven PWN en Dunea en gros leveringen. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Aantal Leveringspunten 490.500 2010 491.000 490.540 495.000 497.000 497.000 
2. Waterkwaliteitsindex 0,013 2010 <0,018 <0,018 <0,018 <0,018 <0,018 
3. Leveringszekerheid in 
Ongeplande Ondermaatse 
Leveringsminuten (OLM) 

1:37sec 2010 <5  <5  <5 <5 <5 

4. Geleverde M3’s Drinkwater 85,7 miljoen 2010 84,6 84,9 84,4 84,2 84,2 

 
8.5.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Drinkwaterlevering van betrouwbare kwaliteit, moet 24 uur per dag gegarandeerd zijn. De 

vastgestelde norm voor ongeplande ondermaatse leveringsminuten bedraagt maximaal vijf 
minuten4 en wordt ook in 2013 nagestreefd.  

� De waterkwaliteitsindex (WKI) bedraagt in 2013 naar verwachting < 0,018. Deze score behoort tot 
de top in Nederland 

 
8.5.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 111,5 110,1 110,3 111,1 111,7 
1. Romp 111,5 110,0 109,7 111,1 111,7 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 
Baten - 111,5 110,1 110,3 111,1 111,7 
1. Romp 110,2 108,3 110,3 110,4 110,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 1,3 1,8 0,0 0,7 0,9 
Saldo ten laste van de algemene middelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Voor 2013 wordt een onttrekking van € 1,8 miljoen aan de egalisatiereserve drinkwater ingezet voor 
een tariefverlaging van 2%. De stand van de reserve ultimo 2013 zal dan € 9 miljoen bedragen. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Voor de doelstelling zijn geen posterioriteiten of prioriteiten opgenomen. 
 
8.5.4 Risico’s  
Tussen Amsterdam en Woningcorporatie Eigen Haard is een geschil ontstaan over aanpassingen aan 
het voormalig hoofdkantoor van het Waterleidingbedrijf van Amsterdam aan de Arlandaweg, dat door 
Eigen Haard in oktober 2006 is gekocht van Amsterdam. Deze aanpassingskosten zouden circa € 0,9 
miljoen hebben bedragen. Dit bedrag eist Eigen Haard nu van Amsterdam.  
 
 

                                                
4 Ondermaatse leveringsminuten (OLM) staan voor het gemiddeld aantal minuten dat een klant jaarlijks geen drinkwater geleverd 
krijgt. OLM bestaat uit geplande minuten (werkzaamheden) en ongeplande minuten (storingen). 
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8.6 Reserves, voorzieningen en investeringen   
 
8.6.1 Reserves 
 
Nr.  
Doel-
stel-
ling 

Reserve 
 
 

Stand 
Ultimo 
2011 

Mutaties 
2012 

Stand 
ultimo  
2012 

Mutaties 
2013 

Stand 
Ultimo 
2013 

Stand 
Ultimo 
2014 

Stand 
ultimo  
2015 

Stand 
ultimo  
2016 

 Bedragen x € 1 miljoen  + -/-     +       -/-     
8.2 Nazorg Diemerzeedijjk 12,7 0,0 0,2 12,5 0 0,1 12,4 12,4 12,3 12,3 
8.5 Egalisatiereserve Waternet 7,4 4,1 0,8 10,7 0,1 1,8 9,0 9,6 8,9 8,0 

8.2 Bodemsaneringsgelden 
gemeente 4,2 0,0 0 4,2 0,0 0,0 4,2 4,2 4,2 4,2 

 Totaal reserves 24,3 4,1 1,0 27,4 0,1 1,9 25,7 26,2 25,5 24,5 

 
Nazorg Diemerzeedijk 
De onttrekking aan de reserve zijn de middelen voor de nazorg Diemerzeedijk. De reserve moet 
voldoende zijn om 50% van de kosten – het gemeentelijk aandeel – te dekken.   
 
Egalisatiereserve Waternet 
Met de egalisatiereserve drinkwater worden de risico’s afgedekt van afwijkingen in het resultaat, die 
kunnen ontstaan door scherp begroten. De reserve wordt gevoed door winstbestemming ten laste van 
het batig saldo van het gerealiseerde en het begrote resultaat. 
Het verwachte voordelige saldo van € 2,1 miljoen uit de Begroting 2012 wordt aan de egalisatiereserve 
toegevoegd evenals een incidentele baat van € 2 miljoen door restitutie omzetbelasting over de jaren 
2007 tot en met 2010. In 2012 werd  € 0,75 miljoen incidenteel onttrokken als bijdrage aan 
Wereldwaternet, een organisatie voor internationale samenwerking. De ultimo 2012 verwachte stand is 
€ 10,7 miljoen. Voor 2013 is een exploitatieoverschot begroot van € 0,1 miljoen. Voorgesteld wordt dit 
overschot tezamen met een onttrekking van € 1,8 miljoen aan de egalisatiereserve in te zetten voor 
tariefverlaging van 2% in 2013. Dat zou de stand van de reserve ultimo 2013 op € 9 miljoen brengen. 
 
Reserve Bodemsaneringsgelden  
De reserve is bestemd voor grote, met het Rijk afgesproken bodemsaneringprojecten, zoals die in de 
Volgermeerpolder en rond de Wester- en Oostergasfabrieken.  
 
8.6.2 Voorzieningen 
 
Voorziening Stand 

Ultimo 
2011 

Mutaties 
2012 

Stand 
ultimo 
2012 

Mutaties 
2013 

Stand 
Ultimo 
2013 

Stand 
Ultimo 
2014 

Stand 
ultimo 
2015 

Stand 
ultimo 
2016 

Bedragen x € 1 miljoen  + -/- + -/-    
Bodemsanering (OGA) 4,7 9,4 8,1 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Bodemsanering (DMB) 11,1 0,0 0,0 11,1 3,5 0,0 14,6 18,0 21,5 24,9 
Technische risico’s AVI 4,5 0,0 0,8 3,7 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7 3,7 
Vak matig (OGA) 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 
Groot onderhoud HRC 9,5 5,1 2,6 11,9 4,1 2,3 13,7 13,4 12,8 13,4 
Rioolrecht 10,4 6,3 0,2 16,5 0,0 2,5 14,0 10,7 6,9 3,4 
Totaal voorzieningen  40,4 20,8 11,7 49,5 7,5 4,8 52,2 52,1 51,2 51,7 

 
Voorziening bodemsanering (OGA) 
De voorziening dient ter dekking van de saneringskosten van vervuilde grond en wordt gevoed uit 
bijdragen uit de algemene reserve VEF en het ISV. De stand van de voorziening wordt jaarlijks bepaald 
aan de hand van verleende machtigingen en de nieuw ingediende saneringsplannen van projecten. 
Voor 2012 wordt naar verwachting € 8,1 miljoen onttrokken aan de voorziening en voor €  9,4 miljoen 
toegevoegd. In 2013 worden geen mutaties geraamd.  
 
Bodemsanering (DMB) 
Omdat aan de activiteiten ten aanzien van de bodemsanering verplichtingen ten grondslag liggen zijn 
de niet bestede middelen 2011 (€ 11,1 miljoen) in een nieuwe voorziening bodemsanering gestopt. De 
verwachte stand van de voorziening is ultimo 2013 € 14,6 miljoen. De reden hiervan is uitstel en/of 
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langere doorlooptijd in de uitvoering. De gelden zullen later tot besteding komen voor onder andere de 
Volgermeerpolder. 
 
Technische risico’s AVI 
Voorziening technische risico’s AVI (Afval Energie Centrale (AEC)): de voorziening voor technische 
risico’s kent per definitie een tijdelijk karakter en is gevormd voor het opvangen van calamiteiten bij de 
bedrijfsvoering en een (beperkt) weerstandsvermogen gedurende de looptijd van het contract. Aan de 
voorziening wordt in 2012 € 0,8 miljoen onttrokken.  
 
Vak Matig 
De voorziening ‘Vak Matig’ wordt aangewend voor de renovatie van de TOP/Noodstort. Deze 
voorziening zal na het gereedkomen van de renovatie worden opgeheven. 
 
Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen HRC 
In 2010 is een voorziening gecreëerd voor groot onderhoud voor de Hoogrendement Centrale op basis 
van een uitgewerkt meerjarenonderhoudsplan. In de Begroting 2013 is voor 2012 uitgegaan van een 
dotatie van € 5,1 miljoen, de onttrekking bedraagt € 2,6 miljoen, zodat een saldo resteert van  
€ 11,9 miljoen. De dotatie voor 2013 heeft AEB begroot op € 4,1 miljoen, de geraamde onttrekking is 
€ 2,3 miljoen zodat een saldo resteert van € 13,7 miljoen. 
 
Rioolrecht 
Voornamelijk als gevolg van lagere kapitaallasten verbetert het bijgesteld resultaat rioolheffing 2012 
met circa € 0,7 miljoen waardoor de begrote onttrekking 2012 in gunstige zin kan worden bijgesteld met 
dit bedrag tot € 0,2 miljoen. Voorts zijn er in 2012 twee incidentele baten welke worden toegevoegd aan 
de voorziening; een bedrag van € 6 miljoen wegens rentecompensatie onttrekking egalisatiereserve 
renteomslag Amsterdam en een bedrag van € 0,35 miljoen wegens restitutie omzetbelasting over de 
jaren 2007 tot en met 2010. De te verwachten stand van de voorziening ultimo 2012 is dan  
€ 16,5 miljoen. Door een onttrekking in 2013 van € 2,5 miljoen zal de stand ultimo 2013 € 14 miljoen 
bedragen.  
 
8.6.3 Investeringen 
De investeringen voor doelstelling 8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen 
het financiële kader worden gedekt binnen de begroting van AEB. De investering in 8.3 Op afstand 
bedienbare bruggen leidt tot een flexibele dienstverlening tegen lagere kosten. De investeringen voor 
doelstelling 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater en 8.5 Amsterdammers hebben toegang 
tot schoon drinkwater worden gedekt door het rioolrecht respectievelijk het drinkwatertarief. 
 
Doelstellingsnummer   
 

Reden investering of project Investering 
Bedragen x  € 1 
miljoen 

Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib wordt zo duurzaam mogelijk 
verwerkt binnen het financiële kader Masterplan Logistiek 6 
Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib wordt zo duurzaam mogelijk 
verwerkt binnen het financiële kader Grof afval sorteerlijn 5,5 
Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib wordt zo duurzaam mogelijk 
verwerkt binnen het financiële kader Verbranden van vloeistoffen in de AEC 2 
Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib wordt zo duurzaam mogelijk 
verwerkt binnen het financiële kader Distributed Control System 2,6 
Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib wordt zo duurzaam mogelijk 
verwerkt binnen het financiële kader 

Renovatie was-, kleed- en 
kantoorruimtes 4,3 

Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib wordt zo duurzaam mogelijk 
verwerkt binnen het financiële kader Voorbereidingskrediet transitie 1,6 

Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib wordt zo duurzaam mogelijk 
verwerkt binnen het financiële kader Afvalcontainers 0,2 

Doelstelling 8.3 het openbare water in Amsterdam is schoon 
en toegankelijk Op afstand bedienbare bruggen 5,1 
Doelstelling 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van 
afvalwater Renovatie riolen 6,1 
Doelstelling 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van 
afvalwater Renoveren Parkstad 1,4 
Doelstelling 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van 
afvalwater District Amsterdam Basisinspanning 3 

 

144



 
Doelstellingsnummer   
 

Reden investering of project Investering  
Bedragen x € 1 

miljoen 
Doelstelling 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van 
afvalwater Ongezuiverde lozingen 1,5 
Doelstelling 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van 
afvalwater Eerste aanleg 6,5 
Doelstelling 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van 
afvalwater Rioolgemalen 1,3 
Doelstelling 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon 
drinkwater Distributie 12,7 
Doelstelling 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon 
drinkwater Productie 11,3 
Doelstelling 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon 
drinkwater Bron- natuurbeheer 1,9 
Doelstelling 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon 
drinkwater Procesautomatisering 2,6 
Doelstelling 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon 
drinkwater Grond 0,7 

 
Doelstelling 8.1  Afval en rioolslib wordt zo duurzaam mogelijk verwerkt binnen het financiële 
kader  
 
Masterplan Logistiek 
Toegenomen vervoersbewegingen en onderhoudswerkzaamheden op het terrein van AEB nopen tot 
het opstellen en uitvoeren van een Masterplan Logistiek, waarvoor een krediet van € 6 miljoen wordt 
aangevraagd. 
  
Grof afval sorteerlijn 
In de huidige situatie wordt het sorteren van grof afval uitbesteed aan derden. AEB gaat het grof afval 
zelf sorteren waarmee op de kosten die met uitbesteding samenhangen wordt bespaard en een hoger 
percentage hergebruik gerealiseerd.  
Gepland is in 2013 en 2014 een sorteerlijn te realiseren en die in het tweede kwartaal van 2014 in 
gebruik te nemen. Met de investering is een totaalbedrag van € 10,2 miljoen gemoeid – voor 2013 
wordt € 5,5 miljoen aangevraagd.  
  
Verbranden van vloeistoffen in de AEC 
Om laag calorisch afval (vloeistof) gecombineerd met hoog calorisch afval (bijvoorbeeld C-hout) te 
verwerken stijgt het aantal tonnen doorzet in de installatie en daardoor zal de omzet stijgen. Voor de 
inspuiting van vloeistof moet een opslagsilo en inspuitinstallatie  aangelegd worden. Een positieve 
businesscase ligt ten grondslag aan deze investering. Het aangevraagde krediet bedraagt € 2 miljoen. 
  
Distributed Control System 
De huidige besturing van het productieproces van de AEC stamt uit 1992 en is door de leverancier 
verouderd verklaard en wordt op termijn niet meer ondersteund. Dit betekent dat in 2013 een krediet 
van € 2,6 miljoen nodig is, de tweede van in totaal drie jaartranches. 
  
Renovatie was-, kleed- en kantoorruimtes 
Op basis van het Strategisch Huisvestingsplan van AEB worden in 2013 de was-,kleed en 
kantoorruimtes gerenoveerd. Hiervoor wordt een krediet van € 4,3 miljoen aangevraagd. 
  
Voorbereidingskrediet transitie 
In het najaar van 2012 doet AEB voorstellen voor de realisatie van de transitie conform de 
‘Meerjarenvisie 2020: Duurzaam perspectief’. Bij groen licht wil AEB in 2013 zo snel mogelijk van start 
gaan met de voorbereidingen van die transitieprojecten. Hiervoor wordt een krediet van € 1,6 miljoen 
aangevraagd. 
  
Afvalcontainers 
Voor de vervanging en uitbreiding van het aantal containers is een krediet aangevraagd van 
€ 0,2 miljoen. 
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Doelstelling 8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk 
 
Op afstand bedienbare bruggen 
Bij raadsbesluit van 17/18 februari 2010 is een krediet beschikbaar gesteld van € 26,5 miljoen voor de 
afstandsbediening van de Amsterdamse bruggen en sluizen. Zoals beschreven in het masterplan levert 
deze afstandsbediening een flexibelere dienstverlening op tegen lagere kosten.  
 
Doelstelling 8 .4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater 
 
Renovatie riolen  
In 2013 wordt voor de vervanging van het rioolstelsel (inclusief regenwaterriolen) een krediet van  
€ 6,1 miljoen aangevraagd. Tot en met het jaar 2012 is voor de vervanging van regenwaterriolen 
separaat een krediet aangevraagd, vanaf het jaar 2013 valt de vervanging van de regenwaterriolen 
onder het krediet Renovatie riolen omdat de werkzaamheden niet te scheiden zijn (gecombineerde 
werken). 
 
Renoveren Parkstad  
In het grootschalige stadsvernieuwing gebied Parkstad worden de riolen in gecombineerd werk met de 
vernieuwing van de wegen en infrastructuur vervangen. Op basis van de huidige planning van de 
stadsdelen is de meerjaren planning Investering Parkstad, voor de periode 2013 tot en met 2017 
opgesteld. Voor 2013 wordt een krediet van € 1,4 miljoen aangevraagd. 
 
District Amsterdam (Basisinspanning) 
In het Plan Gemeentelijke Watertaken Breed Water, planperiode 2010-2015, is aangegeven dat het 
project De Basisinspanning voor het verbeteren van de riolering binnen de planperiode afgerond wordt. 
Dit project betreft het verbeteren van de gemengde rioolstelsels in Amsterdam om te voldoen aan de 
geldende milieueisen voor het lozen op oppervlaktewater. Het project betreft de bouw van 39 Berg 
Bezink Bakken (BBB) enerzijds, en het wijzigen dan wel opheffen van circa 120 overstortputten en het 
vervangen van riolen door een leiding met een grotere diameter anderzijds. 
 
De afbouw van het laatste BBB, aan het Haarlemmerplein, is gestart en komt naar verwachting in 2012 
gereed. Het aanpassen van overstortputten zal naar verwachting in 2013 worden afgerond. Voor 2013 
wordt een krediet van € 3 miljoen aangevraagd. 
 
Ongezuiverde lozingen   
In het eerder genoemde Plan Gemeentelijke Watertaken is aangegeven dat er riolering wordt 
aangelegd voor het opheffen van nog bestaande ongezuiverde lozingen. Op basis van de huidige 
planning wordt voor 2013 een krediet van € 1,5 miljoen aangevraagd. 
 
Eerste aanleg  
Om het Vereveningsfonds van de gemeente Amsterdam weer gezond te maken is onder meer besloten 
de kosten van de eerste aanleg van rioleringen met ingang van 2011 niet meer uit de grondexploitaties 
te betalen, maar uit de rioolheffing. Het kredietbedrag voor 2012 is gebaseerd op lopende en nog te 
plannen rioleringsprojecten in het kader van het bouw- en woonrijp maken van plangebieden op basis 
van beschikbare informatie van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA), de stadsdelen 
en het Havenbedrijf. Op basis van de huidige planning van het bouw- en woonrijp maken van 
plangebieden is de meerjaren planning voor eerste aanleg, opgesteld. Voor 2013 wordt een krediet van 
€ 6,5 miljoen aangevraagd. 
 
Rioolgemalen  
In de periode 2013 tot en met 2022 zal naar verwachting de elektrotechnische besturing van circa 121 
rioolgemalen van de gemeente Amsterdam vervangen dienen te worden. Op basis van de huidige 
planning wordt voor 2013 een krediet van € 1,3 miljoen aangevraagd. 
 
Doelstelling 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater 
 
Waterdistributie (bemetering) 
In verband met de bijgestelde gemeentelijke prognose van het aantal op te leveren woningen voor 
2013 wordt gerekend met plaatsing van 6.000 nieuwe watermeters per jaar. Voor 2013 wordt een 
krediet van € 12,7 miljoen aangevraagd. 
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Productie  
Voor de drinkwaterproductie zijn vanaf 2009 allerlei investeringsprojecten gestart die tezamen het 
project ‘verregaande automatisering’ vormen. Hierin worden de zuiveringsstappen van de locaties 
Weesperkarspel, Loenderveen en Leiduin, en de pompstations Haarlemmerweg en Amstelveenseweg 
gerenoveerd of verder geoptimaliseerd en uiteindelijk zodanig geautomatiseerd dat ze bij minimale 
bezetting kunnen draaien. Voor 2013 wordt een krediet van € 11,3 miljoen aangevraagd. 
 
Bronnen en natuur  
Voor het behoud van de bronnen wordt geïnvesteerd in de Bethunepolder waarvan de herinrichting in 
de laatste fase verkeert. In het behoud van de kwaliteit van de natuur van de Amsterdamse 
Waterleiding Duinen wordt geïnvesteerd door gebruik te maken van de Europese subsidieregeling 
‘LIFE+ ‘ waarmee de Natura 2000 doelen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast worden budgetten 
ingezet voor het versterken van de recreatieve waarde van de natuurgebieden. 
Voor 2013 wordt een krediet van € 1,9 miljoen aangevraagd. 
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9. Economie en haven 
 
Maatschappelij k effect  
Een sterke en toekomstbestendige economie bevordert de aanwezigheid van voldoende 
werkgelegenheid in onze stad. De economische groei in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is van 
groot belang voor de Nederlandse economie. Het duurzaam versterken van de economie en de 
concurrentiepositie maakt Amsterdam tot een erkend en gewaardeerd nationaal en internationaal 
knooppunt. 
 
Kerncijfers 1  
Economie en haven                                                               
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting  
2013 

Begroting  
2014 

Begroting  
2015 

Begroting  
2016 

Lasten per doelstelling           
9.1 Versterken en vernieuwen van de economische 
structuur van de Metropoolregio Amsterdam  2,7 8,4 3,1 3,1 3,1 
9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal 
ondernemersklimaat 7,7 8,9 8,9 8,9 8,8 
9.3 Vermarkten van de Metropoolregio Amsterdam 10,4 9,7 8,2 8,2 8,2 
9.4 Vergroten van de economische betekenis van 
het havengebied Amsterdam 94,9 94,5 94,5 94,7 93,0 
9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte 
van Haven Amsterdam      
9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen 
van scheepvaartverkeer      
Subtotaal lasten 115,7 121,5 114,7 114,9 113,1 
Dotaties aan reserves 6,1 4,2 4,2 4,2 4,2 
Totaal lasten 121,8 125,7 118,9 119,1 117,4 
Baten per doelstelling           
9.1 Versterken en vernieuwen van de economische 
structuur van de Metropoolregio Amsterdam 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal 
ondernemersklimaat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
9.3 Vermarkten van de Metropoolregio Amsterdam 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
9.4 Vergroten van de economische betekenis van 
het havengebied Amsterdam 132,0 133,1 135,7 137,4 139,6 
9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte 
van Haven Amsterdam      
9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen 
van scheepvaartverkeer      
Subtotaal baten 134,3 135,4 138,0 139,6 141,9 
Onttrekkingen aan reserves 7,6 12,9 7,6 7,8 6,1 
Totaal baten 141,9 148,3 145,6 147,4 148,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen -20,0 -22,6 -26,7 -28,3 -30,6 

 
Programakkoord ambities  
� Een sterker economisch weefsel in de stad 
� De werkgelegenheid is op peil en mensen weten hun talenten te benutten 
� Ondernemers vinden dat Amsterdam hen waardeert en faciliteert 
� Schiphol is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam 
� Amsterdam ontwikkelt de komende jaren een brede innovatieagenda ter stimulering van kennis 

en innovatie door samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs, kenniscentra en overheden  
� Grote bedrijven blijven graag in Amsterdam, nieuwe internationale bedrijven komen graag naar 

Amsterdam en starters zien kansen om hun activiteiten op te schalen 
� Ontwikkeling van de zeehavens langs de lijnen van de Havenvisie 
� Analyses rond de verzelfstandiging van Haven Amsterdam, de nieuwe zeesluis en de tweede 

internationale passagiersterminal      
� Toepassen Structuurvisie 2040 op het deel van het Westelijk Havengebied binnen de ring A10  
� Duurzaamheids- en innovatiefonds wordt ontzien bij efficiëntietaakstellingen 
� Plaatsen van nieuwe windmolens om het verdienend vermogen te versterken 

                                                      
1 De baten en de lasten van doelstellingen 9.5 en 9.6 worden niet apart weergegeven. Ze maken onderdeel uit van de baten 
en lasten van doelstelling 9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam. 
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Ontwikkelingen en beleidskaders  
� De bedrijfslevenbrief en visie op de Noordvleugel (voorheen Amsterdambrief) dat het kabinet in 

2011 presenteerde als haar economische agenda voor dit gebied 
� De Kennis en Innovatieagenda van de Amsterdam Economic Board (AEB) en de en de brede 

economische agenda De kracht van de Metropoolregio Amsterdam (juli 2011) 
� De Economische Verkenningen MRA 2012, waarin de economie van stad en regio in deze 

crisistijd geanalyseerd wordt, biedt aanknopingspunten voor beleidsinterventies  
� Het Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) van het college voor de periode 2011-2014 

voor een ondernemende metropool2  
� De Europastrategie rustend op vier pijlers: de uitbouw van de internationale handelspositie, het 

vermogen ons te onderscheiden op het gebied van kennis en innovatie, duurzame stedelijke 
ontwikkeling en burgerschap en integratie  

� Het Citymarketingplan Metropool Amsterdam 2011-2014 en het dashboard citymarketing als 
grondslagen voor een jaarlijkse monitor  

� Slimme Haven Havenvisie Gemeente Amsterdam 2008-20203  
� Duurzaam durven, doen en doorgaan, Milieubeleidsplan Haven Amsterdam4  
� In de raadsvoordracht Afronding onderzoeksfase verzelfstandiging Haven Amsterdam heeft het 

college op 5 juni 2012 de gemeenteraad voorgesteld om Haven Amsterdam te verzelfstandigen 
tot overheids-NV 

� Raadsbesluit 11 juli 2012 Instemmen met het eerste ‘go / no go’-besluit over de voorkeursvariant 
en het ingaan van fase 2 van de planstudie inzake het Project Zeetoegang IJmond, alsmede 
Planstudiebesluit tweede zeesluis uit 20095  

� Convenant gecontroleerde doorstart Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
Noordzeekanaalgebied (RON)6. 

� Autonome (economische) ontwikkelingen beïnvloeden de economische groei in Amsterdam en 
de beschikbaarheid van middelen voor economisch beleid  

 

                                                      
2 In november 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. 
3 Op 19 november 2008 vastgesteld door de gemeenteraad. 
4 Op 19 maart 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. 
5 Brief van 11 december 2009 aan de Tweede Kamer.  
6 Op 13 juli 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. 
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9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de 
Metropoolregio Amsterdam 
 
9.1.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Versterking en vernieuwing van de economische structuur van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
houdt de Amsterdamse  economie toekomstbestendig. Daarom investeren we samen met regionale 
en lokale partners in kennis, innovatie en ondernemerschap. We streven naar een economische groei 
boven het landelijk gemiddelde. Om een rol te kunnen spelen in de internationale top is de 
Luchthaven Schiphol van cruciaal belang. De luchthaven genereert circa 125.000 arbeidsplaatsen en 
trekt internationale bedrijvigheid aan. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Behoud 6de plaats European 
cities monitor 

6 2010 6 6 6 6 6 

2. Schiphol blijft de 3e 
intercontinentale luchthaven in 
Europa (gemeten via aantal 
intercontinentale verbindingen) 7. 

3 2010 3 3 3 3 3 

3. Economische groei (gemeten in 
groei toegevoegde waarde) van 
MRA ligt 0,5% boven landelijk 
gemiddelde  

0,6%  
(2,7% MRA 
 2,1% NL 

 >0.5% >0.5% >0.5% >0.5% >0.5% 

4. De gemiddelde 
arbeidsproductiviteitsgroei van de 
MRA ligt hoger dan die in Nederland 

0,4% 
1,7% MRA 
1,3% NL 

Gemiddeld 
jaarlijks 
groeipercen
tage  1995-
2009 

>0.1% >0.1% >0.1% >0.1% >0.1% 

 
9.1.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Met de Europastrategie zetten we in op Amsterdam als internationale business hub, op de 

versterking van het kennis en innovatievermogen, op duurzame stedelijke ontwikkeling en een 
open en tolerant internationaal profiel. Activiteiten richten zich op beïnvloeding van het beleid van 
de Europese Commissie, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere Europese 
steden en het optimaal inzetten op Europese financiering  

� We verstevigen de economische positie van de metropoolregio door uitvoering van de  
samenwerkingsagenda Amsterdam Schiphol KLM (ASK). Het beleid is erop gericht Schiphol 
selectief te laten groeien en het aantal bestemmingen gestaag uit te breiden  

� Via aandeelhouderschap in Schiphol, Schiphol Area Development Company en Matrix Innovation 
Center en Life Science Fund Amsterdam werken we aan gebiedsontwikkeling en economische 
structuurversterking en – vernieuwing  

� Vanuit de Amsterdam Economic Board (AEB) werken we samen met regionale publieke en 
private partners aan de uitvoering van de Kennis- en Innovatieagenda en ontwikkelen we een 
gezamenlijke economische aanpak.8 Het gaat om samenwerking, groei en innovatie en het 
versterken van de internationale positie van de belangrijkste economische clusters9 binnen de 
MRA en de cross-overs. Dat doen we onder andere via bijdragen aan projecten als Open Data 
Exchange, Seamless Connections, The Amsterdam Campus en  World Smart Capital. 
Verschillende projecten op de agenda van de Amsterdam Economic Board zijn in voorbereiding 
zoals AMS (Amsterdam Metropolitan Solutions) en leiden in de komende periode mogelijk tot een 
aanvraag uit het AIF  

                                                      
7 Het aantal bestemmingen en met name ook het aantal intercontinentale bestemmingen van Schiphol is mede bepalend voor 
een onderscheidend en aantrekkelijk vestigingsklimaat van de MRA. 
8 De Amsterdam Economic Board is eind 2010 gevormd. Binnen deze board  werkt Amsterdam samen met regionale partners 
aan een Kennis- en Innovatieagenda. De kennis en Innovatieagenda is in mei 2011 vastgesteld. 
9 De zeven clusters van de board zijn: Creatieve Industrie, Handel & Logistiek, ICT / eScience, Financieel en Zakelijke 
dienstverlening, Toerisme en Congressen, Rode Life Science, Food & Flowers. 
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9.1.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 2,7 8,4 3,1 3,1 3,1 
1. Romp 2,6 8,4 3,1  3,1 3,1 
2. Verdeelvoorstel 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,3 5,6 0,3 0,3 0,3 
1. Romp 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 2,4 2,8 2,8 2,8 2,8 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 

 
Het structurele budget voor deze doelstelling is meerjarig € 3,1 miljoen. In 2013 wordt de kennis en 
innovatie agenda incidenteel gevoed vanuit de bestemmingsreserve Economic Development Board. 
Mogelijk komen er aanvullende middelen uit het Amsterdams Investeringsfonds ter beschikking voor 
de icoonprojecten van de zeven clusters uit de Board.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo van de doelstelling 9.1 stijgt met € 0,4 miljoen. Binnen het Programma Economie en haven 
wordt budgettair neutraal € 0,4 miljoen overgeheveld van doelstelling 9.3 naar doelstelling 9.1. 
Daarnaast stijgen de lasten voor de kennis en innovatie agenda met € 5,3 miljoen, die wordt 
onttrokken aan de reserve Amsterdam economic board.  
Bij de jaarrekening is een reserve gevormd van € 7,7 miljoen, waaraan in 2012 een bedrag van € 2,4 
miljoen onttrokken zal worden conform besluitvorming. Voor de resterende € 5,3 miljoen, die naar 
verwachting in 2013 onttrokken zal worden, wordt nog specifieke besluitvorming voorbereid voor het 
college. In deze doelstelling zijn de kapitaallasten voor glasvezelnet structureel voor € 0,3 
opgenomen in de cijfers. In de Begroting 2012 is aangekondigd dat de apparaatskosten in de 
Begroting 2013 per doelstelling inzichtelijk gemaakt worden: voor doelstelling 9.1 bedragen de 
apparaatskosten € 1,8 miljoen. Dit bedrag wordt verantwoord onder doelstelling 9.2. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
In 2012 is er een prioriteit toegekend voor Amsterdam luchthaven, die voor 2013 komt te vervallen, 
het budget daalt hierdoor met € 0,1 miljoen.  
 
9.1.4 Risico’s  
Eventuele risico’s verband houdend met verbonden partijen zijn opgenomen in de Paragraaf 
Verbonden partijen.  
 
Life Sciences Fund Amsterdam 
De verwachting is dat het fonds op termijn zal gaan renderen. In de eerste jaren worden alleen 
investeringen gedaan en zijn er managementkosten, maar nog geen inkomsten. Het fonds heeft de 
eerste jaren dus een negatief resultaat, een niet ongewoon patroon voor dit type onderneming.  
 
Matrix Innovation Center (Amsterdam Science Park) 
We verstrekken een lening aan de Matrix Innovation Center (ASP (NV/CV) voor de oprichting van 
een nieuw life sciences gebouw op het Science Park. Om het risico van eventuele toekomstige 
leegstand af te dekken is een risicoreserve gevormd ter grote van € 0,45 miljoen. Voor mogelijke 
afwaardering op het gestort vermogen van het Amsterdam Science Park, is reeds een 
financieringsreserve gevormd. Deze betreft de omvang van het gestorte vermogen, de reserve 
bevatte ultimo 2011 € 2,2 miljoen.  
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9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal vestigingsklimaat 
 
9.2.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Een onderscheidend (inter)nationaal ondernemersklimaat is een randvoorwaarde voor economische 
groei en voldoende werkgelegenheid. Het Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) beoogt 
verbetering van het ondernemingsklimaat. Daarnaast wordt actief ingezet op een goed 
functionerende arbeidsmarkt, omdat dit voor bedrijven een steeds belangrijkere vestigingsfactor 
wordt. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
In 2014 is de administratieve 
lastendruk met 25% gedaald 

 01-01-2010 -12% -18% -25%   

In 2014 hebben zes stadsdelen 
een ‘Bewijs van Goede Dienst’ 
keurmerk 

0 01-01-2012  6 6   

Tevredenheid ondernemers scoort 
in 2014 een 7.0 

6.1 2010 6.7 7.0 7.0   

De klanttevredenheid van het 
expatcenter scoort jaarlijks 
minimaal een 7.5  

5.5 2007 7.5 7.5 7.5   

In 2014 is de bekendheid van het 
expatcenter en haar digitale loket 
met 45% toegenomen naar 70% 

25% 2009 50% 60% 70%   

De doelstellingen zoals 
opgenomen in de hotelnota 
worden gerealiseerd 

2.335 extra 
kamers 

2006-2010 Eind 2012  
zijn 4105 
kamers 
geopend. 
Eind 2015  
7500 kamers 
geopend  

Realisatie 
van 1150 
nieuwe 
kamers 

Realisatie 
van 1150 
nieuwe 
kamers 

Realisati
e van 
1150 
nieuwe 
kamers 

Realisatie 
van 625 
nieuwe 
kamers 
(2,5% groei 
in lijn met de 
verwachte 
groei van de 
vraag. 

 
9.2.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Het Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) zorgt voor betere dienstverlening vanuit de 

gemeente richting bedrijven en ondernemers 
� We verminderen de administratieve lasten met 25%, door harmonisering van verordeningen en 

uniformering van procedures, de Bibob-toets en indieningsvereisten bij vergunningen en inkoop. 
We leveren een prototype van het ondernemingsdossier op  

� We zorgen dat ondernemers via  www.amsterdam.nl/ondernemen bekend kunnen zijn met het 
aanbod van producten (vergunningen en subsidies), projecten en relevante informatie van de 
Gemeente Amsterdam  

� In 2013 onderzoeken we hoe de serviceverlening door de gemeente kan worden afgestemd op 
Ondernemersplein, het nieuwe concept van het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie 

� Voor ons arbeidsmarktbeleid zijn de bedrijvigheid en vraag van de markt leidend, maar ook 
helpen we de Amsterdammers op weg die op zoek zijn naar werk. We zoeken nadrukkelijk 
verbinding met de Amsterdam Economic Board, de regiogemeenten, bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen om voor de sectoren binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vraag en 
aanbod beter op elkaar aan te sluiten 

� Het Investor Development (ID) programma is in 2012 uitgebreid met een tak voor Nederlandse 
bedrijven. Er is een desk voor bedrijven dat samen met winkelstraatmanagers en 
accountmanagers bedrijven bijstaat. In ons streven naar een hogere tevredenheid onder 
ondernemers bouwen wij dit initiatief in 2013 verder uit 

� Het Expatcenter vergroot haar marktaandeel en haar bekendheid en verhoogt de tevredenheid 
over haar dienstverlening en digitale loket op www.iamsterdam.com/living 

� Ook de ruimtelijke condities voor ondernemen, zoals kleinschalige bedrijfsruimtes, het nieuwe 
detailhandelsbeleid en hotelbeleid worden nadrukkelijk meegenomen in de uitvoering van het 
AOP. Het hotelbeleid beoogt kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen voor de toeristische 
sector 
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9.2.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 8,1 8,9 8,9 8,9 8,9 
1. Romp 7,7 8,9 8,9 8,9 8,9 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
1. Romp 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 8,0 8,8 8,8 8,8 8,8 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
We zetten de middelen binnen deze doelstelling in voor het Amsterdams Ondernemers Programma.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Binnen doelstelling 9.2 stijgen de lasten van de romp met € 1,2  miljoen. Dat komt door besteding van 
€ 0,2 miljoen extra voor de Bedrijveninvesteringszones (BIZ) en de toebedeling van onder andere de 
structurele prioriteit 2012 van € 1 miljoen voor Amsterdam In Business. Deze prioriteit is vanaf 2013 
grotendeels verwerkt op het begrotingsvolgnummer van de apparaatskosten.  
 
Onder doelstelling 9.2 zijn alle apparaatskosten voor de doelstellingen 9.1, 9.2 en 9.3 opgenomen 
voor een totaal van € 7,6 miljoen in 2013. De tabel hieronder laat zien hoe de kosten over de drie 
doelstellingen zijn verdeeld. 
 
Doelstelling 
 

Apparaatskosten  
Bedragen x € 1 miljoen     

9.1 1,8 
9.2 2,5 
9.3 3,3 

 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
De doelstelling heeft geen posterioriteiten en prioriteiten. 
 
9.2.4 Risico’s  
Eventuele risico’s die verband houden met verbonden partijen zijn opgenomen in de Paragraaf 
Verbonden partijen.  
 
Verlaging administratieve lastendruk 
In de vorige bestuursperiode is een reductie va de administratieve lastendruk van 37% bereikt. Nog 
eens 25 % zou een te ambitieuze opgave kunnen zijn. Daarnaast zijn gegevens van ondernemers 
niet statisch, maar continue aan verandering onderhevig.  
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9.3 Vermarkten van de Metropoolregio Amsterdam 
 
9.3.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
We blijven investeren in het behouden en aantrekken van (internationale) bedrijvigheid. Een krachtige 
citymarketing is daarbij van belang. Evenementen, toerisme en congreseconomie dragen bij aan 
internationale aantrekkingskracht. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
100 nieuwe internationale bedrijven per jaar 
in de regio 

n.v.t. n.v.t. 100 100 100 100 100 

Er vinden per jaar 120 Investor 
Development bezoeken plaats aan 
Nederlandse en Buitenlandse bedrijven 

n.v.t. n.v.t. 120 120 120 120 120 

Minder dan 35 internationale bedrijven 
verlaten de metropoolregio 

n.v.t. n.v.t. <35 <35 <35 <35 <35 

We behouden onze plaats in de top 10 van 
Europese toeristensteden 

2009 9 Top 10 Top 10 Top 
10 

Top 
10 

Top 
10 

Aantal overnachtingen (in miljoenen) stijgt 
met 3% 

9.7 2010 10,3 10,6 10,9 11,2 11,5 

We behouden onze plaats in de top 10 van 
wereldwijde congressteden 

2010 9 Top 10 Top 10 Top 
10 

Top 
10 

Top 
10 

Uitgaven toerisme stijgen met 5% 2010 6,31 miljard 6,4 miljard 6,5 miljard 6,63 6,75 6,87 
De bekendheid van I amsterdam.com 
website neemt toe met 10% 

September 
201210 

  PM PM +10% - 

Naast kwantitatieve groei maakt de 
metropool Amsterdam ook een kwalitatieve 
schaalsprong.  

September 
20122 

PM PM PM PM PM PM 

 
9.3.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� We trekken honderd nieuwe internationale bedrijven aan voor de metropoolregio. Met de 

regiopartners steken we extra energie in de groeiende economieën Brazilië, India en China 
(prioritaire BRIC landen) en de sterke clusters van de metropoolregio  

� We sluiten aan bij de doelstellingen van Citymarketing en de Amsterdam Economic Board en 
werken in regionaal verband samen. We zoeken in de acquisitie directe aansluiting bij de clusters 
van de Board en bij het Expatcenter. Sinds 2012 zijn onze handelsmissies niet enkel op promotie 
en acquisitie gericht maar ook op overdracht van kennis en innovatie en op internationale 
samenwerking. Voor 2013 staan missies naar Brazilië, Korea, China en India op het programma 

� Het Investor Development programma is erop gericht het hier gevestigde bedrijfsleven te 
behouden. We bezoeken jaarlijks 120 strategische buitenlandse bedrijven in de Metropoolregio 
Amsterdam, en ondersteunen er daarvan 30 actief bij hun ontwikkeling en bij knelpunten. 
Bedrijven die de regio verlaten vragen we naar de reden(en) van vertrek en we ontwikkelen 
beleid om eventuele problemen die zo aan de dag treden op te lossen 

� Het vermarkten van de Metropoolregio Amsterdam is een belangrijke doelstelling van de 
Amsterdam Economic Board. In 2013 staat er één citymarketingorganisatie – bestaande uit 
Amsterdam Partners, ATCB en AUB – die invulling geeft aan de kwalitatieve schaalsprong en de 
inzet op groei. Spreiding van de bezoekers in tijd en plaats is een belangrijke prioriteit 

� 2013 is een belangrijk jaar voor Amsterdam: de grachten bestaan 400 jaar en alle grote musea 
van Amsterdam zijn weer open. We laten de investeringen renderen die in het verleden zijn 
gedaan  

� We behouden onze plaats in de top 10 van Europese toeristensteden en onze plaats in de 
wereldwijde top 10 van congressteden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
10 In september 2012 vindt de nulmeting plaats. Afhankelijk van de uitkomsten van de nulmeting kunnen de PM posten 
ingevuld worden.  
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9.3.3 Wat mag het kosten? 
Bedragen x € 1 miljoen Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 11,5 10,8 9,3 9,3 9,3 
1. Romp 10,4 8,2 8,2 8,2 8,2 
2. Verdeelvoorstel 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Baten - 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
1. Romp 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Saldo ten laste van de algemene middelen 9,0 8,2 6,8 6,8 6,8 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
In 2013 zetten we het saldo ten laste van de algemene middelen voor deze doelstelling, een bedrag 
van € 8,2 miljoen, in voor het vermarkten van Metropoolregio Amsterdam, € 0,7 miljoen minder dan in 
de Begroting 2012. 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
In de Begroting 2013 worden de lasten geraamd op € 10,8 miljoen en de baten op € 2,6 miljoen. Het 
totaal aan lasten daalt met € 0,7 miljoen ten opzichte van 2012. In de rompbegroting dalen de lasten 
met € 2,2 miljoen door een saldoneutrale overheveling vanuit het programma Cultuur en 
monumenten ten behoeve van de nieuwe citymarketing organisatie Amsterdam. Er is € 1,7 miljoen 
minder opgenomen dan in 2012 door het vervallen van prioriteiten en de overheveling van 
Amsterdam in Business naar doelstelling 9.2. Er resteert € 1,5 miljoen in het verdeelvoorstel 2013 
voor de prioriteit Evenementen (€ 1 miljoen) en Pro Congres (€ 0,5 miljoen). 
 
In de Begroting 2012 werd de verdeling van apparaatskosten per doelstelling aangekondigd; voor 
doelstelling 9.3 zijn die € 3,3 miljoen. Dit bedrag is verantwoord onder doelstelling 9.2. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
In het verdeelvoorstel is een prioriteit van € 1,45 miljoen opgenomen voor Evenementen (€ 1 miljoen) 
en Pro Congres (€ 0,5 miljoen). 
 
9.3.4 Risico’s  
Indien door aanhoudende onzekerheden in de wereldeconomie internationale investeringen 
wereldwijd dalen, zal de doelstelling van Amsterdam in Business niet gehaald worden. We beheersen 
dit risico door onze activiteiten te spreiden over verschillende landen en clusters. Het realiseren van 
de gewenste kwaliteitsslag, verbetering van efficiency en effectiviteit en het samenvoegen van 
organisaties op het gebied van citymarketing is een complex proces dat een duidelijke opdracht 
behoeft om de transitie daadwerkelijk te kunnen realiseren. Strakke sturing, monitoring en 
samenwerking tussen gemeente en Citymarketing zijn belangrijk.  
 
Europese regelgeving vertoont een grijs gebied op het terrein van het toeristisch marketingbeleid. In 
2012 zal er een voorzet komen  met de aanwijzing van activiteiten op het gebied van citymarketing 
als dienst van algemeen economisch belang. Op grond hiervan kunnen we subsidiëren zonder het 
risico beticht te worden van onrechtmatigheid wegens het verlenen van staatsteun.  
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9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam 
 
9.4.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
Het havengebied Amsterdam draagt bij aan de economie en de werkgelegenheid. De Havenvisie 
beoogt een groei van de toegevoegde waarde van 40% en een werkgelegenheidsgroei van 15% in 
2020 ten opzichte van 2005.  
 
Indicator Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
Overslag haven in 
tonnen11 
 
 

86,7 miljoen 
ton NZKG 
73,3 miljoen 
ton 
Amsterdam 

2009 98 miljoen 
ton ANZKG 
80,3 miljoen 

ton in 
Amsterdam 

102 miljoen 
ton ANZKG 
83,6 miljoen 

ton in 
Amsterdam 

106 miljoen 
ton ANZKG 
88,4 miljoen 

ton in 
Amsterdam 

111 miljoen 
ton ANZKG 
93,5 miljoen 

ton in 
Amsterdam 

115 miljoen 
ton  ANZKG 
97,5 miljoen 

ton in 
Amsterdam [2 

Containeroverslag in 
TEU12 

203.084  2009 150.000 190.000 250.000 320.000  400.000 

Containeroverslag 
binnenvaart TEU 

125.000  2009 175.000 200.000 225.000 250.000 250.000  

Totale overslag biomassa 
en biofuel in tonnen 

1,0  2010 1,5 2,5 3,5 5,0   5,5 

Aantal zeecruiseschepen 93 2009 150 150 170 180 190 
Aantal riviercruiseschepen 
(tariefverhoging vanaf 
2011) 

999 2009 1350 1350 1350 1350 1400 

Extra inkomsten uit 
windmolens. Nu is er 65 
megawatt 
windturbinecapaciteit. Doel 
is 100 megawatt 

Geen extra 
windmolens 
gepland 

 2010 Planvorming 
in Nieuwe 
Windvisie 
Westpoort   

Realisering 
eerste 

uitbreiding 
projecten 

€ 500.000 
extra 

inkomsten  

€ 250.0000 
extra door 
afronding 

realisering 
Windmolenpl

an 
Westpoort 

Monitoring 
en verdere 

optimalisatie 
windmolen 
inkomsten 

 
9.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� De haven zet in op marktsegmenten met toekomstperspectief: containers, logistiek, duurzame 

energie, voedsel, bouwmaterialen en cruise  
� De haven richt zich op de nichemarkten in de (zee)containersector door versterking van 

achterlandverbindingen (Circle lines) en het extended gate principe (containerstromen van en 
naar andere havensteden – vooral Rotterdam – verlopen via Amsterdam)   

� De haven consolideert zijn internationale positie in bio-energie door bedrijven aan te trekken die 
biomassa en biobrandstoffen overslaan en produceren en door reeds aanwezige bedrijven, zoals 
de Hemwegcentrale, daarop te laten overstappen  

� Met de Windvisie Westpoort streven wij naar 100 MW windmolens in Westpoort in 2014 
� Het aantal aanlopen van zeecruiseschepen zal in 2013 naar verwachting verder groeien en om 

die groei op de langere termijn op te vangen, is de haalbaarheid van een tweede cruiseterminal in 
Amsterdam onderzocht, waarvoor de Coenhaven als een geschikte locatie wordt gezien. 
Voorjaar 2013 aan de raadscommissies EZP en BWK gerapporteerd worden  

� Om de bereikbaarheid te verbeteren willen we een nieuwe zeesluis bij IJmuiden. De minister van 
I&M, Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland en het college hebben voorkeur voor 
een zeesluis van 500 meter lang, 65 meter breed en 18 meter diep. Uw raad stemde op 11 juli 
2012 met het eerste ‘go / no go’-besluit; eind 2015 is er een nieuw go/no go moment. Het project 
valt onder de Regeling Risicovolle Projecten. 

� Uitvoering gevend aan motie 348 zal Haven Amsterdam een onderzoek starten naar de 
mogelijkheden van walstroom voor de zeecruise. Dat onderzoek valt conform de motie uiteen in 
twee onderdelen en voor. Het eerste een technisch onderzoek dat in 2013 wordt afgerond. Het 
tweede onderdeel behelst het in 2013 en 2014 creëren van draagvlak bij havens in Noordwest 
Europa en bij de rederijen. Voor beide onderdelen wordt een plan van aanpak opgesteld. 

 
 
 
                                                      
11 De overslag in de havens van het Noordzeekanaalgebied is gegroeid van ruim 50,2 miljoen ton in 1995 (waarvan 31,2 
miljoen in Amsterdam) tot 90,6 miljoen in 2010 (waarvan 72,7 miljoen in Amsterdam). De overslagdoelstelling 125 miljoen ton 
in 2020 is bijgesteld tot 117 miljoen ton. De ladingstroom van zeecontainers is nog niet hersteld van de economische crisis. 
[2] Overslag prognose betreft de marktpotentie. De realiseerbare overslag wordt mogelijk vanaf 2016 beperkt door de capaciteit 
van de zeesluis (ca. 95 miljoen. ton max.). 
12 Twenty Foot Equivalent Unit=container van twintig voet. Dit is de eenheid die wordt gebruikt om de grootte van 
containerschepen aan te geven. 
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9.4.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 99,5 97,6 97,6 97,8 96,1 
1. Romp 94,9 94,5 94,5 94,7 93,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 4,6 3,1 3,1 3,1 3,1 
Baten - 138,9 140,0 142,6 144,5 145,0 
1. Romp 132,0 133,1 135,7 137,4 139,6 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 6,9 6,9 6,9 7,1 5,4 
Saldo ten laste van de algemene middelen -39,4 -42,5 -45,1 -46,7 -49,0 
Voorzieningen 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 
Investeringen 28,8 24,1 24,4 24,8 33,0 

 
Het resultaat van Haven Amsterdam is gedefinieerd als het exploitatieresultaat op volgnummer 
220.01.01 plus en minus mutaties in de reserves onder beheer van Haven Amsterdam. Het saldo in 
bovenstaande tabel is het resultaat Haven.  
Het begrote resultaat sluit aan bij het resultaat van Haven Amsterdam volgens het FMP 2012-2016 
inclusief verwerking van de taakstelling materiële lasten, de gerealiseerde winstdelingsregeling 2011 
en de taakstelling volgend uit de Baak-besprekingen van mei 2012.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Haven Amsterdam is een gemeentelijke dienst en heeft zijn begroting volgens de regels van de BBV 
opgesteld en hanteerde daarbij de hieronder opgesomde uitgangspunten. 
� Contractopbrengsten: voor de periode 2013-2016 gaat Haven Amsterdam uit van een situatie 

waarin door de economische crisis op beperkte schaal uitgifte van nieuwe gronden plaats vindt 
en prijsdruk bij zowel de uitgifte van nieuwe contracten als bij de verlenging van bestaande 
contracten 

� Zeehavengelden: de overslagontwikkeling is gebaseerd op de goederenstroomprognose van 
Dynamar. In de Dynamarstudie zijn de geprognosticeerde  goederenstromen gebaseerd op 
macro-economische ontwikkelingen (GE scenario), waarbij tot 2017 de mogelijke 
capaciteitsbeperkende factoren van HA nog niet aan de orde zijn. Dynamar voorspelt een groei 
van 72 miljoen ton naar 124 miljoen ton in 2026   

� Binnenhavengeld: voor de inkomsten uit binnenhavengeld is voor de periode 2013-2016 
uitgegaan van een groei die is gerelateerd aan de groei van de goederenoverslag   

� Overige bedrijfsopbrengsten: de overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit verschillende kleinere 
vaste opbrengstenposten (onder andere riviercruise, palen-/kade-/boeiengeld) en incidentele 
baggerinkomsten. De baggerinkomsten waren in 2010 en 2011 incidenteel hoog vanwege de 
baggerwerkzaamheden voor de aanleg van de tunnel voor de Westrandweg. Voor de periode 
2013-2016 is verondersteld dat de vaste opbrengstenposten gecontinueerd worden 

� Exploitatielasten: in de FMP-periode 2013-2016 zijn alle taakstellingen vanuit de 
heroverwegingen en ombuigingen verwerkt   

� Afschrijvingen: de afschrijvingslasten zijn gebaseerd op een investeringenprogramma van € 25 
miljoen per jaar. Gezien de levensduur van de infrastructuur en de beoogde intensivering van het 
havengebied zullen de komende jaren de uitgaven aan onderhoud en vernieuwing van 
infrastructuur gaan toenemen   

� Rentelasten: in de FMP-periode 2012-2015 was rekening gehouden met de aankoop van het 
AEB-terrein in 2011 en het ADM-terrein in 2012. De aankoop van het AEB-terrein wordt niet meer 
gerealiseerd, waardoor de rentelasten lager uitkomen. De aankoopkosten van het ADM-terrein 
zijn licht naar beneden bijgesteld 

 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Haven Amsterdam heeft geen prioriteiten in de Begroting 2013.  
 
9.4.4 Risico’s  
 
Tweede grote Zeesluis 
In november 2009 is een convenant gesloten tussen het Rijk, de Provincie en Amsterdam betreffende 
de financiering van een nieuwe grote sluis in IJmuiden. Daarmee is voor het eerst zicht ontstaan op 
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de daadwerkelijke capaciteitsvergroting van het sluizencomplex en wordt de kwetsbaarheid en 
afhankelijkheid van de huidige te kleine grote sluis verlaagd. 
In het convenant zijn een aantal financiële zaken opgenomen die in de toekomst nog geregeld 
moeten worden, dit betreft een mogelijke subsidie van de EU en de BTW-terugvordering op de 
bijdragen van de Provincie en de gemeente. De planning is zodanig dat er ter beheersing van de 
risico’s voor partijen een tweetal go/no go momenten zijn ingepast in het besluitvormingstraject 
conform de adviezen van de externe commissie Zegering Hadders. 
 
Sluisjes bij Halfweg 
De gemeente Amsterdam is door het Hoogheemraadschap van Rijnland aangesproken over een 
reeds lang – sinds de jaren 70 – lopende zaak omtrent de verbetering van de doorstroom van sluisjes 
bij Halfweg en het kanaal Halfweg. Op dit moment is de hoogte van het bedrag dat de gemeente 
Amsterdam moet gaan bijdragen nog onbekend en die zal mede afhankelijk zijn van komende 
onderhandelingen.   
 
Verzelfstandiging haven 
De verzelfstandiging zal in 2013 zijn beslag krijgen waarna het risicoprofiel verandert: de gemeente is 
dan aandeelhouder en loopt het risico dat de in het Financieel Meerjaren Perspectief vastgestelde 
dividend opbrengsten niet worden gerealiseerd. In overleg met de NV Haven zal dit risico zo goed 
mogelijk worden beheerst.   
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9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven Amsterdam 
 
9.5.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
De Amsterdamse haven is in 2020 een van de meest duurzame havens van Europa. De belasting 
van het milieu en verkeerscongestie nemen af door meer vervoer via water en spoor. Er wordt 
gestreefd naar vermindering van CO2 uitstoot, naar schoner brandstof-gebruik, verbetering 
luchtkwaliteit en er wordt voldaan aan fijnstof- en geluidsnormen. De groei van de haven wordt tot 
2020 gerealiseerd op bestaand havengebied. Een selectief locatiebeleid borgt een veilige opslag van 
gevaarlijke stoffen. 
 
Indicator Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 

Goede bereikbaarheid: aantal 
shuttles naar het achterland per 
spoor en per binnenvaart (alleen 
containers) 

0 shuttles 
per spoor 
en 4 per 
binnenvaart 

2010 3 shuttles 
per spoor en 
4 per 
binnenvaart 

5 shuttles 
per spoor 
en 6 per 
binnenva
art  

7 shuttles  
per spoor en 
8 per 
binnenvaart  

10 shuttles 
per spoor en 
10 per 
binnenvaart 

10 shuttles 
per spoor en 
10 per 
binnenvaart 

Aantal bruto uitgegeven hectares Gemiddeld 
15 ha bruto 
per jaar 

April 2010 8 12,5 12,5 12,5  12,5 

Aantal tenders dat conform 
planning met bijbehorende 
aanvragen en projecten in het 
kader van het Duurzaamheid- én 
Innovatiefonds 

2 tenders 
en max € 2 
mln per jaar 

2009 2 tenders, 
max. bedrag 

€ 1 mln. 
 

2 
tenders, 

max. 
bedrag  

€ 0,5 mln 

2 tenders, 
max. bedrag  

€ 0,5 mln. 

2 tenders, 
max. bedrag  

 € 0,5 mln. 

2 tenders, 
max. bedrag  

€ 0,5 mln. 

 
9.5.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Water- en spoorvervoer worden bevorderd door Circle Lines: Amsterdam als logistieke 

knooppunt voor containers over water en spoor tussen industriegebieden, zeehavens en 
luchthaven. Doel is om in 2020 het wegvervoer te verminderen van 53% (2006) naar 45%, 
waarbij de afvoer via binnenvaart omhoog gaat van 43% naar 49% en via spoor van 4% naar 6%  

� Samen met Rotterdam investeert de haven in het gezamenlijke port community-systeem 
Portbase. Hierdoor verbetert de informatiedeling over goederenstromen tussen bedrijven, 
havens, douane en bedrijven onderling. In 2013 worden met het Rijk afspraken gemaakt over de 
inrichting van een Neutraal Logistiek Informatieplatform waarin meerdere business-to-
government informatiesystemen (naast Portbase ook Cargonaut en Digipoort) samenwerken 

� De beoogde groei van de overslag tot 125 miljoen ton wordt gerealiseerd op het bestaande 
haventerreinen (2.56 hectare, 11,7% grondgebied Amsterdam). Dit gebeurt door intensivering, 
efficiëntere inrichting, droge terreinen verbinden met water en door het prijs- en vestigingsbeleid  

� De huidige geluidscontour Westpoort maakt een groei mogelijk tot 93 miljoen ton. Om de 
beoogde groei tot 125 miljoen ton mogelijk maken wordt het bestuurlijk overleg over 
geluidscontouren tussen Provincie Noord-Holland, Zaanstad, Haarlemmerliede en Amsterdam 
voortgezet. Doelstelling is om in 2013 een regionaal besluit te nemen over de zone aanpassing 
en daarvoor een Provinciaal Inpassingsbesluit te starten. Dit zal parallel verlopen met de 
totstandkoming van een regionale visie op het Noordzeekanaalgebied onder leiding van de 
provincie  

� Bij een aantal bedrijven binnen de veiligheidsrisicocontour van de olieterminals is sanering 
noodzakelijk. In het kader van het Provinciaal saneringsprogramma externe veiligheid wordt 
gewerkt aan een oplossing voor de sanering bij Oiltanking. Voor 1 januari 2013 dient de provincie 
hierover te besluiten en in 2013 volgt de uitvoeringsfase. De gebiedsvisie Externe Veiligheid 
Westpoort, die is gericht op het voorkomen van saneringen, wordt in 2013 verankerd in de 
herziene bestemmingsplannen 

� De gemeente verstrekt subsidie aan projecten rond duurzaamheid en innovatie in het Masterplan 
Noordzeekanaalgebied. Er vinden twee tenders plaats met een waarde van € 0,5 miljoen 

 
9.5.3 Wat mag het kosten? 
In de begroting worden de baten en de lasten van doelstelling 9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de 
ruimte van de haven Amsterdam niet afzonderlijk weergegeven. Ze zijn integraal onderdeel van de baten 
en lasten van 9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam, en daarmee 
opgenomen in de exploitatie van de Haven Amsterdam. 
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9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van scheepvaartverkeer 
 
9.6.1 Hoe gaan  we het maatschappelijk effect bereiken?  
De havenmeester is verantwoordelijk voor een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afhandeling van 
scheepvaartverkeer in de Amsterdamse haven en het Noordzeekanaalgebied.  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal schepen dat is geschut in het 
sluizencomplex in IJmuiden 

38.925 2009 39.000 39.000 40.000 40.000 40.000 

Vertragingen bij het sluizencomplex 
in IJmuiden 

2.816 2009 2.900 2.900 3.000 3.000 3.000 

Aantal verleende ontheffingen per 
etmaal (doel: vermindering i.v.m. 
wijziging van verbod naar gebod) 

8 2009 4 4 4 4 4 

 
9.6.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� De detectie van en communicatie met schepen verbeterd en geïntegreerd. De walradardekking 

wordt uitgebreid tot aan de Oranjesluizen om de toegenomen zeevaart en binnenvaart in het 
Noordzeekanaalgebied veilig te kunnen begeleiden  

� In de havens in het Noordzeekanaalgebied wordt de Regionale Havenverordening 
Noordzeekanaalgebied 2012 van kracht. Vragen en vergunningaanvragen worden centraal door 
Haven Amsterdam afgehandeld. Hiermee is de ambitie om een  
1-loketfunctie te ontwikkelen gerealiseerd. In 2013 wordt dit geëvalueerd.  

� Op basis van het rijksprogramma Vernieuwing Toezicht wijzigen de inspecties van schepen in het 
Noordzeekanaalgebied   

 
9.6.3 Wat mag het kosten? 
In de begroting worden de baten en de lasten van doelstelling 9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord 
afhandelen van Scheepvaartverkeer niet afzonderlijk weergegeven. Ze zijn integraal onderdeel van de 
baten en lasten van 9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam, en 
daarmee opgenomen in de exploitatie van de Haven Amsterdam. 
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9.7 Reserves en voorzieningen  
 
9.7.1 Reserves 
        
Reserve Stand 

ultimo 
2011 

Mutaties 
2012 

Stand 
ultimo 
2012 

Mutaties 
2013 

Stand 
ultimo 
2013 

Stand 
ultimo 
2014 

Stand 
ultimo 
2015 

Stand 
ultimo 
2016 

Bedragen x € 1 miljoen  + -/-  + -/-     
Kosten verzelfstandiging 
Haven 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
IBC (International 
Broadcasting 
Convention) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Subsidieregeling Veilig 
Ondernemen 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Afkoopsommen van 
erfpachttermijnen 89,7 0,0 0,8 88,9 0,0 0,8 88,0 87,2 86,4 85,6 
Reserve 
marktbenadering  5,0 2,5 2,5 5,0 2,5 2,5 5,0 4,5 5,0 5,0 
Duurzaamheid 4,2 2,0 2,0 4,2 0,5 2,0 2,7 1,2 0,0 0,0 
Reserve ASP (FOM) 2.,3 0,0 0,1 2,2 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 
Fonds Ontwikkelings 
Maatschappij 0,9 1,0 0,8 1.1 1,0 0,5 1,6 2,0 2,5 2,9 
Holland Casino 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
Fonds promotie Sail 2015 0,2 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,4 0,5 0,1 0,2 
Wachtgeldfonds (EZ) 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 
Winstdelingsregeling 
(HA) 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 
Gay Capital2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 
Top-inititatieven w.o. 400 
jaar grachten2 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Matrix Innovation 
center13 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
Amsterdam Economic 
Board 7,7 0,0 2,4 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Reserve 
achterlandverbindingen 7,1 0,0 0,0 7,1 0,0 1,6 5,5 3,9 2,3 0,7 
Totaal reserves 119,7 7,5 14,3 114,1 4,2 12,8 106,5 103,1 99,6 97,7 

 
Reserve Subsidieregeling Veilig Ondernemen 
De bij de jaarrekening 2011 gevormde reserve wenden we aan voor de verlenging van de 
subsidieregeling. Deze reserve zal in 2012 tot besteding komen. 
 
Reserve International Broadcast Convention  
Uit de gereserveerde middelen worden conform collegebesluit de bijdrage van de Gemeente 
Amsterdam aan International Broadcasting Convention voor het laatste jaar 2012 gefinancierd.  
 
Reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen 
De jaarlijkse onttrekking ten gunste van de exploitatie van Haven Amsterdam is begroot op basis van 
de huidige afgekochte erfpachtcontracten. 
 
Reserve marktbenadering (voorheen Reserve strategische projecten) 
Deze reserve heeft tot doel de concurrentiepositie van de Amsterdamse haven te versterken. 
Gestreefd wordt om dotatie en onttrekking door de jaren heen in evenwicht te brengen. De 
onttrekkingen worden grotendeels bepaald door langlopende verplichtingen. 
 
 

                                                      
 
 
13 De extracomptabel gevormde reserves bij Jaarrekening 2011 zijn op concern niveau gereserveerd. In het CR&B bestand 
zijn deze reserves verwerkt als dotatie in het jaar 2012. In het hierboven vermelde overzicht zijn ze in de beginbalans verwerkt.  
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Reserve Fonds Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) 
Dit fonds wordt jaarlijks gevoed met € 1 miljoen ten laste van de exploitatie. Op grond van het besluit 
van de gemeenteraad d.d. 16 oktober 1985 (Gemeenteblad, afd. 1, nr. 1536) kan het FOM 
aangewend worden voor deelname door de gemeente in rechtspersonen die bedrijfsactiviteiten 
ontplooien met een structuurversterkende uitstraling en voor het leveren van een bijdrage in de 
voorbereidings- en aanloopkosten die (kunnen) leiden tot de eerder genoemde bedrijfsactiviteiten, 
voor de kapitaallasten volgend uit de kapitaalinvesteringen en voor vestigingsbijdragen voor 
buitenlandse bedrijven. Het fonds kan aangesproken worden voor actualiteiten passend binnen in de 
doelstelling. Daar zal altijd aanvullende besluitvorming op volgen.   
 
Reserve Holland Casino 
De reserve Holland Casino is gevormd in samenspraak met Holland Casino en wordt elk jaar gevoed 
vanuit de bezoekersafdracht. De reserve wordt ook wel Fonds promotie Holland Casino genoemd. 
Gemeente en casino financieren hier gezamenlijk projecten uit die zowel de (marketing)doelen van 
Holland Casino als die van de gemeente dienen. In 2011 is een nieuwe impuls gegeven aan het 
fonds, omdat de (voorstellen voor) bestedingen achterbleven. Stadsdeel Centrum, centrale stad en 
Holland Casino hebben toegezegd in 2012 en 2013 met goede bestedingsvoorstellen te komen.  
 
Reserve promotie Sail2015 
Deze reserve dient ter dekking van de promotionele uitgaven van Sail 2015. Sail wordt om de vijf jaar 
georganiseerd, zodat jaarlijks 1/5 deel van de geraamde uitgaven wordt gedoteerd. 
 
Reserve Wachtgeldfonds 
In afwachting van nieuwe concernrichtlijnen voor deze reserve is de reserve ongewijzigd gebleven. 
 
Reserve duurzaamheid/innovatie 
Conform het in de Havenvisie opgenomen Milieubeleidsplan 2008-2012 werd met ingang van het 
begrotingsjaar 2009 jaarlijks een dotatie voorzien van € 1,0 miljoen ten behoeve van duurzaamheid 
en € 1,0 miljoen ten behoeve van innovatie. Conform besluitvorming is de jaarlijkse dotatie aan de 
reserve met ingang van 2013 € 0,5 miljoen. 
 
Reserve Gay Capital 
De bij de Jaarrekening 2011 gevormde reserve wordt in 2012 volledig aangewend ten behoeve van 
de subsidieregeling ondernemers Gay Capital.  
 
Reserve top-initiatieven w.o. 400 jaar grachten   
Het college heeft bij de behandeling van de Jaarrekening 2011 ingestemd met het oormerken van 
€ 2,8 miljoen ten behoeve van top-inititatieven en Amsterdam 2013 (400 jaar grachten) met een 
blijvend karakter, zal bestaan uit een aantal activiteiten die ook na 2013 voortgezet worden, maar 
vooral uit de verbeterde kennis van – met name jonge – bewoners over hun stad, een (inter)nationale 
positieve herwaardering van onze metropool en niet te vergeten een versterkte citymarketing en 
citymarketingorganisatie die in de toekomst nog veel meer vruchten zal afwerpen. EZ zal in 2012 de 
middelen in een subsidie verplichten voor het geoormerkt doel. Als top-initiatief wordt onder andere 
vanuit deze reserve het onderzoek ten behoeve van Amsterdam Metropolitan Solutions bekostigd. 
 
Reserve Matrix Innovation Center voorheen Amsterdam Science Park 
Ter dekking van de risico’s van de investering in het Matrix Innovation Center voorheen Amsterdam 
Science Park is uit de reserve FOM een financieringsreserve gevormd. Deze reserve wordt 
aangesproken bij het afwaarderen van de uit het FOM gefinancierde investering in het Matrix 
Innovation Center (voorheen Amsterdam Science Park). 
 
Reserve Amsterdam Economic Board 
Bij de Jaarrekening 2011 is de bestemmingsreserve Amsterdam Economic Board ingesteld. Deze 
reserve heeft een saldo van € 7,7 miljoen en is opgebouwd uit het restant Cofinancieringsmiddelen 
Pieken in de Delta van € 2,9 miljoen (middelen van de Gemeente Amsterdam) en het restant van de 
decentralisatie uitkering van € 4,8 miljoen (regionale middelen waarover eerst het BO PRES een 
beslissing moet nemen). Volgens het bestedingsvoorstel van 11 juli 2012 wordt in 2012 
€ 2,39 miljoen besteed, de resterende middelen worden in 2013 ingezet. 
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Reserve verbeteren achterlandverbindingen 
Deze reserve is gevormd ter vervanging van de voorziening verbeteren achterlandverbindingen. 
 
9.7.2 Voorzieningen 
 
Voorziening Stand 

ultimo 
2011 

Mutaties 
2012 

Stand 
ultimo 
2012 

mutaties 
2013 

Stand 
ultimo 
2013 

Stand 
ultimo 
2014 

Stand 
ultimo 
2015 

Stand 
ultimo 
2016 

Bedragen x € 1 miljoen  + -/-  + -/-     
China Desk 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Latente 
bodemverplichtingen 10,9 0,4 0,0 11,3 0,4 0,3 11,4 11,4 11,5 11,6 
Fonds beheer 
baggerstortlocaties 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 
Egalisatie onderhoud 
(HA) 4,1 0,4 0,0 4,5 0,4 0,5 4,4 4,3 4,2 4,2 
Egalisatie onderhoud 
vaartuigen (HA) 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 
Microkredieten 0,4 0 0 0,4 0 0 0,4 0,4 0,4 0,4 
Voorziening BHG4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 
Wrakkenwet 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 
Fonds inzamelen 
scheepsafval 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
Totaal voorzieningen 18,6 0,8 0,1 19,3 0,8 0,8 19,3 19,2 19,2 19,3 

 
Onderhoud haveninfrastructuur  
Onder deze noemer zijn de diverse onderhoudsposten opgenomen. Doel van deze voorziening 
egalisatie in de tijd van de uitgaven voor meerjarig onderhoud voor een gelijkmatig verloop van de 
kosten. 
 
Latente bodemsaneringverplichting 
Deze voorziening dient ter dekking van de nog te verwachten kosten voor het opruimen en  saneren 
van terreinen van vertrekkende klanten van de haven. Aan de hand van een extern bodemonderzoek 
wordt een afkoopsom bepaald. Deze afkoopsom wordt in het fonds latente bodemverplichtingen 
gestort. Jaarlijks wordt de nominale aanpassing van materiële uitgaven in het fonds verwerkt. 
 
Inzamelen scheepsafval 
Deze voorziening dient ter reservering van hogere kosten als gevolg van een hoger afgiftepercentage 
dan waarmee in de ramingen is rekening gehouden. Het afgiftepercentage drukt de verhouding uit 
tussen het aantal schepen dat scheepsafval afgeeft en het aantal schepen dat heffingplichtig. Het 
fonds is gemaximeerd op € 0,5 miljoen.  
 
Onderhoud patrouillevaartuigen  
Doel van deze voorziening is om de kosten te egaliseren die verbonden zijn aan de uitvoering van 
groot onderhoud aan de patrouillevaartuigen. 
 
Voorziening Microkredietenfonds 
Om kleine ondernemers te helpen die in het ‘normale’ financiële circuit moeilijk aan financiering 
kunnen komen, is een microkredietenfonds ingesteld. Dat betekent dat gedurende de periode 
1 januari 2009 tot en met 31 december 2012 garantstellingen kunnen worden afgegeven ten behoeve 
van bancaire geldleningen. Rekening houdend met de maximale duur van de borgstellingen van  
3,5 jaar blijft tot medio 2015 een financieel beslag op het garantiefonds bestaan. Het garantiefonds 
geeft vouchers af waarmee de ondernemer naar een bank van keuze kan gaan. Er wordt dus niet 
rechtstreeks krediet verleend vanuit het fonds. De bank heeft dan de garantie dat indien de 
ondernemer niet meer kan terugbetalen, de bank bij het fonds het nog niet terugbetaalde deel kan 
declareren. De feitelijke middelen zijn bij de Dienst Werk en Inkomen ondergebracht. Derhalve is als 
tegenhanger van deze voorziening een vordering op de Dienst Werk en Inkomen opgenomen.  
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10. Facilitair en bedrijven 
 
Maatschappelijk effect  
Maatschappelijke effecten van de overige programma’s bevorderen door betrokken 
organisatieonderdelen te ondersteunen met goederen en diensten. De efficiëntie en effectiviteit van 
de dienstverlening moet de vergelijking met marktpartijen kunnen doorstaan en mag niet in strijd zijn 
met het publieke belang.  
 
Kerncijfers  
 
                                                                                                              
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting  
2013 

Begroting  
2014 

Begroting  
2015 

Begroting  
2016 

Lasten per doelstelling           
10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 
2011-2014. 57,5 72,9 73,8 71,4 69,8 
10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van 
beleidsondersteuning, projectmanagement en 
bedrijfsvoering 104,5 118,2 120,2 120,4 120,4 
10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële 
activiteiten richting burgers en concernonderdelen 62,4 53,1 51,9 51,0 50,1 
10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud 
en productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector 79,3 108,5 68,0 67,9 67,7 
Subtotaal lasten 303,8 352,7 313,8 310,8 308,1 
Dotaties aan reserves 9,8 18,8 17,6 0,6 0,6 
Totaal lasten 313,6 371,5 331,5 311,4 308,8 
Baten per doelstelling           
10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 
2011-2014. 42,5 47,2 47,2 47,2 47,2 
10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van 
beleidsondersteuning, projectmanagement en 
bedrijfsvoering 102,5 117,9 120,4 121,5 120,3 
10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële 
activiteiten richting burgers en concernonderdelen 52,6 45,1 44,7 44,2 43,8 
10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud 
en productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector 79,9 104,2 70,6 70,6 70,6 
Subtotaal baten 277,5 314,4 282,9 283,5 281,9 
Onttrekkingen aan reserves 5,0 20,7 16,6 6,4 5,5 
Totaal baten 282,6 335,2 299,5 290,0 287,5 
Saldo ten laste van de algemene middelen 31,0 36,3 32,0 21,0 21,3 

 
Programakkoord ambities  
� De gemeente Amsterdam verbetert in de periode 2011-2014 haar ICT 
� Rationalisatie werkprocessen en bijbehorende informatievoorziening 
� Standaardisatie en consolidatie ICT systemen 
� Uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid zijn pijlers in het informatiebeleid 
 
Ontwikkelingen en beleidskaders  
� Oprichting Dienst Advies en Onderzoek (DAO): DAO is een samenwerkingsverband van 

Adviesgroep Amsterdam (AGA), het Amsterdams Bureau voor Communicatie (ABC) en Bureau 
Onderzoek en Statistiek (O+S). Samen leveren zij kennis en ervaring om zaken te onderbouwen, 
te bundelen, te versnellen en te realiseren 

� ICT: ICT-visie 2015 is het kompas voor alle ICT-activiteiten  
� Facilitair Management: Visie Facilitair Beheer, voortaan TransFM; het reorganisatie- en 

implementatieplan Nieuw Facilitair Beheer wordt na behandeling door de Centrale 
Ondernemingsraad (COR) definitief ter besluitvorming aangereikt. Het energiebeheer wordt in 
2013 integraal aangestuurd door TEAM Energie  

� Servicehuis Personeel (SHP): de taak van het Bureau Van Werk naar Werk zal in 2013 
aanzienlijk uitbreiden door de sterke toename van het aantal afvloeiende ambtenaren als gevolg 
van de heroverwegingen en de ombuigingen  

� ACAM: in 2013 wordt de transitie naar een brede auditdienst voortgezet 
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� DRO en OGA: evenals vorig jaar hebben de crisis en de gemeentelijke bezuinigingen een 
negatief effect op de binnengemeentelijke opdrachten aan DRO en OGA. Daarnaast wordt, als 
gevolg van het stilleggen van projecten, een terugloop verwacht in het externe werkpakket. Deze 
kan nog niet worden gekwantificeerd  
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10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014  
 
10.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
In 2013 zetten eenentwintig niet-BRI-diensten en zeven stadsdelen de transitie in naar een 
gemeenschappelijke infrastructuur. De techniek, ICT-organisatieonderdelen en daaraan gekoppelde 
budgetten worden gecentraliseerd.  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Amsterdam laat van 2010-2014 een 
verbetering zien van 16% t.o.v. de ICT 
benchmark voor Nederlandse gemeenten 

PM 2012 5% 10% 16% 16% 16% 

 
10.1.2 Wat gaan we ervoor doen? 
De uitvoer van het Stabilisatieplan is in 2013 afgerond. Eind 2012 wordt het vervolg op het 
Stabiliteitsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. De belangrijkste pijlers zijn: 
� flexibel werken, onafhankelijk van tijd, middel of plaats  
� inrichten van een gezamenlijke technische infrastructuur  
� ICT die niet uniform is, blijft bij de diensten 
� het professionaliseren van de beheer- en regieorganisatie  
 
10.1.3 Wat mag het kosten? 

 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 66,1 90,9 90,8 71,4 69,8 
1. Romp 57,5 72,9 73,8 71,4 69,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 8,6 18,0 17,0 0,0 0,0 
Baten - 44,9 66,7 63,4 53,2 52,3 
1. Romp 42,5 47,2 47,2 47,2 47,2 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 2,4 19,5 16,2 6,1 5,2 
Saldo ten laste van de algemene middelen 21,1  24,2 27,4 18,2 17,5 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 4,4 11,9 9,9 4,1 4,2 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De lasten bedragen € 90,9 miljoen en de baten € 66,7 miljoen. Het saldo ten laste van de algemene 
middelen bedraagt € 24,2 miljoen. Ten opzichte van 2012 is dit saldo met € 3,1 miljoen toegenomen. 
Oorzaak van dit verschil: lagere lasten en hogere baten; dotaties van €18 miljoen (incidentele 
prioriteit) en onttrekkingen van € 19,5 miljoen aan een aantal reserves, o.a. in verband met de 
prioriteit voor het vervolg op het Stabilisatieplan. De belangrijkste lasten zijn: 
� kosten voor eigen personeel zijn verhoogd met € 5,3 miljoen 
� kosten voor inhuur zijn verlaagd met € 5,5 miljoen 
� als gevolg van lagere vervangingsinvesteringen, zijn de kapitaallasten lager 
� lagere automatiseringskosten door verschuiving van externe kosten naar eigen personeel 
 
In april 2012 heeft het college besloten dat de begroting van DICT wordt opgesteld volgens het 
zogenoemde afnemerstraject. De ICT-aantallen en de omzet voor 2012 worden afgestemd en 
vastgelegd door DICT en de diensten en stadsdelen. Zo wordt herhaling van de in de Begroting 2012 
geconstateerde scheefloop voorkomen.   
 
Bij twee diensten daalde de omzet, bij OGA met € 0,6 miljoen, vanwege minder werkzaamheden voor 
technisch applicatiebeheer en bij DWZS met € 2,3 miljoen door de vermindering van de projectmatige 
werkzaamheden. 
 
Prioriteiten & Posterioriteiten 2013 
In de Kadernota 2013 is incidenteel € 18 miljoen toegewezen voor ICT. Voor het verkrijgen van deze 
middelen wordt dit jaar nog een voorstel ingediend. Dit voorstel zal aansluiten op het stabilisatieplan 
en de nog resterende bezuinigingen.  
                                                
1 In de Kadernota 2013 is incidenteel € 18 miljoen toegewezen voor ICT. Het volledige bedrag is als dotatie toegevoegd aan de 
reserve vervolg op het Stabilisatieplan. 
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Gemeentebrede ombuigingen  
De organisatie van ICT heeft te maken met een drietal bezuinigingen: 
 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

1.Één ICT stelsel 2,0 6,4 12,4 21,4 
Heroverwegingen 3,0    
Bezuinigingen B11  2 fte 3,8 fte  

 
De besparingen ICT worden niet volgens plan gehaald, maar met een vertraging van ongeveer twee jaar, 
conform de besluiten bij de Kadernota 2013.  
 
10.1.4 Risico’ s  
� Niet doorzetten van transitie naar centrale ICT infrastructuur:€ 10,0 miljoen 
� Niet realiseren van ICT besparingen: € 21,4 miljoen 
� Geen financiering tweede fase ‘Vervolg op Stabilisatieplan’: € 18,0 miljoen  
� Licentiebeheer niet op orde: bedrag niet bekend 
 
Voor ICT zal de komende periode op basis van het governance- en bekostigingsstelsel een 
uitgebreide set aan maatregelen worden opgesteld waardoor risico’s beperkt zullen blijven.  
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10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, 
projectmanagement en bedrijfsvoering 
 
10.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
Het aanbieden van ondersteunende en uitvoerende dienstverlening aan organisatieonderdelen, tegen 
marktconforme kwaliteit en tarieven. Daardoor kunnen deze hun taken effectief en efficiënt uitvoeren. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 
1. Centralisatie 
facturenstroom energie 

n.v.t. 
  

Stadsdelen 100% 100% 100% 

2. Energie monitoring n.v.t. 
  

Overige diensten en 
stadsdelen 
(hoofdkantoren) 
Met een energiereductie 
van 5% (gemeten vanaf 
het moment van 
aansluiting op 
monitoringssysteem)  

Uitwerking 5% 
energiereductie op 
basis van 261 
aansluitingen op 
monitoringssysteem 

Afhan-
kelijk 
van 
resulta-
ten 
2013 

Afhan-
kelijk 
van 
resulta-
ten 
2014 

 
10.2.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Facilitair Management 
� Duurzaamheid operationaliseren in elk aspect van facilitair management.  
� Integraal sturen op energieneutrale gemeentelijke panden 
� Het realiseren van een tweede groen datacenter in 2013 
� Advisering op het gebied van bestaande en nieuwe vormen van warmte- en koudeopslag. 
 
Overige facilitaire onderdelen 
� De aanbesteding van de salarisverwerking en de overgang naar de nieuwe versie van het 

personeelsinformatie-beheersysteem wordt voorbereid 
� Amsterdams Bureau Communicatie (ABC) levert capaciteit voor advies en uitvoering op het 

gebied van communicatie en vormt de flexibele schil voor communicatie-inzet binnen de 
gemeente.  

� Bureau Integriteit bevordert de integriteit van bestuurders, medewerkers en de organisatie door 
het centraal meldpunt integriteitschendingen, interne onderzoeken, disciplinaire adviezen, 
preventieve doorlichtingen (risicoanalyses), trainingen en advisering rond morele 
oordeelsvorming. 

� Adviesgroep Amsterdam (AGA) levert flexibel inzetbare professionals op het gebied van 
bedrijfsvoering, procesinnovaties, interactieve beleidontwikkeling en andere participatietrajecten. 
AGA verzorgt tevens trainingen en opleidingen voor Amsterdamse ambtenaren 

� Het Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam (GWA) exploiteert zo efficiënt mogelijk het wagenpark  
� De opdrachtenportefeuille voor projectmanagement en planningsadvies van het 

Projectmanagementbureau (PMB) bestaat voor 76% uit ruimtelijke ordenings-projecten binnen de 
grenzen van de gemeente Amsterdam. Het PMB heeft in deze dalende markt haar marktaandeel 
gestabiliseerd op 33%  

 
10.2.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 105,2 118,4 120,4 120,6 120,6 
1. Romp 104,5 118,2 120,2 120,4 120,4 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 
Baten - 103,0 118,2 120,5 121,5 120,4 
1. Romp 102,5 117,9 120,4 121,5 120,3 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 
Saldo ten laste van de algemene middelen 2,3 0,1 -0,1 -0,9 0,2 
Voorzieningen 22,9 22,3 21,8 21,3 20,8 
Investeringen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De lasten bedragen € 118,4 miljoen en de baten € 118,2 miljoen. Het saldo ten laste van de 
algemene middelen bedraagt € 0,1 miljoen.  
 
Dienst Facilitair Management (DFM) 
Ten opzichte van 2012 is het saldo met € 2,2 miljoen afgenomen. Belangrijkste oorzaken: 
� de ontwikkeling van TransFM: € 8,1 miljoen lasten 
� opbrengsten doorbelaste kosten € 8,1 miljoen  
� vanuit de kadernota is een verlaging op onderhoud van € 0,84 miljoen gerealiseerd en door 

aanpassing van de openingstijden Stadhuis wordt € 0,26 miljoen bespaard.  
� door centralisatie van de stroom energiefacturen nemen de baten en lasten met € 8,5 miljoen af. 
� door overheveling van het onderdeel mediabeheer van DFM naar SHP nemen de baten en lasten 

met € 3,0 miljoen af,  
 
Het facilitair beheer wordt komende jaren dienstonafhankelijk ingericht. De kosten die daarvoor 
worden gemaakt, zijn naar verwachting na 2015 terugverdiend. Tot dat moment worden de kosten 
voorgefinancierd uit de frictiereserve. In 2013 is dit € 1 miljoen. 
 
Bestuursdienst Amsterdam (BDA) 
Door de verwerking van een taakstelling uit Inzet op Herstel 2, de posterioriteit BDA nieuwe stijl van 
€ 44.000, nemen de lasten en het saldo iets af. 
 
Dienst Advies en Onderzoek (DAO) 
Het saldo van de Begroting 2013 valt ongeveer € 0,2 miljoen lager uit dan in de Begroting 2012. Deze 
verlaging is het gevolg van de oprichting van DAO en betekent een structureel voordeel van € 0,2 
miljoen vanaf 2013. Vanwege het opnemen van interne verrekeningen met BDA, vallen zowel de 
lasten als de baten hoger uit. De onderdelen AGA en ABC maakten voorheen nog deel uit van BDA. 
 
Servicehuis Personeel (SHP) 
Door de overheveling van het onderdeel mediabeheer van DFM naar het SHP, zijn zowel de lasten 
als de baten ongeveer € 3 miljoen hoger ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2012. Per saldo 
is het neutraal. Voor 2012 wordt bij mediabeheer een daling van de verwachte omzet voorzien van 
€ 1,5 miljoen aan lasten en baten. 
 
Projectmanagementbureau (PMB) en Wibautgroep 
Het saldo van de begroting wijzigt nagenoeg niet ten opzichte van het voorgaande jaar. 
 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) 
De opdrachtportefeuille van de Materiaaldienst is substantieel afgenomen als gevolg van 
conjuncturele ontwikkelingen. Voor de Begroting 2013 is rekening gehouden met een lagere omzet 
en met een lager exploitatieresultaat (van € 0,3 miljoen). 
 
10.2.4 Risico’s  
 
DFM 
� Voor TransFM: de weerstand van de organisatie, hoge verwachtingen en ICT-ondersteuning 
Dubbeltellingen met andere heroverwegingen uit de Begroting 2011; een check met uitwerkingen uit 
IOH2 is de beheersmaatregel die moet voorkomen dat besparingen worden bijgeteld of ingeboekt bij 
andere besparingen 
 
SHP  
� Beheer en exploitatie Mijn Personeelsnet:een sterke personeelsdaling leidt tot minder werk 
� De kwaliteitsverbeteringen gekoppeld aan ambities en taakstellingen 
� Afhankelijkheid van DICT en het Chief of Information-office bij de twee projecten: de vernieuwing 

van het personeelsinformatiesysteem en het portaal Mijn Personeelsnet (MPN)  
 
DAO 
� Risico op een dalende omzet door de terugloop van het aantal opdrachten 
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� Onduidelijkheid over de positie van flexibel inzet van ABC en AGA ten opzichte van boventalligen 
binnen de gemeente Amsterdam 

PMB en Wibautgroep 
� risico’s gerelateerd aan de ontwikkelingen voortkomend uit de economische- en financiële crisis, 

de situatie van het Vereveningsfonds en de consequenties van de heroverwegingen en extra 
bezuinigingen 

� de kwetsbaarheid van de Wibautgroep door de grootte van het bureau 
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10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers 
en concernonderdelen 
 
10.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
Het aanbieden van financiële en adviserende dienstverlening aan organisatieonderdelen, tegen 
marktconforme kwaliteit en tarieven. Daardoor kunnen ze hun taken effectief en efficiënt uitvoeren. Er 
zijn geen indicatoren bij deze doelstelling. 
 
10.3.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Het verrichten van financiële audits, IT-audits, advieswerkzaamheden, operational audits 
 
10.3.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 62,7 53,5 52,1 51,2 50,4 
1. Romp 62,4 47,0 51,9 51,0 50,1 
2. Verdeelvoorstel 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 
Baten - 52,6 45,5 44,8 44,3 43,9 
1. Romp 52,6 45,1 44,7 44,2 43,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 
Saldo ten laste van de algemene middelen 10,1 8,0 7,4 6,9 6,5 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De lasten zijn € 53,5 miljoen en de baten € 45,5 miljoen. Het saldo ten laste van de algemene 
middelen bedraagt € 8,0 miljoen. De lasten dalen met € 9,2 miljoen en de baten met € 7,1 miljoen; 
het saldo verminderd met € 2,1 miljoen. Deze mutaties worden hieronder verklaard. 
 
BDA 
Zowel de lasten als de baten nemen met € 8,9 miljoen af. In de Begroting 2012 was dit nog 
€ 8,9 miljoen hoger door de begrote dividenduitkering van Cition NV en de dotatie aan de voorziening 
Sociaal Plan Cition NV. 
 
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) 
De lasten stijgen met € 0,1 miljoen en de baten dalen met € 0,2 miljoen. Het saldo in 2013 blijft door 
een onttrekking aan een reserve gelijk aan het saldo in 2012. De verwachting voor 2014-2016 is 
evenwicht van baten en lasten. In dat geval is er geen voordelig saldo meer ten gunste van de 
algemene middelen. 
 
Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken (VGA) 
Het saldo in de Begroting 2013 blijft gelijk aan dat van de Begroting 2012. 
 
Dienst Stadstoezicht (DST) 
Dienst Stadstoezicht begroot een negatief saldo ten laste van de algemene middelen van 
€ 8,9 miljoen. Dit is een daling van het negatieve saldo met € 0,9 miljoen ten opzichte van 2012 (€ 9,8 
miljoen). Vanaf 2013 is de begroting opgedeeld in het Reguliere Bedrijf (-/- € 5,5 miljoen), het 
Reorganisatiebedrijf (-/- € 2,4 miljoen), Pool Amsterdam (-/- € 1,0 miljoen) en de 
Handhavingsacademie (saldoneutraal).  
 
Bij de Kadernota 2013 is voor Stadstoezicht € 6,1 miljoen beschikbaar gesteld. Bij de Begroting 2013 
is aanvullend € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld. Door vroegtijdige realisatie van de taakstelling voor 
2014, is incidenteel € 0,3 miljoen beschikbaar. In totaal is € 8,9 miljoen incidenteel beschikbaar voor 
een dekkende begroting voor Stadstoezicht in 2013. 

 
 De Begroting 20132 van het reguliere bedrijf van de Dienst Stadstoezicht is opnieuw opgebouwd. De 

                                                
2 De onderbouwing hiervan is opgenomen in het concept B&W besluit Financieel perspectief DST 2013 e.v. dat 4 september 
2012 in B&W wordt behandeld. 

171



juiste kostprijzen (tarieven) zijn bepaald en de formatie is aangepast aan de daadwerkelijk benodigde 
capaciteit om te kunnen voldoen aan het opdrachtenpakket   Nu is inzichtelijk welke inzet nodig is 
voor welke activiteit en welke kosten daaraan zijn verbonden. Het gaat om de volgende activiteiten: 
� Integrale bevoegde handhaving: € 9,0 miljoen 
� Veiligheid openbaar vervoer en bijdrage aan politie: € 7,9 miljoen 
� Bestuurlijke toezicht prostitutie: € 0,5 miljoen 
� Cameratoezicht: € 1,5 miljoen 
� Wegsleep:€ 5,1 miljoen 
� Milieuzonering, RVV ontheffingen en afhandelen Bezwaar & beroep: € 0,6 miljoen 
� Dienstverlening Cition (huisvesting/ICT): €1,5 miljoen en een aantal activiteiten (vermindering 

opleidingen, herstructurering meldkamer en verhoging baten wegsleep) als invulling van de 
bezuinigingsmaatregelen: € 1,3 miljoen 

 
In totaal heeft het reguliere bedrijf € 27,4 miljoen aan lasten. Daar staat € 21,9 miljoen aan baten 
tegenover. Dit leidt in 2013 tot een tekort van € 5,5 miljoen (was € 2,1 miljoen in 2012). De formatie is 
aangepast aan de daadwerkelijk benodigde capaciteit om te kunnen voldoen aan het 
opdrachtenpakket (€ 5,3 miljoen) en als gevolg van een uitbreiding van de werkzaamheden voor 
cameratoezicht (€ 0,2 miljoen). De baten zijn voornamelijk binnengemeentelijk en worden ten laste 
van de beleidsprogramma’s gebracht via interne doorberekening (OOV en VEI). De opgelegde 
taakstelling bedrijfsvoering van € 1,0 miljoen is in 2013 structureel gerealiseerd door herstructurering 
van de meldkamer, verlaging van het opleidingenbudget en het 100% kostendekkend maken van de 
leges voor wegslepen. 

  
Bij het REOranisatiebedrijf worden de onbevoegde handhavers en overig boventallig personeel 
begeleid naar ander werk. Het gaat om 31 fte. In 2013 is hiervoor € 2,4 miljoen nodig (€ 3,1 miljoen 
lasten en € 0,7 miljoen baten). 
 
In de Pool Amsterdam worden boventalligen (onder andere onbevoegde handhavers) ingezet tegen 
een tarief waardoor zij baten kunnen genereren, tijdens hun overgang naar ander werk. Het gaat in 
2013 om 27 fte. In 2013 is hiervoor € 1,0 miljoen nodig, € 1,7 miljoen lasten en € 0,7 miljoen baten.  
De lasten van de Pool Amsterdam en REO-bedrijf zijn lager dan eerder werd voorzien. De instroom 
blijkt lager dan in eerste instantie was begroot.  
� Regulier bedrijf DST: De meerjarige cijfers zijn niet aangepast voor de afname van incidentele 

budgetten voor toezicht en handhaving taxi (m.i.v. 2014 -/- € 0,6 miljoen: effectief -/- € 0,4 miljoen 
gecorrigeerd voor overhead). Daarnaast is nog geen rekening gehouden met de uitwerking van 
de opdracht voor toezicht en handhaving uit 1 Stad 1 Opgave. 

� Pool Amsterdam en het REO-bedrijf: De meerjarige ontwikkeling zoals die wordt voorzien voor 
Pool Amsterdam en het REO-bedrijf zijn in de cijfers verwerkt. Met dien verstande dat jaarlijks bij 
de begroting over de toekenning van de benodigde middelen wordt besloten. 

 
ACAM 
In 2011/2012 is een tekort op de opgelegde bezuiniging gemeld. Naar verwachting wordt deze 
bezuiniging ultimo 2015 gerealiseerd. Daardoor ontstaat een incidenteel tekort in 2012, 2013 en 
2014. Het incidentele tekort op de dienstbezuiniging wordt centraal opgelost. Besparingen van ACAM 
naar diensten hebben diensten in de eigen begrotingen 2013 verwerkt. Door het efficiënter uitvoeren 
van jaarrekeningcontroles worden budgetten van diensten verlaagd. Het saldo voor 2013 blijft gelijk 
aan de Begroting 2012. 
 
10.3.4 Risico’s  
� DBGA: Contract Parkeerbelastingen  
� ACAM: afbreukrisico bij accountancy- en advieswerkzaamheden; compliance, voldoen aan wet- 

en regelgeving; betrouwbaarheid en onafhankelijkheid; control bij diensten/concern niet op orde, 
waardoor bezuiniging onder druk komt te staan; vraaguitval en daarmee overcapaciteit van 
personeel; onvoldoende mobiliteit waardoor boventalligheid en frictie ontstaat 
De belangrijkste beheersmaatregelen zijn: kwaliteitsbeheersingssysteem; toetsing 
aanvaardbaarheid adviesopdrachten door Compliance Officer; toetsing door Quality Officer; 
actieve acquisitie en mobiliteitsbeleid 

� DST: Vergrijzing van de organisatie en de leeftijdsgebonden arbeidsvoorwaarden 
� Pool Amsterdam en het REO-bedrijf: Het niet behalen van de uitstroom 
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10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en 
productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector 
 
10.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
Het aanbieden van ondersteunende en uitvoerende dienstverlening aan organisatieonderdelen, tegen 
marktconforme kwaliteit en tarieven. Daardoor kunnen ze hun taken effectief en efficiënt uitvoeren. Er 
zijn geen indicatoren bij deze doelstelling. 
 
10.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Expertise leveren voor het managen van gebiedsontwikkeling, advies, makelaardij en beheer van 

gemeentelijk vastgoed en beheer van Food Center Amsterdam 
� Stedenbouwkundige en planologische expertise leveren voor ontwikkeling van de stad. 
 
10.4.3 Wat mag het kosten? 
Bedragen x € 1 miljoen Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 79,6 108,8 68,2 68,1 68,0 
1. Romp 79,3 108,5 68,0 67,9 67,7 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Baten - 82,0 104,8 70,9 70,9 70,9 
1. Romp 79,9 104,2 70,6 70,6 70,6 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 2,1 0,5 0,2 0,2 0,2 
Saldo ten laste van de algemene middelen -2,5 4,0 -2,6 -2,7 -2,9 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De lasten zijn € 108,8 miljoen, de baten € 104,8 miljoen. Het saldo ten laste van de algemene 
middelen is € 4,0 miljoen. De lasten stijgen met € 29,2 miljoen en de baten met € 22,8 miljoen; het 
saldo stijgt met € 6,5 miljoen. Deze mutaties worden hieronder verklaard. 
 
Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) 
De totale omzet van IBA blijft gelijk. 
 
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) 
Het saldo is met € 2,1 miljoen verbeterd ten opzichte van 2012. Voor 2013 wordt een positief 
resultaat van € 0,3 verwacht. De saldoverbeteringen hebben vooral een administratief karakter. De 
saldoverslechteringen worden vooral veroorzaakt door het afstoten van gemeentelijk bezit. In de 
ontwikkeling van het meerjarenperspectief blijkt dit vooralsnog geen structurele nadelige effecten te 
hebben. 
 
De verbetering is ten eerste toe te schrijven aan een andere toerekening van overheadkosten bij het 
werken in opdracht (het betreft geen verbetering van de performance). Waar in de Begroting 2012 
nog een geprognosticeerd verlies van € 0,7 miljoen werd geraamd als gevolg van verliesgevende 
externe tarieven, wordt in 2013 een positief resultaat verwacht van € 0,2 miljoen.  
Ten tweede treedt er bij permanent beheer van vastgoed een verlies op van € 0,8 miljoen vanwege 
de afstoot van panden en terreinen )de opbrengsten voor het beheer nemen af’. 
Ten derde is er een positief effect van € 1,9 miljoen bij het beheer van het Food Center Amsterdam 
(FCA). Deze wordt veroorzaakt door een eenmalige dotatie van € 1,8 miljoen aan de reserve 
Herstructurering FCA. Deze blijft in 2013 achterwege. Tenslotte leidt een administratieve correctie bij 
de kapitaallasten (teveel begroot in 2012) tot een positief effect van € 0,3 miljoen. Hier staat een 
negatief effect van € 0,2 miljoen tegenover in de huuropbrengsten. Door de aankomende 
herstructurering en het daarmee gepaard gaande uitgestelde onderhoud, worden er steeds minder 
panden verhuurd.  
 
De ontwikkeling van de lasten (€ 7,1 miljoen) en baten (€ 5,1 miljoen), laat de volgende mutaties zien: 
� € 3,8 miljoen aan lasten en € 4,6 miljoen baten bij het onderdeel Advies en beheer gemeentelijk 

vastgoed (Facilitair werken), per saldo een verlies van € 0,8 miljoen als gevolg van de afstoot van 
panden en terreinen  
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� € 2,1 miljoen aan lasten en € 0,2 miljoen aan baten bij FCA, met name als gevolg van het 
achterwege blijven van de eenmalige dotatie aan de reserve uit 2012 van € 1,8 miljoen 

� € 1,1 miljoen aan lasten en € 0,3 miljoen aan baten op het onderdeel Opdrachtnemerschap 
gebiedsontwikkeling, per saldo de eerder toegelichte mutatie van 
€ 0,8 miljoen van Begroting 2012 naar 2013 

 
Begroting 2014-2016 
Voor de periode vanaf 2014 worden op dit moment nog geen baten of lasten voor het Foodcenter 
geraamd. In verband met de toekomstige herontwikkeling wordt terughoudend omgegaan met het 
onderhoud van terreinen en gebouwen.  
 
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) 
De omzet van DRO in de Begroting 2013 blijft nagenoeg gelijk aan de Begroting 2012. DRO zet 
personeel in op projecten bij binnen- en buitengemeentelijke opdrachtgevers. De opbrengst van het 
externe opdrachtenpakket wordt voor 2013 geraamd op € 12,3 miljoen. Gelet op de ontwikkelingen in 
de markt en de ombuigingen is het onzeker of deze omzet ook wordt gerealiseerd. 
 
10.4.4 Risico ’s  
� IBA: Bestemmingsreserve Vernieuwing Bedrijfsvoering (zie bij reserves) 
 
� DRO: de heroverwegingen, de crisis en de gevolgen daarvan voor het Vereveningsfonds, hebben 

een negatief effect op het werkpakket van de dienst. De omzet voor DRO is de komende jaren 
onzeker. In de meerjarenbegroting wordt nu nog uitgegaan van ongewijzigd beleid, waarbij alleen 
vastgestelde bezuinigingen zijn verwerkt 

 
� OGA 

¯ Het risico op (oplopende) exploitatieverliezen door een groeiend leegstandspercentage bij de 
in 2011 aan OGA overgedragen kernpanden van de gemeente Amsterdam dan wel een 
exploitatie die niet kostendekkend blijkt. De beheersing is gericht op het voorkomen van 
aanloop- en exploitatieverliezen. De afdeling Verwerving en Beheer van OGA, voert in het 
najaar van 2012 een risicoanalyse uit 

¯ Het risico voor de herstructurering van FCA is dat er geen inschrijvingen door potentiële 
ontwikkelaars worden uitgebracht en dat herstructurering van het terrein dus niet doorgaat. 
Het afhaken van de ontwikkelaars, waarmee in 2012 nog onderhandelingen worden gevoerd, 
zal leiden tot schadeclaims van de te verplaatsen bedrijven en verslechtering van het imago 
van de Gemeente Amsterdam. De beheersing is gericht op het slagen van de 
herstructurering, door creatief met de betrokken partijen naar oplossingen te zoeken 
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10.5 Reserves, voorzieningen en investeringen  
 
10.5.1 Reserves  
Doel-  
stel-
ling 

Reserve 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 

2011 

Mutatie 
2012 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 
10.2 Wachtgeld (DFM) 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10.9 Reserve frictiekosten 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
10.2 AGA 1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10.2 Bureau Integriteit 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
15.0 ABC Pool 0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10.1 WW en wachtgeld (SHI) 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 
10.1 Dekking kapitaallasten achterstallig 

onderhoud (DICT) 9,2 -2,4 6,8 -3,0 3,7 2,4 1,9 1,6 
10.1 Transitieplan/Vervolg Stabilisatieplan (DICT) 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 10,4 6,8 3,4 
10.1 Uitvoeringsplan 15,1 8,6 23,7 -4,8 18,9 16,9 15,0 13,5 
10.2 Egalisatiereserve P-beheer 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 
10.2 Reserve ABC-pool (DAO) 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 
10.2 Reserve AGA (DAO) 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
10.4 Algemene reserve (IBA) 3,3 0,0 3,3 0,0 3,3 3,3 3,3 3,3 
10.4 Winstreserve (25%) (IBA) 2,0 0,0 2,0 -0,3 1,8 1,8 1,8 1,8 
10.4 Wachtgeld (IBA) 1,5 0,0 1,5 0,0 1.5 1.5 1,5 1,5 
10.4 nieuwe huisvesting (IBA) 0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
10.2 Verbetering Bedrijfsvoering 0,3 0,0 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
10.4 Gemeentelijke bijdrage herstructurering Food 

Center Amsterdam 20,3 -1,8 18,6 0,0 18,6 18,6 18,6 18,6 
10.3 Egalisatiereserve nieuwe activiteiten 1,9 0,1 2,0 -0,2 1,7 1,9 2,0 2.1 
10.2 Algemene bedrijfsreserve (PMB) 4,4 0,2 4,6 0,2 4,7 4,9 5,0 5,2 
10.2 Professionalisering PMB 0,4 -0,1 0,4 -0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 
10.2 WW-verplichtingen (PMB) 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
10.2 Huisvesting en meubilair (PMB) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
10.3 Algemene bedrijfsreserve (ACAM) 0,2 0,2 0,4 0,2 0,6 0,6 0,6 0,7 
10.2 Algemene reserve (Wibautgroep) 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 
10.2 Algemene reserve (  Materiaaldienst) 2,8 0,0 2,9 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 
 Totaal 64,7 5,1 70,1 -2,0 66,2 67,4 63,0 56,0 

 
DICT 
� Bij de Jaarrekening 2011 is besloten alle reserves die te maken hebben met realisatie- en 

stabilisatieplannen samen te voegen tot één reserve vervolg op het Stabilisatieplan. Aan deze 
reserve wordt de € 18 miljoen, volgend uit de besluitvorming van de Kadernota toegevoegd en € 
11,7 miljoen onttrokken. In de Begroting 2013 is voor € 19,5 miljoen aan incidentele uitgaven 
gepland: € 3,0 miljoen achterstallig onderhoud, € 4,8 miljoen Stabilisatieplan en € 11,7 miljoen 
vervolg op het Stabilisatieplan. 

� DICT 
De reserve meubilair is afgewikkeld en vrijgevallen bij de Jaarrekening 2011. 

 
IBA 
� Reserve Vernieuwing Bedrijfsvoering 

De reserve is bestemd voor het herinrichten van de Bedrijfsvoering en wordt verhoogd in verband 
met een noodzakelijke aanpassing van bedrijfsprocessen aan vernieuwde systemen in 2012. 

 
DRO 
� Incidentele groengelden 

Met de uitvoerende stadsdelen zijn afspraken gemaakt over de uiterste datum van oplevering van 
projecten ten laste van groenmiddelen 2011-2014 en Sloterplas en Parken. De dekking vindt 
plaats door onttrekking aan de bestemmingsreserve Incidenten Groengelden. Deze 
bestemmingsreserve is eind 2013 uitgeput. 

� De Rode Loper 
Jaarlijks wordt € 1 miljoen gedoteerd aan deze reserve. Daarnaast wordt in 2013 € 1,5 miljoen 
besteed aan het project Rode Loper. De dekking vindt plaats door onttrekking aan de 
bestemmingsreserve. 
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� Museumplein 
In 2012 wordt de reserve door middel van een onttrekking van € 1,2 miljoen op het niveau van de 
geraamde lasten gebracht. De reserve is eind 2013 uitgeput. 

� Grootstedelijk OR 
Aan de bestemmingsreserve wordt in 2012 € 1,2 miljoen gedoteerd voor utgaven in relatie tot 
wijkaanpak en Werelderfgoed. Deze komen in 2013 tot besteding. 

 
DAO 
� Reserve ABC en reserve AGA 

Bij de eerste begrotingswijziging zijn de budgetten van AGA en de ABC Pool overgedragen aan 
de nieuwe Dienst Advies en Onderzoek (DAO). De reserves van deze organisatieonderdelen 
waren nog niet overgedragen, het voorstel is bij de  Begroting 2013 daartoe alsnog te besluiten. 
Beide reserves, € 1,0 miljoen reserve AGA en € 0,6 miljoen reserve ABC Pool, worden volledig 
onttrokken. 

 
DFM 
� Frictiekosten 

In de Begroting 2012 is een bedrag van € 0,5 miljoen toegekend voor frictiekosten in het kader 
van de heroverwegingsmaatregel openingstijden stadhuis. De onttrekking uit deze reserve zal in  
8-maandsrapportage en in de Jaarrekening 2012 worden gemeld. 

 
10.5.2  Voorzieningen 
Doel-
stel-
ling 

  Voorziening 
                                                                                            
Bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 

2011 

Mutatie 
2012 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 
 10.2 Onderhoudsfonds (DFM) 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 2,3 
10.3 Sociaal Plan Cition (BDA) 6,0 0,8 5,2 0,7 4,5 3,7 2,9 2,2 
10.3 Gemeentelijk Wagenpark (BDA) 2,6 0,2 2,8 0,3 3,1 3,3 3,6 3,8 
10.3 Ontwikkelingen Parkeerbeheer (BDA) 5,6 8,9 14,8 0,0 14,8 14,8 14,8 14,8 
10.4  Noordelijke ontsluiting Food Center 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 
 10.4 Groot Onderhoud BHG 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 s Aanspraken in het kader van 

spaarverlof 
0,01 0,0 0,1 0,0 0,01 0,01 0,01 0,01 

 10.4 Groot onderhoud gebouw en terrein  0,8 0,0 0,8 0,04 0,8 0,7 0,7 0,6 
  Voorzieningen totaal 17,1   25,5   25,0 24,5 23,9 23,4 

 
BDA 
� Gemeentelijk Wagenpark 

Deze voorziening is bestemd voor het opvangen van renteschommelingen en voor projecten om 
het gemeentelijk wagenpark te optimaliseren. De voorziening heeft een maximale omvang van 
€ 2,6 miljoen ultimo 2011. De verwachte jaarlijkse toevoeging in de periode 2012 t/m 2016 is  
€ 0,3 miljoen. In feite is er de afgelopen jaren sprake van een rentestijging. Een ander aspect van 
de lagere dotatie betreft de toerekening van de salarislasten aan het GWA. De begroting van het 
GWA is hier ten onrechte niet op aangepast. Het resultaat bedroeg in 2011 € 0,3 miljoen en zal in 
2013 lager uitvallen door een opnieuw stijgend rente percentage (van 4,25 % naar 4,5%). 

� Sociaal plan Cition 
De voorziening is een fonds voor garantievoorziening behoud loonniveau en bestemd voor 
compensatie in het verschil van loon NRGA en de inschaling bij Cition. Voor de periode 2012-
2016 bedraagt de verwachte jaarlijkse onttrekking € 0,8 miljoen. 

� Ontwikkelingen parkeerbeheer 
Deze voorziening is bestemd voor frictiekosten bij het aanbestedingstraject van de overheid BV 
Cition (conform raadsbesluit 2012/153). In 2012 wordt € 8,9 miljoen aan deze voorziening 
toegevoegd.  

 
10.5.3  Investe ringen 
DICT: In 2013 begroot DICT voor circa € 11,9 miljoen aan ICT investeringen. Hierdoor stijgen de 
kapitaallasten fors ten opzichte van de Begroting 2012. De investeringen betreffen met name 
achterstallig onderhoud, het stabilisatieplan en vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten worden 
gedekt vanuit de beschikbare bestemmingsreserves. In 2013 wordt ingezoomd op de structurele 
consequenties van de investeringen en de wijze waarop de kapitaallasten structureel in de exploitatie 
zullen worden opgenomen. 
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11. Stedelijke ontwikkeling 
 
Maatschappelijk effect 
Amsterdam is een geliefde plek om te wonen, te werken en te recreëren – een compacte en 
duurzame stad in een groene omgeving. De woningmarkt biedt plaats aan jonge starters en 
gezinnen, kopers en huurders. De woningvoorraad bestaat uit voldoende  goedkope, middensegment 
en duurdere woningen. Nieuw instromend talent heeft voldoende mogelijkheden om zich in onze stad 
te vestigen. 
 
Kerncijfers 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting  
2013 

Begroting  
2014 

Begroting  
2015 

Begroting  
2016 

Lasten per doelstelling           
11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit 
economisch sterk en duurzaam 146,7 241,3 233,1 172,5 170,3 
11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 
is de CO2-uitstoot met 40% verminderd ten opzichte 
van 1990 1,5 1,3 0,1 0,0 0,0 
11.3 Aanpak leegstaande kantoren 0,6 2,0 1,0 0,9 0,0 
11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit 1,5 1,0 2,5 0,0 0,0 
11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en 
doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt 49,4 35,7 35,4 36,0 35,6 
11.6 Uitvoeren van een grootschalig 
woningisolatieprogramma 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 
11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- 
en woningtoezichtstaken 11,2 9,9 9,9 9,8 9,7 
11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 
het gemiddeld niveau (NAP) 6,6 8,2 4,7 4,7 4,7 
11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk 
vastgoed in de stadsdelen 13,9 7,1 1,3 1,3 1,3 
11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke 
vernieuwing 43,7 22,6 0,1 0,1 0,1 
Subtotaal lasten 276,5 330,4 289,2 226,4 222,6 
Dotaties aan reserves 61,4 29,9 21,9 18,3 21,0 
Totaal lasten 337,9 360,3 311,1 244,7 243,6 
Baten per doelstelling           
11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit 
economisch sterk en duurzaam 128,0 180,6 175,8 119,3 118,8 
11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 
is de CO2-uitstoot met 40% verminderd ten opzichte 
van 1990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11.3 Aanpak leegstaande kantoren 0,1 2,0 1,0 0,9 0,0 
11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en 
doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt 10,6 13,9 21,2 17,9 20,7 
11.6 Uitvoeren van een grootschalig 
woningisolatieprogramma 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 
11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- 
en woningtoezichtstaken 9,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 
het gemiddeld niveau (NAP) 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 
11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk 
vastgoed in de stadsdelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke 
vernieuwing 30,2 25,0 0,0 0,0 0,0 
Subtotaal baten 184,7 235,2 211,5 151,7 152,9 
Onttrekkingen aan reserves 110,0 74,2 59,4 59,8 58,7 
Totaal baten 294,7 309,4 270,9 211,5 211,6 
Saldo ten laste van de algemene middelen 43,2 51,0 40,1 33,2 32,0 

 
Programakkoord ambities  
Het college pakt de gevolgen van de economische crisis aan. De economische kracht van de regio 
Amsterdam groeit verder. Het college schept de voorwaarden voor een aantrekkelijk klimaat om te 
wonen en te werken. Aandacht is er voor de aanpak van leegstaande kantoren en voor de 
doorstroming op èn het toegankelijk houden van de Amsterdamse woningmarkt. Een goede 
woonruimteverdeling, zelfbouw, transformatie en duurzaamheid zijn hier de thema’s waarop wij 
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inzetten. Daarbij houden we oog voor het leefbaar houden van de stad en voor haar 
toekomstbestendigheid, onder andere door in te zetten op een verstandige energiehuishouding, 
gekoppeld aan CO2-reductie.  
 
Ontwikkelingen en beleidskaders  
� Nieuwe werkwijzen (snellere planprocessen, meer flexibiliteit, meer ruimte voor ook andere 

partijen) en nieuwe financieringsvormen (inclusief meer aandacht voor cashflowsturing) op het 
gebied van gebiedsontwikkeling zijn noodzakelijk in het licht van de economische crisis. Het 
implementatietraject naar aanleiding van de adviezen van de commissie Wijntjes, gecombineerd 
met de bestuursopdracht ruimtelijke ontwikkelstrategie, geven hier nader invulling aan  

� Reorganisatie van de ruimtelijke sector, met als doel de inbedding van nieuwe werkwijzen in de 
organisatie, van de centrale stad en de stadsdelen. Hiermee wordt bovendien een aanzienlijke 
bezuiniging beoogd 

� In het voorjaar van 2012 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voornemen tot 
modernisering van het erfpachtstelsel. Een belangrijk element daarin zal het aanbrengen van 
meer voorspelbaarheid zijn inzake de ontwikkeling van de canon bij het einde van een erfpacht 
tijdvak en dat zal in 2013 leiden tot nieuwe Algemene Bepalingen 

� Het college is begonnen met het inventariseren van al het gemeentelijk vastgoedbezit met als 
doel het professionaliseren en optimaliseren van het vastgoedbeheer als basis voor het 
ontwikkelen van een gemeentelijke vastgoedstrategie  

� De voorbereiding invoering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied+ (RUD 
NZKG+) is in volle gang. Het definitieve besluit tot over gaan tot op oprichting wordt in september 
genomen. De oprichting van de organisatie staat nog steeds gepland voor 1 januari 2013  

� In 2012 zijn op het terrein van wonen belangrijke wijzigingen in het rijksbeleid doorgevoerd zoals 
de aanpassingen van het puntenstelsel (Donnerpunten) en 5% extra  huurverhoging voor 
mensen met een inkomen hoger dan € 43.000 die in een sociale huurwoning wonen. Het 
kooprecht voor huurders is nog in onderzoek. Daarnaast zijn bij de komst van een nieuw kabinet 
verdere ingrijpende maatregelen te verwachten in het kader van de hervorming van de 
woningmarkt  

� Van grote invloed op de woningmarkt blijft de zogenaamde Europese beschikking die corporaties 
verplicht om 90% van de woningen met een huur lager dan € 652,- aan huishoudens met een 
inkomen lager dan € 33.614,- te verhuren  

� Door een voorzichtiger hypotheekbeleid van de banken is het voor veel huishoudens moeilijker 
een hypotheek te krijgen. Daarbij komt dat het huurbeleid van het Rijk het wisselen van een 
huurwoning minder aantrekkelijk maakt. Hierdoor is de doorstroming op de woningmarkt zeer 
gering. Afgewacht moet worden wat de effecten van de door de Tweede Kamer voorjaar 2012 
voorgestelde maatregelen zullen zijn 
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11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk en duurzaam 
 
11.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
Amsterdam wil de economische motor van Nederland zijn. Dat vereist intensieve zorg voor het 
leefmilieu van onze stad. De structuurvisie benoemt hiervoor de belangrijkste ingrepen: de kernstad 
wordt intensiever gebruikt, we realiseren goede verbindingen met de regio en behouden de 
omliggende landschappen.  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 
1. Bevolkingsgroei Aantal inwoners Ultimo  790.044   805.456 

 
11.1.2 Wat gaan we ervoor doen? 
De Amsterdamse bijdrage aan het Zuidas Dok, de aanleg van het Centrumeiland als start van de 
tweede fase IJburg en de voorbereiding van de besluitvorming voor de verdere ontwikkeling van de 
Houthavens tonen aan dat we ook in 2013 investeren in een economisch sterke en duurzame 
metropool.  
 
Binnen deze doelstelling zijn de activiteiten opgenomen voor het realiseren van een economisch 
sterke en duurzame stad. We hebben ze ingedeeld naar de drie thema’s Metropoolvorming, 
Transformatie en Stedelijke samenhang. 
 
Metropoolvorming 
� We werken aan de metropoolvorming via de uitvoering van het Regionale Ontwikkelingsbeeld 

2040,1 een nieuwe regionale kantoren- en bedrijvenstrategie, de toekomst van de luchthaven en 
de gebiedsagenda van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het 
Rijk2  

� We geven vorm aan de versterking van de regionale economie, het (internationaal) 
vestigingsklimaat, regionale energiestrategie, duurzame mobiliteit en logistieke ketens  

� We agenderen de metropoolontwikkeling op nationaal en Europees niveau 
� Conform de motie Mulder, van der Ree, Capel en Verbeet over de fysieke peiler in het AIF, zullen 

wij nadere voorstellen doen aan uw raad voor pijlerspecifieke criteria bij de besteding van de 
middelen in deze pijler     

 
Transformatie 
� We stimuleren transformatie van gebiedsbebouwing door bottom-up initiatieven te steunen en op 

kleinschalig niveau te experimenteren met nieuwe vormen van participatie en cocreatie  
 
Stedelijke samenhang 
� We geven vorm aan de stedelijke samenhang door beleid, kaders en toetsing; in dit kader voeren 

we ook wettelijke taken uit, zoals de Wet ruimtelijke ontwikkeling (Wro) en de Flora- en faunawet 
 
11.1.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 183,3 247,6 236,7 175,8 173,3 
1. Romp 146,7 240,5 233,1 172,5 170,3 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 36,6 6,3 3,6 3,3 3,0 
Baten - 176,4 227,7 222,2 165,7 165,2 
1. Romp 128,0 180,6 175,8 119,3 118,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 48,4 47,1 46,4 46,4 46,4 
Saldo ten laste van de algemene middelen 6,9 19,9 14,5 10,1 8,1 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

                                                
1 Verstedelijking, metropolitaan landschap, mobiliteit en klimaatbestendigheid. 
2 De hoofdelementen van het programma zijn OV SAAL, SAA, IJmeer-Markermeer en Zaan/IJ. 
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De ontwikkelingen in de baten en de lasten worden grotendeels bepaald door de Zuidas en het 
Vereveningsfonds. De ontwikkeling in de reserves wordt vrijwel geheel hierdoor bepaald. Het 
Vereveningsfonds kent een eigen financieel kader dat wordt toegelicht in paragraaf 11.12. 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De lasten en de baten voor deze doelstelling stijgen in de Begroting 2013 ten opzichte van de 
Begroting 2012 met respectievelijk € 64,3 miljoen en ruim € 51,3 miljoen. Het soldo stijgt met € 13 
miljoen. Dit heeft uitsluitend een financieel-technische oorzaak. De begin 2012 bestuurlijk 
vastgestelde plancyclus voorziet in dit stadium niet in verwerking van actuele mutaties in reserves en 
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld als gevolg van planafsluitingen, in de voorliggende Begroting 2013. 
Deze mutaties worden gepresenteerd in het kader van het EindejaarsRAG (november 2012), waarna 
bestuurlijke behandeling plaatsvindt, inclusief verwerking in de begroting 2013. De mutaties die nu 
zichtbaar zijn betreffen de proceskosten. De stijging van het saldo in 2013 ten opzichte van 2012 met 
€ 13,8 miljoen wordt vooral veroorzaakt door de gelden voor bodemsanering die hier wel in 2012 zijn 
verantwoord (€ 9,4 miljoen), maar vanaf 2013 in het Programma Milieu en water worden 
verantwoord.  
 
Van Begroting 2013 naar Begroting 2016 
Naast de hierboven toegelichte mutaties daalt het volume aan de lastenkant meerjarig door het 
afnemen van rentelasten door daling van de uitstaande leningportefeuille bij woningcorporaties. 
Aangezien het volume van de baten meerjarig ongeveer gelijk blijft, verklaart dit ook de mutatie van 
het saldo. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
In 2013 is er een incidentele prioriteit opgenomen van € 0,8 miljoen voor de beheerkosten Westpoort. 
Vanuit eerdere besluitvorming in het kader van Inzet op Herstel 1 is in de Begroting 2013 een 
posterioriteit van € 0,15 miljoen opgenomen, betreffende middelen RO beleid. 
 
11.1.4 Risico’s  
De woningmarkt herstelt voorlopig niet en de vraag naar bouwgrond voor kantoren en bedrijven lijkt 
zelfs structureel minder te worden. Aanpassingen in de fasering, het schrappen van programma’s  en 
lagere grondprijzen hebben geleid tot een verslechtering van het resultaat van de grondexploitaties. 
Verder wordt op portefeuilleniveau rekening gehouden met een aanzienlijk afzetrisico. De voorziening 
voor generieke risico’s is met € 90 miljoen verhoogd tot € 170 miljoen.  
Voor de projectspecifieke risico's is in de Jaarrekening 2011 een voorziening van € 76 miljoen 
getroffen. Een actueel beeld van de risico’s inzake de grondexploitaties en het Vereveningsfonds 
wordt gegeven bij het EindejaarsRAG 2012 die wij begin 2013 zullen bespreken. Op basis daarvan 
zal de Begroting 2013 nog worden bijgesteld.  
 
De Dienst Zuidas geeft in het Financieel Perspectief (FP) 2012 Flanken Zuidas Amsterdam een 
actualisatie van de grondexploitaties, de risico’s en de wijze waarop die beheerst worden. Het 
verwachte totale resultaat van de Zuidas bedraagt netto contant, prijspeil 2012, € 384 miljoen. Dit 
betekent dat op basis van de huidige inzichten en aannames het realistisch is te verwachten dat dit 
saldo de komende decennia wordt  gerealiseerd. Het FP zal in het najaar voor bestuurlijke 
besluitvorming worden voorgelegd. De besluitvorming over de Amsterdamse bijdrage aan het Zuidas 
Dok project en de genoemde actualisatie bij de EindejaarsRAG 2012 vormen samen de aanleiding 
voor een nieuw bestuurlijk ijkmoment.  
 
Vanaf 2011 wordt er veel aandacht gegeven aan het sturen op kasstromen. De overmaat in het 
planaanbod zal verder worden teruggedrongen en een aantal plannen zal niet in de huidige vorm 
voortgezet kunnen worden. In lijn met de aanbevelingen van de commissie Wijntjes wordt ingezet op 
een kortere looptijd van grondexploitaties verkleinen van plangebieden. Deze maatregelen kunnen 
leiden tot een nadelig effect op de algemene reserve in het Vereveningsfonds.  
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11.2 Amsterdam stabiliseert de CO 2-uitstoot. In 2025 is de CO 2 uitstoot met 
40% verminder d ten opzichte van 1990 
 
11.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
In 2014 stopt de groei van de CO2-uitstoot en wordt de daling ingezet. Neveneffecten zijn lagere 
woonlasten voor Amsterdammers en versterking van de groene economie.3  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Jaarlijkse CO2-uitstoot 1990            Jaarlijkse toename is tot staan gebracht 
2. % gerealiseerde              
klimaatneutrale nieuwbouw 4 

0%                Ultimo 2010 25% 70% 80% 100% 100% 

3. % duurzame opwekking       
4. Aantal stadswarmte-
aansluitingen5 
 

54.783           Ultimo 2010 
 

4.500 4.500 4.500 4.500 PM 

 
11.2.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Het programma Klimaat & Energie is één van de vier pijlers van het stedelijke 
duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014. De Energiestrategie 2040 
maakt onderdeel uit van de Structuurvisie Amsterdam 2040.  
 
Programma Klimaat & Energie 
� We bewaken de voortgang van het Amsterdamse klimaat- en energieprogramma, voeren 

projecten uit, coördineren, monitoren, initiëren, en jagen aan 
� We passen de lokale regelgeving aan en lobbyen richting Den Haag en Brussel om 

energiebesparing en opwekking voor (en door) burgers en ondernemers mogelijk te maken 
� We willen de capaciteit van windenergie verdubbelen. In 2013 worden de juridisch- planologische 

kaders aangepast voor de projecten die voortkomen uit de Windvisie. 
� Vanuit de klimaatpijler van het Amsterdams Investeringsfonds maken we investeringen mogelijk 

die uiteindelijk een groot effect voor de stad kunnen hebben. In 2013 zullen er met name 
voorstellen ontwikkeld worden voor maatschappelijke deel van deze pijler   

� In 2013 richten we ons op het terugdringen van het energieverbruik van grootverbruikers die bijna 
2/3 van de CO2- uitstoot in de stad voor hun rekening nemen. Deze groep kan vaak relatief 
eenvoudig energiebesparende maatregelen doorvoeren 

� We geven de Leidraad Energieke Stedenbouw, waarmee aangegeven wordt hoe energiezuinige 
bouw tot stand komt, een plaats binnen het proces van stedelijke ontwikkeling 

� We monitoren en meten de CO2 uitstoot en de energietransitie en via de duurzaamheidindex de 
mate waarin we er als stad in slagen verder te verduurzamen 

� In 2013 worden de projecten Energiek Zuidoost en Slimme wijk Nieuw-West ten uitvoer gebracht 
 
Klimaatneutraal bouwen  
� We leveren ‘klimaatneutraal-op-maat’ -adviezen aan bouwprojecten en monitoren de voortgang 

van klimaatneutraal bouwen  
� We ontwikkelen nieuwe instrumenten, zoals een kader voor afspraken met marktpartijen6 en een 

subsidieregeling voor klimaatneutraal bouwen 
� We zien er op toe dat planeigenaren het criterium duurzaamheid substantieel meewegen bij 

selecties van marktpartijen 
� Juli 2012 is de verordening energieleningen Amsterdam 2012 door gemeenteraad vastgesteld. 

Hiermee wordt ingezet op het nemen van energiebesparende maatregelen door individuele 
eigenaarbewoners, Verenigingen van Eigenaren en kleine particuliere verhuurders van woningen 

� We nemen de bij de Kadernota 2013 aangenomen motie (493)  Doorninck in acht, waarin wordt 
opgeroepen: 

                                                
3 Zowel concreet werk voor installateurs en diensten, als een groen vestigingsklimaat. 
4 Conform het raadsbesluit Duurzaamheid in de nieuwbouw (september 2008) worden vanaf 2015 alle woningen en 
utiliteitsgebouwen klimaatneutraal gebouwd. Deze bestuursperiode is de ambitie om 40% klimaatneutraal te laten bouwen. 
5 Uitbreiding van warmtenet (gebruik van restwarmte) heeft gunstig effect op het milieu (Energiebesparing, CO2 reductie en 
verbetering van de luchtkwaliteit) en is één van de pijlers van het klimaatprogramma van de gemeente. Doelstelling is om meer 
dan 100.000 woningequivalenten aan te sluiten. 
6 De Toets Amsterdamse klimaatwoning. 
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− bij gemeentelijke steun aan herziening van oudere bouwplannen, niet alleen afspraken te 
maken over prijs en datum afname, maar ook een vorm klimaatneutraal bouwen als 
tegenprestatie te vragen 

− te onderzoeken hoe Amsterdam optimaal gebruik kan maken van de regelingen uit het 
Lenteakkoord om klimaatneutraal bouwen te stimuleren en faciliteren 

− met het Rijk voorstellen te bespreken voor concrete invulling van het revolving fund7, met als 
uitgangspunt dat een landelijke pilot aanhaakt bij de Amsterdamse werkwijze en die versterkt 

 
Stadswarmte 
Voor het realiseren van de doelstellingen is uitgegaan van gemiddeld 4.500 aansluitingen per 
jaar. Voor 2013 wordt uitgegaan van het aansluiten 3.000 woningequivalenten, waarvan 2.000 door 
Westpoort Warmte (WPW). WPW/NUON-warmte hebben het strategische besluit genomen zich meer 
te richten op de bestaande bouw. Hierdoor wordt de terugval bij nieuwbouw deels gecompenseerd.  
 
11.2.3 Wat mag het kosten?  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 1,5 1,3 0,1 0,0 0,0 
1. Romp 1,5 0,5 0,1 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,7 0,5 0,1 0,0 0,0 
1. Romp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,7 0,5 0,1 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 0,8  0,8 0,0 0,0 0,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
De overkoepelende taken met betrekking tot deze doelstelling worden gedekt uit een tweetal 
bestemmingsreserves en de meerjarige incidentele prioriteit K&E, uitgevoerd door het 
programmabureau Klimaat en Energie. Het huidige programma loopt tot 2015 en de geplande 
activiteiten zijn hier ook op afgestemd. Vandaar dat er na 2014 geen bestedingen meer worden 
verwacht. De beschikbare middelen waaronder bestemmingsreserves ‘energiebesparing bestaande 
woningvoorraad’ en ‘Klimaat’ zijn dan volledig aangewend. 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling in 2013 € 0,8 miljoen. 
Zowel de lasten als de baten zijn in 2013 lager dan in 2012. Dit wordt verklaard door de afbouw die er 
in de activiteiten plaatsvindt, wat minder lasten geeft en een lagere onttrekking (baten) aan de 
reserves. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
In de begroting is de 2013-tranche van de incidentele prioriteit toegekend van € 0,8 miljoen voor extra 
activiteiten op het gebied van klimaat en energie. 
 
11.2.4 Risico’s 
 
Warmtenet 
Risico's in het project zijn onder andere de blijvend lage nieuwbouwproductie en gebrek aan goede 
regelgeving om de bestaande bouw aan te sluiten. Gelet op de ontwikkelingen in de markt en de 
beperkte rol die we als overheid kunnen spelen is de ruimte om invloed uit te oefenen gering 
 
 

                                                
7 Investeringsfonds waarin opbrengsten van de investeringen terugvloeien en weer aangewend worden voor nieuwe 
investeringen. 
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11.3 Aanpak leegstaande kantoren 
 
11.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Aantal m² leegstaand kantoor dat 
getransformeerd8 wordt naar nieuwe 
functies 

117.100 
Ultimo 2010 

 
50.000 

 
62.500 

 
62.500 

 
p.m. 

 
p.m. 

 
In Amsterdam staat circa 17% van de kantooroppervlakte leeg (peildatum 1 januari 2012). Dit komt 
neer op circa 1,5 miljoen vierkante meter, waarvan ongeveer de helft structureel leegstaat. De 
Gemeente Amsterdam heeft zich ten doel gesteld de Amsterdamse kantorenmarkt gezond te maken. 
In het Programakkoord Kiezen voor de Stad is transformatie van leegstaande kantoren naar andere 
functies (wonen, onderwijs, kleinschalige bedrijfsruimten et cetera) een speerpunt. De ambitie is om 
200.000 m2 een andere invulling te geven gedurende de periode 2010-2014. Dan zijn na 2014 vraag 
en aanbod met elkaar in evenwicht zijn en de overcapaciteit teruggebracht.  
 
11.3.2 Wat gaan we ervoor doen? 
De Kantorenloods en het Gemeentebreed Transformatieteam (GTT) rapporteren twee keer per jaar 
aan de raadscommissie Bouwen Wonen en Klimaat over de resultaten en voortgang van de 
actiepunten in de strijd tegen de kantorenleegstand. Ook in 2013 vindt de voortzetting en verdere 
uitwerking plaats van de actiepunten: 
� de afwaarderingdiscussie wordt in het kader van het Actieplan Leegstand Kantoren gevoerd met 

de Nederlandse Beroepenorganisatie Accounts (NB)A) en de Autoriteiten Financiële Markten 
(AFM)  

� tweemaal per jaar worden vervolggesprekken gevoerd samen met de wethouder, bestuurders 
stadsdelen en voorzitter GTT met eigenaren met de meeste leegstand 

� de Werkgroep Kantorenstrategie denkt samen met andere partijen na over het  zogenoemde 
‘oud-voor-nieuw-principe’ op de kantorenmarkt 

� de Kantorentop, waarin de wethouder Grondzaken en Ruimtelijke Ordening participeert, werkt 
aan een nationaal convenant om de leegstand aan te pakken. Enerzijds willen we regionaal 
ruimtelijk beleid om een duurzamere voorraad te realiseren en anderzijds werken we (financiële) 
mogelijkheden uit om kansloze kantoren uit de markt te halen  

� de Gemeente Amsterdam blijft aandringen op rijksbetrokkenheid als het gaat om de knelpunten 
op het gebied van wet- en regelgeving die alleen op nationaal niveau kunnen worden opgelost  

� de leegstandverordening wordt uitgevoerd: de kantorenloods voert  leegstandgesprekken 
� de kantorenloods en het GTT trekken samen op en zoeken naar creatieve oplossingen om 

transformatie mogelijk te maken door toepassen van de Experimentenregeling erfpacht en 
transformatie, uitwerken van het instrument planschade, flexibel toepassen van juridisch 
planologische procedures, flexibel toepassen van het bouwbesluit (waarbij niet wordt getornd aan 
veiligheid) en waar mogelijk belemmerende regelgeving en procedures weg te nemen  

 
11.3.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 0,6 2,0 1,0 0,9 0,0 
1. Romp 0,6 2,0 1,0 0,9 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,1 4,0 2,0 1,8 0,0 
1. Romp 0,1 2,0 1,0 0,9 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 2,0 1,0 0,9 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 0,5  -2,0 -1,0 -0,9 0,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
In de Begroting 2012 is besloten tot overheveling van € 5 miljoen uit het Amsterdams 
Investeringsfonds (AIF) naar een nieuw te vormen reserve voor transformatieprojecten. Het 

                                                
8 Transformatie is pas gereed als de deuren van de nieuwe functie zijn geopend. 

183



lastenverloop in de periode 2013-2015 laat het voorlopige verdeelvoorstel van deze middelen zien, 
welke gedekt wordt uit die reserve. 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
In de Begroting 2013 is het saldo van deze doelstelling ten opzichte van Begroting 2012 met € 2,5 
miljoen verbeterd. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de incidentele prioriteit Kantorenloods van € 
0,5 miljoen met ingang van 2013 niet meer uit de algemene middelen wordt gedekt, maar uit de 
bestemmingsreserve Transformatie. 
In de Begroting 2012 is voor Transformatie van gebouwen en gebieden alleen de incidentele prioriteit 
Kantorenloods van € 0,5 miljoen begroot. In de Begroting 2013 worden op deze post zowel de 
werkzaamheden van de Kantorenloods (€ 0,5 miljoen) als de proceskosten voor transformatie van 
gebieden en gebouwen en de werkzaamheden van het Gemeentebreed Transformatieteam (€ 1,5 
miljoen) budget begroot. Daartoe wordt in totaal € 2 miljoen aan de bestemmingsreserve 
Transformatie onttrokken.  
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Gemeentebreed Transformatieteam inclusief Kantorenloods  en proceskosten transformatie: 
In de Kadernota 2013 is een prioriteit van € 2 miljoen voor het Gemeentelijk Transformatieteam 
inclusief Kantorenloods toegekend. De dekking voor deze prioriteit komt uit de bestemmingsreserve 
Transformatie. De prioriteit van € 2 miljoen is in de Begroting 2013 verwerkt. 
 
11.3.4 Risico’s 
 
Afhankelijkheid van marktpartijen 
De kantorenloods en het GTT stimuleren en faciliteren de omzetting van leegstaande kantoren, maar 
zijn afhankelijk van de medewerking, ambities en financiële mogelijkheden van eigenaren. Het risico 
bestaat dat transformaties niet worden gerealiseerd door onvoldoende investeringen vanuit de markt 
omdat externe partijen meer moeite hebben om de financiering rond te krijgen. OGA tracht dit risico 
te beheersen door het organiseren van expertmeetings en door intensieve communicatie met deze 
externe partijen.  
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11.4 Aantal broedplaatsen groeit 
 
11.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
Samen met de doelgroeporganisaties, stadsdelen, corporaties, makelaars, ontwikkelaars en banken 
realiseren we betaalbare (woon-) werkruimte voor startende kunstenaars en voor de bestaande 
creatieve sector. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Aantal m2 
broedplaats 

6.700 (2010) 10.000 m², 
waarvan 4.000 

m² voor 
ateliers 

10.000 m², 
waarvan 4.000 

m² voor 
ateliers 

10.000 m², 
waarvan 4.000 

m² voor 
ateliers 

10.000 m², 
waarvan 4.000 

m² voor 
ateliers 

10.000 m², 
waarvan 4.000 

m² voor 
ateliers 

 
11.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 
De raad stelde in juni 2012 het nieuwe beleidskader Broedplaatsen 2012-2016 vast. De 
hoofddoelstelling is het realiseren en behouden van passende huisvesting in en rond Amsterdam 
voor het basissegment van de creatieve sector. In de periode 2012-2016 willen we in samenwerking 
met vastgoedpartijen jaarlijks 10.000 m² verhuurbare vloeroppervlakte (VVO)  in nieuwe 
broedplaatsen realiseren met daarin een beschikbaarheid van tenminste 40% van het vloeroppervlak 
voor CAWA-getoetste9 kunstenaars. Jaarlijks wordt een nieuwe ketenbroedplaats gerealiseerd in 
samenwerking met een vooraanstaand instituut, bedrijf of netwerk. In de ketenbroedplaats staat de 
route van experiment naar prototyping en vervolgens naar een groter publiek centraal. Verder zal 
ieder jaar een broedplaats als wijkonderneming geopend worden.  
 
11.4.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 1,5 1,0 2,5 0,0 0,0 
1. Romp 1,5 0,0 2,5 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. Romp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 1,5  1,0 2,5 0,0 0,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Zoals in 2012 werd in de Kadernota 2013 een prioriteit toegekend voor Broedplaatsen (€ 1,5 miljoen 
in 2012, € 1,0 miljoen in 2013) en daarmee daalt het saldo met € 0,5 miljoen. Van het in het 
Programakkoord toegekende bedrag resteert na 2013 nog een bedrag van € 2,5 miljoen dat 
betrokken zal worden bij de Kadernota 2014. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
In de Kadernota 2013 is een prioriteit toegekend voor broedplaatsen van € 1 miljoen. Per jaar wordt 
bezien of en in welke mate aanvullende middelen gewenst zijn voor dit beleidsonderdeel.   
 
11.4.4 Risico’s  
Het gemeentelijke Bureau Broedplaatsen (BBp) zet bij de realisatie van nieuwe broedplaatsen in op 
grotere objecten. De gemeente loopt het risico van inkomstenderving als gevolg van investering in 
projecten die uiteindelijk niet worden afgenomen. Dat risico wordt beheerst doordat BBp bij de 
realisatie van nieuwe broedplaatsen strategische partners, zogenoemde Broedplaatsontwikkelaars, 
inschakelt. Voor bemiddeling tussen BBp en de afnemende doelgroep zijn deze deskundigen 
onontbeerlijk.  
 
 

                                                
9 Commissie Ateliers en (Woon)Werkpanden Amsterdam (CAWA) 
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11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse 
woningmarkt 
 
11.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
Amsterdam is een ongedeelde stad en het college wil dat dit zo blijft. Alle wijken van de stad moeten 
toegankelijk zijn voor alle (inkomens)groepen, zij het niet overal in dezelfde mate. Daarom streven we 
naar een gedifferentieerd aanbod aan woningen. Tegelijk moeten woningen ook beschikbaar komen. 
Doordat op dit moment weinig wordt verhuisd, is dat te weinig het geval. Daarom wil het college de 
doorstroming op de woningmarkt bevorderen. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Toevoegen 9.000 wooneenheden 
studentenhuisvesting en 2.500 voor jongeren 

2952 ultimo 2011 
817 ultimo 2011 

1.000 
250 

2.524 
716 

2.524 
716 

p.m. 
p.m. 

p.m. 
p.m. 

2. Vergroten van het aandeel koopwoningen 29% (2009)      
3. Aantal corporatiewoningen aangeboden met 
huur < € 55410 

7.500 (2008/2009) 7.500 7500    

4. Aantal handhavingsbesluiten 1.570 (2010) 1.300 zie tekst    
5. Beheer van standplaatsen en huur-
woonwagens11 

165 (2007) 
38 (2007) 

167 
22 

167 
22 

   

6. Huisvesting van mensen met een bijzonder 
woonprobleem: 

1211 (2011) 1290
  

1315    

a. medisch en sociaal urgent (incl. (O)MPG en 
OOV*) 

565 600 600    

b. maatschappelijke opvang en calamiteiten 253 310 335    
c. vrouwenopvang 53 60 60    
d. verblijfsgerechtigden 340 320 320    
*) Overlastgevende multi-probleemgezinnen en zaken afkomstig vanuit de Directie Openbare Orde en Veiligheid 
 
11.5.2 Wat gaan we ervoor doen? 
 
Nieuwe markten: zelfbouw en middensegment huur 
In de woningmarkt ontstaan nieuwe markten met nieuwe investeerders die kansen bieden. Vooral 
zelfbouw en middensegment huur vergroten de mogelijkheden vergeleken met de tijd dat de 
projectontwikkelaars de koopmarkt overheersten. Voldoende sociale voorraad en een groeiend aantal 
woningen voor het middensegment zijn belangrijk en heeft in 2013 dan ook nadrukkelijk de prioriteit.  
We betrekken hierbij de motie (350) van Doorninck, BWT achteraf, waarin verzocht wordt een pilot te 
starten met BWT-toezicht achteraf voor zelfbouwers (bij de oplevering van de bouw) en daarin onder 
andere na te gaan of voor zelfbouwers lagere leges mogelijk zijn. Ook zal onderzocht worden of een 
informatiepunt voor zelfbouwers een toegevoegde waarde heeft. 
 
Het budget voor zelfbouw wordt ingezet voor coördinatie, aanjagen, productontwikkeling, marketing, 
sales en een daarbij passende centrale kavelmarkt. Voor de verkoop van de kavels wordt ook gebruik 
gemaakt van Amsterdam Woont! De omslag om meer in het middensegment te bouwen is duidelijk 
en we gaan in 2013 dan ook voort op deze weg. De regeling Koopgarant is hierbij een nuttig 
instrument en in een pilot flexibel huren proberen we meer kansen te bieden aan middengroepen. 
 
De jaarlijkse woningbouwprogrammering, het aanboren van nieuwe marktsegmenten en nieuwe 
investeerders, het volgen van de woningproductie en uitwerken van adequate instrumenten voor 
nieuwe opgaven worden in 2013 uit het Vereveningsfonds gedekt, omdat  hiermee ook een groter 
volume gronduitgifte wordt bereikt. Als geheel kent de woningbouw nog altijd stagnatie. Alle 
ontwikkelende partijen hebben moeite vrijesectorwoningen af te zetten en de financiering voor 
projecten rond te krijgen. Door het stellen van programmatische kaders, die zijn gebaseerd op 
onderzoek en afzetmogelijkheden, wordt de planvoorraad die daadwerkelijk in productie is, in deze 
bestuursperiode teruggebracht tot wat reëel afzetbaar is. Na afronding van de besluitvorming in 2012 

                                                
10 In Bouwen aan de Stad 2 is afgesproken dat voldoende woningen met huur beneden € 554 (peildatum 2011) moeten worden 
aangeboden. Het aantal (7.500) is gebaseerd op 70 % van de in 2008 en 2009 voor verhuur beschikbaar gekomen 
corporatiewoningen. 
11DWZS werkt aan een herziening van het beheer van de standplaatsen van woonwagens.  
De Gemeente Amsterdam verhuurt 167 standplaatsen aan woonwagenbewoners. 22 standplaatsen worden bezet door een 
huurwagen die eigendom is van de gemeente. De uitvoering ligt bij DWZS. 
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in de stadsregio zal de nieuwe systematiek van woonruimteverdeling in 2013 operationeel zijn. De 
uitvoering van het plan voor het middensegment wordt ook in 2013 doorgezet. Daarnaast is er het 
experimentele beleid Shortstay en de pilot flexibel huren. 
 
Vergroting aandeel koopwoningen 
Het college houdt vast aan de doelstelling 35% eigen woningbezit in 2014. Met de corporaties, 
Huurdersvereniging Amsterdam en de stadsdelen zijn afspraken gemaakt over vergroting van het 
aandeel koopwoningen. Bouwen aan de Stad 2 en het Convenant Verkoop maken de verkoop van 
5.000 woningen extra, bovenop de bestaande afspraken, mogelijk. Verder zijn er afspraken gemaakt 
over vereenvoudiging van het verkoopproces. 
 
Studenten en jongeren 
Voldoende aanbod woningen voor studenten en jongeren  wordt bereikt met een mix van 
maatregelen in de nieuwbouw, inclusief transformatie van kantoren – zowel tijdelijk als permanent – 
en maatregelen in de bestaande woningvoorraad (labelen en tijdelijke verhuur in het kader van de 
Leegstandswet).Het hier gepresenteerde aantal nog te realiseren eenheden per jaar is vanuit het 
totale programma gelijkmatig verdeeld over de jaren. De realiteit zal anders zijn. Nieuwbouwprojecten 
vergen een lange voorbereidingstijd alvorens tot realisatie te komen. Naast afspraken, gemaakt 
tijdens Bouwen aan de Stad 2, wordt verder door het Programmateam Jongeren en 
Studentenhuisvesting actief gewerkt aan de implementatie van de door het college vastgestelde 
programma’s voor beide doelgroepen. 
 
Woonfraudebestrijding 
Vanaf 2013 worden, in het kader van de modernisering van de handhaving, met flexibele, 
hoogwaardige handhaafteams twintig woonfraudeprojecten per jaar uitgevoerd. Als instrument 
worden de bestuurlijke boete voor de particuliere markt en corporatiewoningen, alsmede het 
instrument van de dwangsom gebruikt. De samenwerking met andere partijen (politie, stadsdelen, 
verhuurders, Belastingdienst) zal onverminderd worden voortgezet. Daarbij wordt binnen Zoeklicht 
momenteel onderzocht hoe het samenwerkingsverband kan worden vergroot en versterkt.  
Eén van de uitgangspunten bij het bestrijden van misstanden op de woningmarkt is de motie (352) 
hierover van de raadsleden Combrink en Weevers die oproept prioriteit te blijven geven aan de 
bestrijding van misstanden, excessen, woningonttrekking en leegstand. 
 
Leegstandverordening 
Op 1 juli 2011 is de Leegstandverordening in werking getreden. Via beleidsregels en instructies, 
opzetten leegstandlijst, communicatie zal de handhaving met kracht worden uitgevoerd van leegstand 
van niet-woonruimte (kantoren, ontruimde panden na kraak) in het werkingsgebied van de 
Leegstandverordening. Medio 2013 zal een evaluatie beschikbaar zijn over de effectiviteit van het 
optreden tegen kantorenleegstand op basis waarvan beleidsbeslissingen kunnen worden genomen. 
 
Internationaal investeringsklimaat 
Het investeringsklimaat in de Amsterdamse Metropoolregio is erg gebaat bij een herkenbare 
marketing- & acquisitiestrategie. Daarin past een jaarlijkse presentatie op de grootste en meest 
zakelijke vastgoedbeurs van Europa. Een publiek/private beursstand op de Expo Real in München 
met zestien partners die gezamenlijke hun marketing richten op de internationale markt van 
beleggers zal de komende jaren een noodzakelijk instrument zijn. 
 
11.5.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 57,6 46,9 53,7 51,0 53,6 
1. Romp 49,4 35,2 35,4 36,0 35,6 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 8,2 11,2 18,3 15,0 18,0 
Baten - 33,5 25,7 33,0 30,2 32,9 
1. Romp 10,6 13,9 21,2 17,9 20,7 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 22,9 11,8 11,8 12,3 12,2 
Saldo ten laste van de algemene middelen 24,1 21,2 20,7 20,8 20,7 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Het saldo in 2013 ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 21,2 
miljoen. Ten opzichte van de begroting 2012 is dit saldo € 2,9 miljoen lager.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Ten opzichte van 2012 dalen zowel de lasten als de baten. De belangrijkste oorzaken: 
� als gevolg van de stagneren de economie worden minder projecten gerealiseerd dan werd 

verwacht 
� andere rentepercentages worden gehanteerd als gevolg van een stelselwijziging 
� de reserve van koop naar huur is conform raadsbesluit met € 7 miljoen teruggebracht  
� woningcorporaties en particulieren die een convenant hebben afgesloten in het nieuwe stelsel 

voor de woonruimteverdeling hoeven geen huisvestingsvergunning meer aan te vragen. Hierdoor 
vallen inkomsten van leges en boetes weg 

� de reserve productie jongerenhuisvesting is in 2012 afgewikkeld zodat er in 2013 geen mutaties 
meer plaatsvinden 

 
In de begrotingen 2012 tot en met 2014 is voor het uitvoeren van het programma Zelfbouw een 
bedrag van circa € 0,7 miljoen opgenomen met als dekkingsbronnen onder andere de Reserve 
Aanjagen Woningbouw  (€ 0,5 miljoen). 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
� in de Begroting 2013 is conform de Kadernota 2013 per saldo een prioriteit van € 0,3 miljoen 

Aanjagen/Woningbouwregie verwerkt. Dit is een verandering ten opzichte van de Begroting 2012 
toen deze activiteit nog onder de doelstelling 11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit 
economisch sterk en duurzaam begroot was 

� Prioriteit aanpak bestrijding leegstand kantoren en ontruimde panden € 0,2 miljoen 
� Posterioriteit woonruimteverdeling € 1,9 miljoen structureel: de bezuinigingstaakstelling wordt 

verwezenlijkt door lagere apparaatskosten 
 
11.5.4 Risico’s 
 
Afhankelijkheid van investeringsmogelijkheden derden 
Voor de realisatie van jongeren- en studentenhuisvesting is de gemeente afhankelijk van de 
investeringsmogelijkheden van derden, vooral corporaties en marktpartijen. Door toekenning van 
stimuleringsbijdragen willen we een prikkel geven tot de daadwerkelijke realisatie van projecten. Het 
risico voor de gemeente is dat circa 2.000 nieuwbouweenheden uit de taakstelling van 5.000 
eenheden niet worden gerealiseerd. Dat leidt tot lagere grondopbrengsten, doch ook tot langere 
wachttijden voor huisvesting en een afnemend vestigingsklimaat. De beheersing ligt in het veelvuldig 
overleg met de investerende partijen en de wethouders Wonen en Stedelijke Ontwikkeling, over de 
ambities omtrent de gestelde taakstelling en de realisatie daarvan.   
 
Dekking takkenpakket woningbouwregie 
De gemeente loopt het risico dat het beoogde Programma Zelfbouw 2012-2016 niet wordt gehaald. 
Daarmee derft de gemeente grondopbrengsten (naar schatting tussen de € 5 en € 10 miljoen). 
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11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma 
 
11.6.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? 
  
Het college zet in op een grootschalig programma van woningisolatie in de bestaande voorraad. In de 
bestaande woningvoorraad valt veel energiewinst te bereiken.  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Aantal labelsprongen bij 
woningen sociale sector PM 12.000 tot 

18.000 
12.000 tot 

18.000 
   

 
11.6.2 Wat gaan we ervoor doen? 
In Bouwen aan de Stad 2 is afgesproken dat de corporaties uitgaande van een verondersteld 
renovatie en nieuwbouwprogramma tussen de 12.000 en 18.000 labelstappen12 per jaar tot stand 
zullen brengen. Dit programma wordt ondersteund met een subsidie van € 2.000 per labelstap ten 
laste van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Daarbij geldt een voorlopig subsidieplafond van  
€ 33,1 miljoen.  
 
11.6.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 
1. Romp 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 
1. Romp 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
De verantwoorde lasten hier betreffen de rentekosten van de lening aan Stadsgoed.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De genoemde rentelasten lopen langzaam af in verband met de aflossing van de betreffende lening. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
 
De doelstelling heeft geen posterioriteiten en prioriteiten. 
 
11.6.4 Risico’s 
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Een labelstap is een verbetering met minimaal één klasse van het energielabel (dat loopt van G naar A) 
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11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken  
 
11.7.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
 
De centrale stad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bouwtoezichtstaken bij de grootstedelijke 
projecten en in Westpoort. Het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving bij onder meer 
bouw, sloop en renovatie van gebouwen en infrastructurele werken. Bij de beoordeling van 
vergunningen en bij toezicht en handhaving wordt gelet op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, 
energiezuinigheid en inpassing in de omgeving.   
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 
1. Vergunningverlening binnen 
wettelijke termijn; percentage 
beschikkingen dat binnen de wettelijke 
termijn is afgegeven13 

97,4% van 1471 (2008) 97,4% van 
1471 (2008) 

99% van 750 99% van 750 99% van 750 

2. Toetsing binnen wettelijke 
voorschriften; percentage besluiten dat 
in rechte in stand blijft14 

90% van 31 (2008) 90% van 31 
(2008) 

90% van 50 90% van 50 90% van 50 

3. Toezicht: er wordt niet gebouwd in 
afwijking van de vergunning: aantal 
bestuursdwangzaken15 

63 bestuurs-dwangzaken 
(2008) 

63 bestuurs-
dwangzaken 

(2008) 

60 
Bestuurs-

dwangzaken 

60 
Bestuurs-

dwangzaken 

60 
Bestuurs-

dwangzaken 
4. Toezicht op reguliere 
bouwvergunning en 
vergunningverlening: intensiteit en 
inzet wordt conform BOM behaald16 

0 0 70% van 
BOM-cat. 

70% van 
BOM-cat 

70% van 
BOM-cat 

 
11.7.2 Wat gaan we ervoor doen? 
 
Vergunningverlening  
� We organiseren adequate vergunningverlening en stroomlijnen de diverse adviezen binnen het 

toetsingskader omgevingsvergunning 
� We organiseren adequate vergunningverlening op het gebied van de Algemene Plaatselijke 

Verordening, horeca en evenementen voor Westpoort 
� We adviseren en verlenen vergunningen voor specifieke gebieden en infrastructurele projecten 

(Zuidas, Zuidoostlob, SAA, SAAL, Tweede Coentunnel en Westrandweg) 
� We behandelen bezwaren en beroepen 
 
Toezicht en handhaving  
� We organiseren adequaat toezicht op bouwwerken waarvoor een (bouw)vergunning is verleend 

we handhaven in de grootstedelijke gebieden de (bouw)wet- en regelgeving 
� We organiseren adequaat toezicht op APV-vlak voor een aantal grootstedelijke gebieden 
� We voeren controles uit rond de (bouw)vergunningen in de grootstedelijke gebieden 
� We leveren adviezen in algemene aan de stadsdelen (betaalde dienstverlening) 
� We behandelen bezwaren en beroepen 

                                                
13 Betreft het totaal aantal activiteiten binnen de Wabo-vergunningen. Waar voorheen voor elke activiteit een afzonderlijke 
vergunning werd afgegeven, is binnen het wettelijk kader van de Wabo de mogelijkheid geschapen om gecombineerde 
aanvragen voor verschillende activiteiten in één keer in te dienen. Het aantal vergunningen is dus niet evenredig met het 
aantal activiteiten. 
14 De kwaliteit van de primaire besluiten met betrekking tot vergunningverlening en handhaving kan worden gemeten aan de 
hand van de houdbaarheid in rechte. Hierbij moet wel de volgende kanttekening gemaakt worden: soms is het in het kader van 
de stedelijke ontwikkeling wenselijk de grenzen van de nieuwe regelgeving te onderzoeken. Het niet in stand blijven van een 
besluit in rechte, is derhalve niet zonder meer een signaal van mindere kwaliteit. 
15 Het aantal bestuursdwangzaken is gerelateerd aan de verleende vergunningen.  
16 Het streven is om 70% inzet te hebben op de Bouwtoezicht Op Maat (BOM)-categorieën. De afwijking van 30% betreft de 
opschaling van de prioriteit (bij o.a. niet naleefgedrag) of juist een afschaling van de prioriteit. Het beleid zal naar aanleiding 
van op- of afschaling aangepast worden zodat op termijn er steeds minder op/afgeschaald zal hoeven worden en we 
uiteindelijk op een indicator uitkomen van 90% van de BOM-categorieën.  
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11.7.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 11,2 9,9 9,9 9,8 9,7 
1. Romp 11,2 9,9 9,9 9,8 9,7 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 9,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
1. Romp 9,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 1,4 2,1 2,1 2,0 1,9 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
De lasten betreffen vergunningverlening stedelijke ontwikkeling (voornamelijk Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht) en toezicht en handhaving op de vergunningverlening. De baten zijn 
grotendeels leges voor vergunningen en de betaalde dienstverlening voor stadsdelen en provincie. 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Het saldo ten laste van de algemene dienst neemt in de Begroting 2013 met € 0,7 miljoen toe; 
tegenover dalende lasten van € 1,3 miljoen staan dalende baten voor een bedrag van € 2,0 miljoen. 
De lastendaling is grotendeels het gevolg van een bijdrage van € 1,2 miljoen aan een posterioriteit 
van € 3,0 miljoen voor verlaging van het personele budget. 
 
De baten daalden doordat het legesbedrag met 2,0 miljoen verlaagd werd, van  € 9,8 miljoen in 2012 
naar € 7,8 miljoen voor 2013, in lijn met het dalen van totale aanneemsom voor bouwwerken. Deze 
verdere verslechtering is het gevolg van een geactualiseerde inschatting van de gevolgen van de 
economische crisis op deze doelstelling.   
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Voor 2013 is een posterioriteit voor lagere personele lasten opgenomen van € 3 miljoen. Op basis 
van de verdeling 40% bouw en 60% milieu is € 1,2 miljoen ten laste van deze doelstelling 
verantwoord; € 1,8 miljoen is verwerkt in het Programma Milieu en water. 
 
11.7.4 Risico’s 
� De heroverwegingen kunnen ertoe leiden dat er onvoldoende technische, juridische en 

administratieve capaciteit beschikbaar is om taken adequaat uit te voeren  
� Digitaal werken: het in gebruik nemen van specifieke programma’s brengt binnen de complexiteit 

van de Amsterdamse ICT infrastructuur, juridische, praktische en financiële risico’s met zich mee 
� Als gevolg van de economische crisis, neemt de aanneemsom van de bouwwerken, waar de 

leges op gebaseerd zijn, af en de leges nemen derhalve af in kostendekkendheid.  
� De vooruitzichten op een toename van het aantal bouwaanvragen met een grote aanneemsom 

zijn somber. Op basis van de resultaten 2012 bestaat er een reëel risico dat de begrote 
inkomsten leges voor 2013 onder de € 7,0 miljoen zullen komen te liggen  
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11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemiddelde niveau 
(NAP) 
 
11.8.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
De buurten van de wijkaanpak vallen in 2018 niet langer in de probleemcategorieën Zeer veel 
aandacht of Veel aandacht. Doel is de NAP-score meer naar het gemiddelde te brengen. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Alle buurten en inwoners bereiken 
het gemiddelde niveau NAP op 
sociaal, fysiek en economisch 
niveau in 2018  

Monitor Wijkaanpak 
(2008) 

Jaarlijks gemiddelde van 
de stad als geheel is 

streefwaarde  

   

 
Deze hoofdindicator wordt vastgesteld aan de hand van de volgende indicatoren: leefsituatie-index, 
Cito-eindtoets, startkwalificatie, sociale cohesie, minima < achttien jaar, werkloosheid, banen, sociale 
huur, leefbaarheid en veiligheid.  
 
11.8.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Het programmabureau dat hiervoor is ingesteld vervult een regierol en ondersteunt bij de uitvoering 
met gezamenlijke rapportages en evaluaties, kennisdeling en door het wegnemen van mogelijke 
barrières. Daarnaast zorgt het programmabureau voor bestuurlijke agendering van knelpunten en het 
efficiënter verbinden van betrokkenen en activiteiten.  
Er is een nieuw innovatief programma Vertrouwen in de stad (de doorontwikkeling van Wijkaanpak) 
ontwikkeld in relatie tot de bestuurlijke opdracht Hervorming Stedelijke Vernieuwing. Het doel is de 
eigen kracht in de buurt te ontwikkelen en na te denken over een andere rol van de overheid (meer 
faciliterend). In de wijken zullen wijkondernemingen opgestart, ondersteund of gefaciliteerd worden, 
zodat andere vormen van samenwerking kunnen ontstaan. Het nieuwe programma berust op drie 
pijlers: meer zelfbeheer door bewoners, meer eigenaarschap (en wegnemen mogelijke juridische 
barrières en andere regelgeving) en het stimuleren van meer maatschappelijk en economisch denken 
binnen de wijken. 
 
11.8.3 Wat mag het kosten? 
Bedragen x € 1 miljoen Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 6,6 8,2 4,7 4,7 4,7 
1. Romp 6,6 4,7 4,7 4,7 4,7 
2. Verdeelvoorstel 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 
1. Romp 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 2,0  3,6 0,0 0,0 0,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
In de Begroting 2013 worden de lasten geraamd op € 8,2 miljoen en de baten op € 4,7 miljoen. Het 
saldo ten laste van de algemene dienst komt voor deze doelstelling in 2013 uit op € 3,6 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 1,6 miljoen hoger. Deze verhoging (nadeel) wordt op 
hoofdlijnen verklaard door: 
� het wegvallen van de incidentele prioriteit ‘gebiedsgerichte arrangementen’ uit 2012 (€ 2 miljoen) 
� het verwerken van de incidentele prioriteit uit de Kadernota 2013 voor Hervorming Stedelijke 

Vernieuwing. Op het volgnummer voor Wijkaanpak is een bedrag van € 3,6 miljoen opgenomen  
 

De structurele baten en lasten op deze doelstelling betreffen het project- en adviesbureau SPA voor 
de sociale sector in Amsterdam. Zowel de baten (verdiend door werken in opdracht) als de lasten 
bedragen structureel € 4,7 miljoen. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
De incidentele prioriteit voor hervorming stedelijke vernieuwing is verwerkt (€ 3,6 miljoen). 
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11.8.4 Risico’s 
� Aangezien het programma ‘vertrouwen in de stad’ een innovatief programma is met nieuwe 

werkwijzen en vormen van samenwerking, moet het zijn succes nog bewijzen. Het kan zijn dat 
deze nieuwe werkwijzen niet opbrengen van wat er wordt verwacht. Dan zijn de huidige middelen 
nodig om de uitvoering te borgen in de betrokken organisaties en afronding van de 
werkzaamheden 

� Zoektocht eigenaarschap/aansturing vanuit de gemeente: ook het eigenaarschap en de 
uitwerking daarvan is een nieuwe vorm van afspraken maken. Duidelijke afspraken hierover 
moeten nog worden gemaakt in de uitvoering van de plannen 
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11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen   
 
11.9.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
Maatschappelijk vastgoed draagt bij aan een leefbare stad. Het gaat niet alleen om de aanwezigheid 
van voldoende voorzieningen die ruimte geven aan maatschappelijke activiteiten en diensten, het 
gaat ook om de herkenbaarheid van de voorzieningen die samen – en in relatie met – de openbare 
ruimte bijdragen aan een leefbare en prettige woonomgeving. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 

1. Aantal m²  bruto vloeroppervlak dat met 
de PMI-bijdrage kan worden gerealiseerd 

PM 
Eind 2009 

4.000 2.500 2.500 pm pm 

 
11.9.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Het Programma Maatschappelijke Investeringen draagt bij aan de stichtingskosten van 
maatschappelijk vastgoed. Door deze bijdrage verdwijnt de onrendabele top die ontstaat wanneer 
huurders van maatschappelijk vastgoed een kostendekkende huur niet kunnen opbrengen. Het 
verdeelbesluit wordt begin 2013 door het college vastgesteld. 
 
11.9.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 13,9 7,1 1,3 1,3 1,3 
1. Romp 13,9 3,9 1,3 1,3 1,3 
2. Verdeelvoorstel 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 7,7 2,6 0,0 0,0 0,0 
1. Romp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 7,7 2,6 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 6,2 4,5 1,3 1,3 1,3 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De mutaties hier vloeien voort uit de besluitvorming van de 4-Maandsrapportage 2012, de Kadernota 
2013 en de notitie Hervorming Stedelijke Vernieuwing die het college op 5 juni 2012 vaststelde.  
Een aantal nog niet gestarte projecten is ingetrokken, zodat de onttrekking aan – met name – de 
reserves PMI en OKC-PMI17 ten opzichte van 2102 sterk (€ 5,1 miljoen) sterk afneemt. Daar staat de 
prioriteit voor PMI van € 3,2 miljoen tegenover.  
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
In de incidentele prioriteit voor Hervorming Stedelijke Vernieuwing is € 3,2 miljoen opgenomen voor 
het Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI).  
 
11.9.4 Risico’s 
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd. 
 

                                                
17 PMI: Programma Maatschappelijke Investeringen; OKC: Ouder- en Kindcentrum. 
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11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing 
 
11.10.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
We voeren het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2010-2015 uit. In de Bestuursopdracht 
Hervorming Stedelijke Vernieuwing zijn de 33 SV-gebieden, uit het Meerjaren 
Ontwikkelingsprogramma 2010-2015, omgebogen naar acht focusgebieden om de bestaande 
problematiek gerichter te kunnen aanpakken. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Totaal aantal te realiseren SV-
plannen in de gehele stad 

33 
2010 

     

2. Aantal af te ronden SV-plannen 
binnen de ring 

10 
2010 

3     

 
De oorspronkelijke doelstelling om te koersen op de afronding van de 33 SV-gebieden is met het 
vaststellen van de Bestuursopdracht Hervorming Stedelijke Vernieuwing losgelaten. In plaats 
daarvan is de focus gericht op de acht meest kwetsbare gebieden. De Bestuursopdracht Hervorming 
Stedelijke Vernieuwing zorgt voor een omslag in het denken over de stedelijke vernieuwing. De 
benaderingswijze voor de jaren 2013 en 2014 is concentratie en het bundelen van middelen. Het doel 
is de leefkwaliteit van de acht buurtcombinaties (Slotermeer ZW, Slotermeer NO, De Kolenkit, 
IJplein/Vogelbuurt, Nieuwendam Noord, Volewijk, Bijlmer Centrum, Holendrecht/Reigersbos) te 
verbeteren en ook de sociaaleconomische positie van de bewoners.  
 
11.10.2 Wat gaan we ervoor doen? 
De stadsdelen treffen maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen onder regie van de 
gemeente voert de regie. Afhankelijk van de interventie worden diensten, stadsdelen of andere 
partijen betrokken om de implementatie tot een succes te maken. 
Er is afgesproken dat bestuurders (van de centrale stad en de betrokken stadsdelen) per kwartaal de 
voortgang van de stedelijke vernieuwing gaan monitoren.  
 
11.10.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 60,4 35,0 0,1 0,1 0,1 
1. Romp 43,7 22,6 0,1 0,1 0,1 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 16,7 12,4 0,0 0,0 0,0 
Baten - 60,5 35,1 0,1 0,1 0,1 
1. Romp 30,2 25,0 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 30,3 10,1 0,1 0,1 0,1 
Saldo ten laste van de algemene middelen 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Zie voor mutaties paragraaf 11.13 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
 
11.10.4 Risico’s 
� Het grootste risico is dat plannen niet tot afronding  komen en dat kwetsbare gebieden mede om 

deze reden, nog meer dan nu het geval, in een negatieve spiraal geraken 
� Als gevolg van de afgenomen vraag op de woningmarkt lopen grondexploitaties het risico te 

verslechteren door langere looptijden en door lagere en later gerealiseerde grondopbrengsten. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de projecten Ringspoorzone/Zuidelijk Veld (Vernieuwingsplan 
Kolenkitbuurt) en Hart Delflandplein (Vernieuwingsplan Delflandplein/Staalmanpleinbuurt). Ter 
beheersing van de risico’s zijn de volgende beheersmaatregelen getroffen: 
¯ binnen het Stadsvernieuwingsfonds (SFV) is op het niveau van het stedelijke 

vernieuwingsplan een taakstellend financieel kader vastgesteld. Binnen een 
vernieuwingsplan mag ‘geschoven’ worden met grondexploitatiesaldi, maar het totaal van 
deze saldi mag het financieel kader niet overschrijden. Overschrijdingen zijn voor rekening en 
risico van het betreffende stadsdeel 
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¯ In de Raamovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstad is opgenomen dat de 
corporaties het financieel risico nemen voor de realisatie van de 3e fase 
Vernieuwingsplannen (VP’s) en de Uitwerkingsplannen (UP’s) binnen reeds vastgestelde 
VP’s in Parkstad. Als plannen verslechteren is dit voor rekening van de corporatie. Betaling 
aan de corporaties geschiedt achteraf, na geleverde prestatie. Voor plannen die niet onder 
de Raamovereenkomst vallen is afgesproken dat de overeengekomen grondopbrengst per 
Uitwerkingsplan vast staat. Dit betekent dat risico’s met betrekking tot de grondopbrengst zijn 
afgekocht. Overigens wordt een buffer in het Stimuleringsfonds van € 50 miljoen ter dekking 
van toekomstige financiële risico’s aangehouden  
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11.11 Reserves, voorzieningen en investeringen  
 
11.11.1  Reserves 
 
Doel-  
stel- 
ling  

Reserve                                                                               
 
bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 

2011 

Mutatie 
2012 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 
11.1 Algemene reserve grondexploitatie -71,8 -0,9 -72,8 -34,1 -106,9 -142,5 -178,1 -213,7 

11.1 Bestemmingsreserves 
grondexploitatie 45,8 0,0 45,8 0,0 45,8 45,8 45,8 45,8 

11.1 Aanjagen woningbouwproductie 4,1 -1,1 3,0 -0,3 2,8 2,5 2,2 2,0 
11.1 Zuidelijke IJ-oevers 48,6 0,0 48,6 2,3 50,9 50,9 50,9 50,9 

11.1 Aanleg van een tijdelijk strand op 
IJburg 0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.1 Reserve Zuidas Grondexploitatie 99,6 -10,1 89,6 -8,5 81,1 74,2 67,1 59,6 
11.1 Reserve Matrix Innovation Center 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
11.1 Reserve uitvoering strategiefase 0,3 0,0 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.2 
Energiebesparing bestaande 
woningvoorraad van 
woningcorporaties 1,0 -0,6 0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.2 Reserve Klimaat 0,4 -0,1 0,2 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
11.3 Reserve Transformatie 0,4 5,0 5,4 -2,0 3,4 2,4 1,5 0,0 

11.5 Besluit Woninggebonden Subsidies 
5e fonds 1,6 -0,5 1,1 -0,4 0,7 0,4 0,0 0,0 

11.5 Stimuleringsfonds volkshuisvesting, 
KTA-deel 7,7 -2,0 5,7 -2,0 3,7 2,2 0,2 0,0 

11.5 Stimuleringsfonds volkshuisvesting, 
erfpachtdeel 105,4 4,8 110,3 3,2 113,5 121,8 126,8 132,8 

11.5 Aanjagen productie / 
jongerenhuisvesting 1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.5 Creatieve Hotspots 0,4 -0,2 0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
11.5 Van koop naar huur 2,5 -1,2 1,3 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
11.6 Eigen risico WW (DMB) 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
11.8 Wijkaanpak 1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.9 Reserve Programma 
Maatschappelijke Investeringen 6,9 5,9 12,8 -2,3 10,5 10,5 10,5 10,5 

11.9 Reserve Huisvesting OKC's 0,5 0,0 0,5 -0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
11.10 Gronddeel Stimuleringsfonds 28,4 -13,6 14,7 -0,1 14,6 14,5 14,4 14,3 
 Totaal  284,7 -16,5 268,1 -46,8 221,4 183,9 142,5 103,4 

 
Algemene en bestemmingsreserve grondexloitaties 
De begin 2012 bestuurlijk vastgestelde plancyclus voorziet in dit stadium nog niet in verwerking van 
actuele mutaties in reserves en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld als gevolg van planafsluitingen, in 
de voorliggende Begroting 2013. Deze mutaties worden gepresenteerd in het kader van het 
EindejaarsRAG (november 2012), waarna bestuurlijke behandeling plaatsvindt, inclusief verwerking 
in de Begroting 2013 (zie ook de toelichting bij 11.12 Vereveningsfonds). 
 
Aanjagen woningbouw productie 
De reserve is bedoeld voor compensatie voor het realiseren van woningen met verlaagde 
aanvangshuren in het kader van de huisvesting van stadsvernieuwingsurgenten. Voor 2012 is een 
uitbetaling voorzien van € 1,0 miljoen. Daarmee is de reserve afgewikkeld en worden er geen 
mutaties meer verwacht. 
 
Reserve Zuidas grondexploitaties 
De Dienst Zuidas beschikt over één actieve reserve: de reserve Zuidas grondexploitaties. De 
resultaten van planafsluitingen worden met deze reserve verrekend en dat geldt ook voor de jaarlijkse 
proceskosten. 
 
Reserve Transformatie 
Bij de Kadernota 2012 is € 5 miljoen uit het Amsterdamse Investering Fonds beschikbaar gesteld 
voor transformatie. Dit bedrag is per 1 januari 2012 gedoteerd aan de bestemmingsreserve 
Transformatie. Daarnaast is aan deze reserve het niet bestede deel van de prioriteit Transformatie 

197



2011 van ruim € 0,4 miljoen toegevoegd. De beginstand van deze bestemmingreserve is dus in totaal 
€ 5,4 miljoen. 
 
In de Begroting 2012 is een prioriteit van € 1,5 miljoen toegekend voor Transformatie ten laste van de 
bestemmingsreserve Transformatie. Dit bedrag is op basis van het verdelingsvoorstel 2012 verdeeld 
over de transformatie activiteiten en proceskosten. In de Begroting 2013 wordt conform de 
besluitvorming over de Kadernota 2013 € 2,0 miljoen aan deze bestemmingsreserve onttrokken, om 
transformatie inclusief Kantorenloods te bekostigen.  
 
Voor het  toekennen van proceskosten 2013 (en verder) hanteren we de volgende criteria: 
� alleen  projecten die gerelateerd zijn aan transformatie komen in  aanmerking 
� voor het berekenen van de proceskosten wordt de FAKTON18-systematiek gehanteerd 
� aanvragen voor proceskosten voor transformatieprojecten dienen in de tijd conform de P&C-

cyclus te verlopen 
 
BWS 5e fonds vrije ruimte 
Het BWS 5e fonds is toegewezen door raadsbesluiten ter dekking van verschillende projecten. Er 
worden geen nieuwe aanwendingen meer aangegeven waardoor  het niet bestemde  deel (los van 
verplichtingen en reserveringen voor nog te verplichten subsidies) vrijvalt bij de jaarrekening. 
Het BWS 5e fonds wordt gevoed door de opbrengsten van de handhaving van antispeculatie 
bedingen en de vrijval door intrekking van verleende subsidie. De onttrekkingen in 2012 (€ 0,5 
miljoen) en 2013 (€ 0,3 miljoen) betreffen het aangaan van verplichtingen of het doen van 
kasuitgaven 
 
Stimuleringsfonds VH, KTA-deel vrije ruimte 
De doelstelling van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting KTA19 is vastgelegd in het Reglement 
verdeling Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Amsterdam. De KTA middelen worden verdeeld over 
de  vernieuwing Bijlmermeer, volkshuisvestingsinitiatieven in de bestaande voorraad en de realisatie 
van sociale huurwoningen in de uitbreidingsgebieden. De onttrekkingen in 2012 (€ 2,0 miljoen) en 
2013 (€ 2,0 miljoen) betreffen het aangaan van verplichtingen of het doen van kasuitgaven. 
 
Stimuleringsfonds VH, Erfpacht vastgoeddeel vrije ruimte 
Het Stimuleringsfonds Erfpacht wordt gevoed door de erfpachtopbrengsten in het kader van de 
erfpachtconversies. De bestemming van de middelen is vastgelegd in het raadsbesluit ‘vormgeving 
bijdrageverstrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Amsterdam: Erfpachtdeel’. Het gaat om de 
financiering vastgoed in de naoorlogse stedelijke vernieuwingsgebieden. De inkomsten betreffen de 
afdracht OGA ten behoeve van vastgoed. De afname betreft de verplichtingen die zijn aangegaan. 
Deze zijn moeilijk te ramen omdat het afhankelijk is van het indienen van plannen door corporaties. 
 

Mutatie 2012 Bedragen x € 1 miljoen 
+ ontvangen opbrengsten OGA  7,2 
+ ontvangen rente DMC  4,6 
- aangaan verplichtingen  7,0 

Mutatie 2012 + 4,8 
Mutatie 2013  
+ ontvangen opbrengsten OGA  6,5 
+ ontvangen rente DMC  4,7 
- verplichtingen  8,0 

Mutatie 2013 + 3,2 
 
Reserve industriële creatieve hotspots 
In het kader van Amsterdam Topstad stimuleren we de creatieve industrie. Voor 2012 en 2013 wordt 
verwacht dat er subsidieverplichtingen worden aangegaan voor € 0,2 miljoen per jaar. Daarmee zal 
deze reserve eind 2013 uitgeput zijn. 
 

                                                
18 Fakton: consultancyorganisatie gespecialiseerd in complexe strategische en financiële vastgoedvraagstukken. 
19 Deel van het Stimuleringsfonds dat in 1995 gevoed werd uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen  Kabel Televisie 
Amsterdam.  
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Reserve van koop naar huur 
In het kader van de crisisbestrijding zijn ten laste van het Vereveningfonds en het Stimuleringsfonds 
erfpachtdeel middelen beschikbaar gesteld voor het aanjagen van de bouwproductie. Indien 
koopwoningen niet verkocht worden, wordt tijdelijk (na 10 jaar definitief) een bedrag beschikbaar 
gesteld om de koopwoning om te zetten in een huurwoning. Voor 2012 en 2013 worden uitbetalingen 
verwacht van respectievelijk € 1,2 miljoen en € 1,3 miljoen. Ook deze reserve is eind 2013 uitgeput. 
 
In 2013 wordt de vaststelling van nieuwe plannen voor de stadsdelen Noord en Nieuw-West 
verwacht. Stadsdeel Nieuw-West zal ook de uitwerkingsplannen vallend onder de raamovereenkomst 
Parkstad vaststelen. Voor 2013 zal het inzicht in de in dat jaar af te sluiten plannen gegeven worden 
bij het EindejaarsRAG 2012. Het afsluitingsresultaat zal in de Jaarrekening 2013 worden verwerkt. 
De cijfermatige actualisatie van  bovenstaande ontwikkelingen vindt plaats bij het EindejaarsRAG 
2012. 
 
Wijkaanpak 
De reserve Wijkaanpak komt in 2012 naar verwachting volledig tot besteding. De verwachte 
eindstand 2012 is nihil.  
 
Reserve PMI (Programma Maatschappelijke Investeringen)  
De verwachte stand reserve ultimo 2012 bedraagt € 12,8 miljoen. De reserve bedroeg ultimo 2011  
€ 6,9 miljoen. In 2012 vindt dotatie plaats van € 5 miljoen prioriteit plus € 0,9 miljoen onderbesteding. 
In 2013 wordt aan de reserve PMI € 2,3 miljoen onttrokken en ingezet voor aanvragen voor 
maatschappelijke vastgoedprojecten 2013. Het bestuurlijke voornemen is het restant van de reserve 
te bestemmen voor de Hervorming Stedelijke Vernieuwing. Hiervoor worden bestuurlijke voorstellen 
voorbereid. 
 
Reserve Huisvesting OKC’s  
Ultimo 2012 bedraagt de reserve Huisvesting OKC’s € 0,5 miljoen. Voor 2013 worden 3 of 4 
aanvragen voor bijdragen aan OKC’s verwacht. Daarmee begroot PMI een onttrekking van ca. € 0,3 
miljoen voor 2013.  
 
Stimuleringsfonds (Gronddeel) 
Met ingang van 2006 is de bestemmingsreserve gronddeel Stimuleringsfonds opgebouwd uit de 
reserve gronddeel algemeen Stimuleringsfonds en de reserve Knelpuntenpot Stimuleringsfonds. Met 
ingang van 2007 is hier de reserve Parkstad bijgekomen en met ingang van 2009 de reserve 
Uitwerkingsplannen raamovereenkomst Parkstad. 
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11.11.2 Voorzieningen 
 
Doel-  
stel- 
ling  

Voorziening                                                                                       
 
bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 

2011 

Mutatie 
2012 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 
11.1 Risico's grondexploitatie 1.087,2 -19,9 1.067,3 0,0 1.067,3 1.067,3 1.067,3 1.067,3 
11.4 Borgstelling leningen Triodosbank aan 

broedplaatsen 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,1 1,1 
11.5 Fonds Woningbedrijf 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
11.5 AMH-fonds 10,1 -0,1 10,0 0,0 10,0 9,9 9,8 9,6 
11.5 Parkeergarages Bijlmermeer 5,6 -2,0 3,6 -2,0 1,6 0,0 0,0 0,0 
11.5 BWS Rente 0,2 -0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
11.5 Starterslening 4,4 -0,9 3,6 -0,8 2,8 2,5 2,5 2,5 
11.5 Gronddeel Stimuleringsfonds 140,6 -4,9 135,7 0,0 135,7 135,7 135,7 135,7 
11.8 EFRO Doelstelling 2 Groot Oost 0,2 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
11.8 Risico doelstelling 2 programma 0,0 1,4 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 
11.10 Impulsbudget stedelijke vernieuwing 0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Voorziening Nationaal Restauratie Fonds 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 
 Fonds disagio leningen 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 
 Totaal 1.251,1 -26,7 1.224,5 -3,0 1.221,5 1.219,3 1.217,9 1.217,7 

 
Risico’s grondexploitatie 
Zie toelichting bij 11.12 Vereveningsfonds 
 
AMH-fonds: Amsterdamse Middensegment Hypotheek 
De voorziening is bedoeld voor de financiering van de Amsterdamse Middensegment Hypotheek. De 
inkomsten zijn rente-inkomsten. Naar aanleiding van de driejaarlijkse inkomenstoetsen wordt een 
deel van het aflossingsvrije/renteloze deel verschoven naar het deel waarover alleen rente wordt 
betaald. Deze rente wordt in het fonds gestort. Tevens wordt door de Directie Middelen en Control 
(DMC) rente vergoed over het saldo van de voorziening. De uitgaven zijn de rentekosten die door 
DMC in rekening worden gebracht over het uitstaande hypotheekdeel. 
 

Mutatie 2012 Bedragen x € 1 miljoen 
+ ontvangen rente Qiuon  0,7 
+ ontvangen rente DMC  0,4 
- betaalde rente aan DMC   1,2 
  
Mutatie 2013  
+ ontvangen rente Qiuon  0,6 
+ ontvangen rente DMC  0,4 
- betaalde rente aan DMC  1,0 

 
Parkeergarages Bijlmermeer  
Het fonds is gevoed door middelen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Het fonds dient 
om de sloop van parkeergarages te financieren. De stand eind 2012 is € 3,6 miljoen. Er zijn geen 
inkomsten meer. In 2013 vindt een onttrekking plaats van € 2,0 miljoen ten behoeve van de sloop van 
de parkeergarages. 
 
Starterslening 
De voorziening starterslening dient ter dekking van de rentekosten van de door DMC  gestorte 
middelen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) en de 
beheerkosten die het SVN in rekening brengt.  
 

Mutatie 2012 Bedragen x € 1 miljoen 
- rentekosten DMC  0,8 
-  beheerkosten SVN 0,1 
  
Mutatie 2013  
- rentekosten DMC  0,8 
-  beheerkosten SVN 0,1 
+ renteopbrengsten van klanten  0,05 
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Voorziening Gronddeel Stimuleringsfonds 
De voorziening bestaat uit het saldo van alle vastgestelde negatieve grondexploitaties. Het saldo is 
gebaseerd op de meest recente rapportage Resultaat Actieve Grondexploitaties (RAG), die van 
2011. Binnen deze voorziening is een onderdeel bestemd voor bijdragen ten behoeve van 
vastgestelde uitwerkingsplannen die vallen onder de Raamovereenkomst. Hiervoor is in 2009 de 
aparte voorziening uitwerkingsplannen Raamovereenkomst Parkstad gevormd. Bij afsluiting van het 
in de voorziening opgenomen negatieve plan vindt onttrekking aan de voorziening plaats. 
 
De voorziening voor negatieve grondexploitaties bedraagt in de Jaarrekening 2011 € 140,6 miljoen 
(gebaseerd op EindejaarsRAG 2011; prijspeil 1/1/2011 opgerent naar 31/12/2011). Op basis van de 
actualisatie in het voorjaar 2012 zal in het Eindejaars RAG 2012 een actuele raming gemaakt worden 
van de benodigde voorziening in de Jaarrekening 2012. Naast de actualisatie van doorlopende 
plannen zal de stand ook beïnvloed worden door planafsluitingen en nieuw vast te stellen plannen.  
 
EFRO20 Doelstelling 2 Groot Oost, Risico doelstelling 2 programma 
Deze voorzieningen zijn bedoeld voor de financiële afwikkeling van deze Europese programma’s . 
Definitieve financiële afwikkeling vindt doorgaans pas jaren na realisatie plaats. De programma’s zelf 
zijn gerealiseerd. 
 
11.11.3 Investeringen 
In 2010 is in de gemeentebegroting een prioriteit ‘specifieke investeringen in de maatschappelijke 
sfeer’ opgenomen ad € 4,1 miljoen, voor één Ouder-Kind Centrum en drie sporthallen. Dit krediet was 
nog niet tot besteding gekomen. Met het verdeelbesluit 2012 (BD2012-001606,d.d. 21 februari 2012) 
is het krediet herverdeeld naar andere projecten, waaronder twee aanvragen vanuit Sport voor totaal 
€ 2,4 miljoen. De kapitaallasten van het volledige krediet worden opgenomen in de begroting van het 
Programma Openbare ruimte, groen, sport en recreatie. 
 
Voor PMI-projecten21 resteert een krediet van € 1,8 miljoen voor Sporthal Sloten/Calvijn, Sporthal 
Elzenhage, zwembad IJburg en Ouder-Kind Centrum Oostpoort. Naar verwachting zal in 2013 60% 
hiervan (€ 1,0 miljoen) bij start bouw van deze projecten als voorschot worden uitgekeerd.  
 
 

                                                
20 EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  
21 PMI: Programma Maatschappelijke Investeringen 
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11.12  Vereveningsfonds 
 
Voor grondexploitaties geldt dat de kost voor de baat uit gaat. Dat geldt voor een individuele 
grondexploitatie, maar ook de portefeuille aan grondexploitaties als geheel. De afgelopen jaren zijn 
de kost en de baat op portefeuilleniveau steeds verder van elkaar verwijderd geraakt: de voorraad 
onderhanden werk liep de afgelopen tien jaren steeds verder op. Dat kwam ongelukkig samen met de 
economische crisis, die zich vertaalde in een vastgoedcrisis. Een grote voorraad, dalende prijzen en 
onzekerheid over de afzet was het gevolg.  
 
Om het tij te keren is een aantal maatregelen ten behoeve van de verbetering van het beheer van de 
grondexploitaties genomen, grotendeels gebaseerd op de adviezen van de commissie Wijntjes.  
 
Kasstroomsturing 
Een belangrijke maatregel is die van de kasstroomsturing. Uitgangspunt daarvan is een evenwicht 
tussen uitgaven en inkomsten over een periode van drie jaar. Zolang dat evenwicht bestaat zal de 
portefeuille niet groter worden.  
 
De techniek van de kasstroomsturing voorziet in een uitgavenplafond. Dat is gebaseerd op de 
gewogen geraamde opbrengsten in een periode van drie jaar. Dit uitgavenplafond bepaalt de 
hoeveelheid uitgaven die gedaan mogen worden in de driejaars periode. Het uitgavenplafond wordt 
jaarlijks geactualiseerd voor de volgende driejaars periode. Zo ontstaat een voortrollend 
uitgavenplafond, steeds voor drie jaar.  
 
Bij de Kadernota 2013 is door het college een plafond vastgesteld voor de periode 2013 -2015 van 
€ 375 miljoen. Bij ontbreken van actuele gegevens is dat gebeurd door het gemiddelde jaarbedrag in 
de plafondperiode 2012-2014 (€ 125 miljoen) toe te passen op het jaar 2015. Ten behoeve van de 
begroting is het plafond op basis van actuele gegevens bijgesteld naar een bedrag van € 320 miljoen. 
Dit resulteert in een jaarlijks gemiddeld bedrag van € 106 miljoen. Voor het jaar 2013 geldt derhalve 
een bedrag van € 106 miljoen als uitgangspunt voor het te investeren bedrag. 
 
De techniek van de kasstroomsturing is ontwikkeld, maar de toepassing ervan vraagt nog om 
spelregels. Deze worden in twee termijnen ingevoerd. De eerste termijn heeft betrekking op de 
huidige context waarin de spelregels worden toegepast, en gaat uit van het bestaan van de 
categorisering van projecten zoals die bij het schouwen in 2011 is toegekend. Dit schouwen en 
categoriseren is geïntroduceerd om snel in te kunnen grijpen in de portefeuille. Het bijbehorende 
spelregelkader is door het college inmiddels vastgesteld. De categorisering voorzag in een tijdelijke 
oplossing. Aan het einde van 2012 wordt daarom de tweede termijn ingevoerd, welke voorziet in een 
structureel spelregelkader voor de lange termijn. De categorisering heeft daarin geen plaats meer.   
 
Proceskosten 
Een deel van de ruimte onder het uitgavenplafond (€ 106 miljoen) wordt ingevuld door de 
proceskosten. Voor het jaar 2013 zijn deze door het college vastgesteld op een bedrag van afgerond 
€ 24 miljoen. Dat is gebeurd met gebruikmaking van het nieuwe proceskostenmodel waarover uw 
raad meermalen is geïnformeerd. Dit model vergroot de transparantie en objectiviteit van de 
vaststelling van de proceskosten. Het aangevraagde en vastgestelde bedrag is lager dan het bedrag 
dat in de Kadernota 2013 is opgenomen (€ 25,7 miljoen tegenover afgerond € 24 miljoen). Dat kan 
verklaard worden uit het feit dat het bedrag in de Kadernota was gebaseerd op de toekenning van 
proceskosten voor 2012. Het daadwerkelijk aangevraagde en toegekende bedrag is lager.  
 
Voortgangsrapportage 
Beide onderwerpen, de kasstroomsturing en de proceskosten, hebben een plek gekregen in een 
nieuwe rapportage, de voortgangsrapportage van de fondsbeheerder. Het betreft een nieuwe 
rapportage die een uitvloeisel is van de veranderde verantwoordingcyclus waartoe het college op 6 
maart 2012 en de Raad op 25 april 2012 heeft besloten. De nieuwe cyclus en achtergrond daarvan is 
uitgebreid beschreven in de notitie ‘Stroomlijning cyclus Kadernota en Verdelingsvoorstel 
Vereveningsfonds’ en het bijbehorende besluit. In het kort: de verandering is ingegeven door de wens 
om de gemeentelijke plancyclus en de plancyclus van de plannen in het Vereveningsfonds beter op 
elkaar te laten aansluiten. Daartoe is het accent in de verantwoordingscyclus verlegd van het 
Verdelingsvoorstel naar het EindejaarsRAG: in de veranderde verantwoordingscyclus wordt gewerkt 
van EindejaarsRAG naar EindejaarsRAG. Bij het EindejaarsRAG worden onder meer de 
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ontwikkelingen van saldi, risico’s, de Algemene Reserve uitgebreid in beeld gebracht en verantwoord. 
Het LenteRAG en de Financiële Perspectieven hebben in deze cyclus geen plaats. In plaats daarvan 
komt de Voortgangsrapportage. Daarin heeft onder meer de ontwikkeling van de Algemene Reserve 
van het Vereveningsfonds een plaats. Dat houdt verband met het volgende.  
 
Het Vereveningsfonds bestaat globaal gesproken uit de volgende elementen: 
� voorzieningen waarmee de tekorten op de grondexploitaties worden gedekt; voor elke 

vastgestelde grondexploitatie met een negatief resultaat wordt een voorziening getroffen 
� voorzieningen voor risico 
� bestemmingsreserves voor de dekking van specifieke kosten 
� de algemene reserve voor het dekken van tegenvallers in lopende negatieve plannen en voor 

eventuele nieuwe grondexploitaties met een negatief resultaat. De reserve dekt ook de 
apparaatskosten van de coördinatie van de bodemsanering en het beheer van het 
Vereveningsfonds 

 
Om het totale beeld van de ontwikkeling van het fonds te kunnen schetsen is het noodzakelijk om de 
risico's te actualiseren. Indachtig de nieuwe structuur waarin het accent bij het eindejaarsRAG ligt is 
dat niet gebeurd ten behoeve van de voortgangsrapportage, die kan worden gezien als een lichte 
vervanger van het verdelingsvoorstel, zoals dat voorheen werd gepubliceerd.  
In de voortgangsrapportage wordt behalve over de kasstromen en de proceskosten ook 
gerapporteerd over de verbetering van het beheer van de grondexploitaties, het grexbeheer. Het 
verbeterde grexbeheer krijgt in 2013 nader beslag. Dat gebeurt onder andere door verdere 
standaardisering van de wijze van vastleggen, verwerken en rapporteren. 
 
Ook de specifieke verbeteringen die door de commissie Wijntjes zijn voorgesteld en opgenomen in 
het Implementatieplan Verbetering Beheer Vereveningsfonds worden verder uitgewerkt of opgepakt. 
Er zijn zes wekelijkse voortgangsgesprekken tussen de fondsbeheerder en de projectdirecties 
opgestart, waarin de actualiteit van de grondexploitaties wordt besproken. Tot die actualiteit hoort het 
inkorten, opknippen en beëindigen van exploitaties. De fondsbeheerder brengt het effect op 
portefeuilleniveau van het opknippen en beëindigen in beeld. Om een globale indruk te geven: het 
implementatieplan voorziet in een maatregel om de looptijd van de grondexploitaties te beperken tot 
tien jaar. Het beperken van de looptijd tot een maximum van tien jaar heeft op portefeuilleniveau een 
verslechtering van € 77 miljoen tot gevolg. Het is daarom van belang om per grondexploitatie de 
meerwaarde van het opknippen af te wegen tegen het vergroten van de beheersing. De belangrijkste 
effecten worden in 2013 aan uw raad gepresenteerd 
 
Een belangrijke prioriteit bij de beheersmaatregelen ligt bij de borging van de geïmplementeerde 
beheersmaatregelen. Het college zal de raad informeren over de wijze waarop borging heeft 
plaatsgevonden. Naast de borging wordt in 2013 onder meer een integraal afwegingskader voor 
investeringsbeslissingen ontwikkeld, op basis van het Strategisch Plan, en wordt beschreven hoe de 
kaders en afzetplanning actueel gehouden worden.  
 
Ontwikkeling grondexploitaties 
Voor 2013 geldt als algemene verwachting dat de bouwproductie laag blijft en dat de prijzen onder 
druk staan.  Het beeld zal daarom gematigd negatief blijven, ondanks het feit dat er beleggende 
partijen zijn die juist in de huidige markt willen investeren. Voorzienbare verslechteringen in de vorm 
van verslechteringen in de grondprijzen en verslechteringen als gevolg van planaanpassingen 
kunnen naar verwachting binnen de voorzieningen van het fonds worden opgevangen. De 
inspanningen zullen er vooral op gericht zijn om de kosten te beheersen en de opbrengsten te 
verbeteren en naar voren te halen. Het is van belang te onderkennen dat het effect van deze 
inspanningen uiteindelijk bepaald wordt door de marktvraag.  
 
Specifieke projecten waarin ontwikkelingen worden verwacht die in 2013 of wellicht eerder hun 
beslag krijgen zijn Oosterdokseiland, waar onderhandelingen tot aanpassing in delen van de planning 
kunnen leiden, IJburg 2e fase, waar de verdere aanleg van Centrumeiland wordt gestart, 
Zeeburgereiland, waar aangepaste verkaveling tot terugloop in de grondopbrengsten gaat leiden. 
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11.13 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) 
 
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) kent twee dekkingsbronnen met ieder een eigen 
bestemming: 
� de opbrengsten uit de verkoop van de Kabeltelevisie Amsterdam (SFV-KTA) worden besteed aan 

de vernieuwing van de Bijlmermeer, de realisatie van huurwoningen in de uitbreidingsgebieden 
en volkshuisvestingsinitiatieven in de vooroorlogse stad  

� de opbrengsten uit de meerwaarde die ontstaat bij de conversie van tijdelijke naar voortdurende 
erfpachtcontracten van woningbouwcorporaties (SFV-EP) is grotendeels bestemd voor de 
herstructurering van Nieuw-West, West (Kolenkitbuurt) en Noord (De Banne en Nieuwendam). 
Het erfpachtdeel wordt ook gevoed door de bijdrage die corporaties betalen bij een 
bestemmingswijziging. Het erfpachtdeel is onderverdeeld in: 
- vastgoeddeel, bestemd voor bijdragen aan corporaties voor onrendabele investeringen in de 

volkshuisvesting binnen de herstructureringswijken 
- gronddeel, bestemd als dekking van verliesgevende grondexploitaties in 

herstructureringswijken.  
 
De Commissie Stimuleringsfonds22 doet het college, conform de taak zoals bij Raadsbesluit d.d. 9 
december 1998 gegeven, voorstellen over de besteding van de middelen uit het SFV.  
 
11.13.1 KTA-deel  
Aan het KTA-deel worden al geruime tijd geen middelen en rente meer toegevoegd. Het geheel is 
belegd met eerder vastgestelde bijdragen. Nieuwe bestedingen zijn alleen mogelijk doordat in het 
verleden toegekende bijdragen niet zijn besteed. Op dit moment is er daardoor € 0,4 miljoen vrij 
besteedbare ruimte. Het college stelt voor hiervan € 0,4 miljoen aan te wenden voor paviljoens voor 
culturele activiteiten bij het Café Oostoever.  
 
11.13.2 Erfpachtdeel Stimuleringsfonds 
Het erfpachtdeel binnen het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (EP-deel) wordt gevoed door de 
opbrengsten die ontstaan door afkoop bij heruitgifte, conversie en splitsing van erfpachtrechten van 
woningcorporaties.  
Het totale budgettaire kader van het (SFV-EP) is begrensd door dit budgettaire kader te beperken tot 
de geraamde inkomsten tot en met 2019. Tot en met 31-12-2011 is een bedrag van € 405,5 miljoen 
(nominaal, inclusief rente) daadwerkelijk binnengekomen. In de periode 2012 tot en met 2019 is aan 
inkomsten € 186 miljoen geraamd (contant per 01-01-2012). 
Afgelopen jaren heeft de raad een groot deel van de tot 2020 beschikbare middelen gereserveerd 
voor specifieke stedelijke vernieuwingsplannen.23 Voor elk stedelijke vernieuwingsplan heeft de raad 
een taakstellend budgettair kader vastgesteld met een bijdrage uit het gronddeel en vastgoeddeel 
van het SFV-EP. 
Begin 2011 is met de overeenkomst Bouwen aan de Stad 2 (BadS-2) besloten om de resterende 
ruimte in het erfpachtdeel deels in te zetten als dekking voor ontstane tekorten in het 
Vereveningsfonds. De Begroting 2012 stond daarom vooral in het teken van de besluiten uit Bouwen 
aan de Stad 2.24 
 
De Begroting 2013 van het erfpachtdeel staat voor een groot deel in het teken van het ‘afhechten’ 
van de Raamovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstad. Naleving van deze op 11 januari 
2008 ondertekende overeenkomst staat, vanwege de verslechterde woningmarkt en verslechterde 
financiële positie van een aantal corporaties, onder druk. Op 9 mei 2012 is een akkoord gesloten 
tussen stadsdeel Nieuw-West, de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse corporaties met 
betrekking tot de inzet van financiële middelen in Nieuw-West.  
Het akkoord betreft uitstel van een aantal stedelijke vernieuwingsplannen en gaat over de verdeling 
van de kosten die zijn ontstaan vanwege de vertraging. Op 10 juli 2012 heeft het college ingestemd 

                                                
22 bestaande uit vertegenwoordigers van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de portefeuillehouder Wonen en 
Wijken en de diensten DWZS en OGA 
23 De besteding van het erfpachtdeel is in 2001 vastgelegd in het raadsbesluit “Vormgeving bijdrageverstrekking 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Amsterdam: Erfpachtdeel” 
24 Akkoord tussen Gemeente Amsterdam (incl. stadsdelen), Amsterdamse corporaties en Huurdersvereniging Amsterdam, in 
februari 2011 door de raad vastgesteld.  
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met de afspraken zoals vastgelegd in de besluitenlijst Nieuw-West d.d. 15 juni 2012. De afspraken 
zijn onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring door de stadsdeelraad van Nieuw-West en de 
gemeenteraad. Hieronder wordt de besteding van vastgoed- en gronddeel besproken en de inzet van 
de gerealiseerde vrijval in Nieuw-West, conform de hierover gemaakte afspraken. 
  
11.13.3 SFV-EP Gronddeel 
 
1. Grondexploitaties 
In de door uw raad eerder vastgestelde stedelijke vernieuwingsplannen (VP) in Noord en Parkstad is 
voor elk VP een financieel kader vastgesteld met een bijdrage uit het gronddeel. Er zijn twaalf 
vastgestelde VP’s. Binnen een VP zijn er doorgaans meerdere uitwerkingsplannen (UP’s) inclusief 
grondexploitatie.  
De taakstellende bijdrage vanuit het gronddeel SFV is beschikbaar per VP ter dekking van het 
totaalsaldo aan actieve grondexploitaties en nog vast te stellen grondexploitaties. Exclusief de 
plannen die vallen onder de raamovereenkomst Parkstad zijn er dertig grondexploitaties actief in 
Noord en Parkstad (Nieuw-West en West). Hiervan zijn er tweeëntwintig negatief. Voor negatieve 
grondexploitaties is binnen het gronddeel SFV een voorziening getroffen. 
 
Het budget voor de plannen in Noord en West bedraagt € 20,3 miljoen (Nieuwendam-Noord), € 24,7 
miljoen (De Banne) en € 11,5 miljoen (Kolenkitbuurt).  
In Nieuw-West worden de 1e fase plannen Zuidwest Kwadrant en Buurt Ne9en op korte termijn 
afgesloten. De verwachting is dat een aanzienlijk bedrag zal resteren binnen het financiële kader. 
Vanwege deze ruimte wordt het financieel kader voor de betreffende vernieuwingsplannen naar 
beneden bijgesteld. In totaliteit betekent dit voor de grondexploitaties van stadsdeelplannen in Nieuw-
West tezamen dat het financieel kader wordt bijgesteld van € 81,9 miljoen naar € 69,6 miljoen 
(prijspeil 01-01-2012). Hierbij is rekening gehouden met extra kosten in de grondexploitatie Hart 
Delflandplein vanwege het schrappen van kantoorprogramma.   
De financiële ruimte in het gronddeel wordt vervolgens ingezet t.b.v. knelpunten in Nieuw-West. Deze 
knelpunten betreffen de geraamde derving in een aantal plannen omdat opbrengsten niet worden 
gerealiseerd (de zogenaamde ‘artikel 8.8’ plannen), extra grondkosten die er zijn in de openbare 
ruimte en kosten vanwege anticiperende aankopen die door stadsdeel Nieuw-West zijn gepleegd.  
 
2. Plannen Raamovereenkomst Parkstad 
In 2008 heeft de gemeente een Raamovereenkomst met de corporaties afgesloten waarbij de 
corporaties voor eigen rekening en risico de realisatie van een aantal 2e fase UP’s en 3e fase VP’s in 
Parkstad overnemen van de gemeente. De gemeente levert de eerder vastgestelde bijdrage voor het 
betreffende VP.  
Afgesproken met de corporaties is dat er 8 UP’s conform de Raamovereenkomst voor 2020 worden 
uitgevoerd. Dit is inclusief de plannen in de Kolenkitbuurt die vallen onder de Raamovereenkomst. 
Hiernaast zijn er 2 VP’s die ten dele doorgaan voor 2020. 
Er worden 8 (nog niet vastgestelde) UP’s en 4 3e fase VP’s in Nieuw-West uitgesteld tot na 2020. Het 
financieel kader voor 2e fase UP’s onder de Raamovereenkomst Parkstad (corporatieplannen) wordt 
van € 36,1 miljoen bijgesteld naar € 21,7 miljoen. 
Het financieel kader voor 3e fase VP’s wordt van € 14,0 miljoen bijgesteld naar € 3,7 miljoen.  
De vrijval die hierdoor ontstaat, wordt deels ingezet voor knelpunten in Nieuw-West (zie verderop 
Overige bestedingen). 
 
3. Knelpuntenpot 
De raad heeft in 2005 € 14,9 miljoen bestemd voor knelpunten binnen  stedelijke 
vernieuwingsplannen (zowel in vastgoed als in grond). Er is nog één project (3e tranche 
Waterlandplein) dat voor dekking uit de Knelpuntenpot in aanmerking komt. Het college stelt voor de 
daarna resterende ruimte in dit budget van € 3,5 miljoen te bestemmen voor het Budget Hervorming 
Stedelijke Vernieuwing. 
 
4. Dotatie aan Vereveningfonds 
De onttrekking aan het gronddeel SFV ten behoeve van het Vereveningfonds van totaal € 87,5 
miljoen (prijspeil 2010), zoals afgesproken in Bouwen aan de Stad 2, vindt niet in één keer plaats 
maar in jaarlijkse termijnen op basis van beschikbare middelen. In 2011 is een bedrag van € 53,0 
miljoen onttrokken. In 2012 wordt een bedrag van € 6 miljoen afgedragen.  
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Het college doet, in lijn met de gemaakte afspraken in Nieuw-West, de volgende voorstellen voor het 
gronddeel SFV: 
1. bijstelling van het financieel kader naar € 69.561.021 per 01.01.2012 voor grondexploitaties van 

1e en 2e fase stadsdeelplannen in Nieuw-West tezamen, waarbij de bijstelling van het financieel 
kader per plan nader wordt uitgewerkt 

2. reservering van € 3.283.875 per 01.01.2012 in het Gronddeel ten behoeve van een ‘Reserve 
artikel 8.8’  

3. reservering van € 1.980.750 per 01.01.2012 in het Gronddeel ten behoeve van grondkosten in de 
grondexploitatie August Allebéplein 

4. reservering van € 4.487.000 per 01.01.2012 in het Gronddeel ten behoeve van kosten in de 
openbare ruimte in de grondexploitaties Hart Dijkgraafplein (Delflandplein/Staalmanpleinbuurt), 
Van Tijenbuurt (Geuzenveld Zuid), Hart Delflandplein Lokatie C (Delflandplein / Staalman-
pleinbuurt), Hart Delflandplein Lokatie A ((Delflandplein/Staalmanpleinbuurt), Reimerswaalbuurt 
(Osdorp Midden Noord) en Zuidplein (Centrum Amsterdam Nieuw West) 

5. reservering van € 2.502.000 per 01.01.2012 in het Gronddeel ten behoeve van de gemaakte 
kosten m.b.t. de verwerving van het voormalig Westburgcollege (Spoorstrook Noord, Overtoomse 
Veld). 

6. bijstelling van het financieel kader naar € 21.742.542 per 01.01.2012 voor 2e fase 
corporatieplannen onder de Raamovereenkomst Parkstad 

7. bijstelling van het financieel kader naar € 3.734.975 per 01.01.2012 voor 3e fase 
corporatieplannen onder de Raamovereenkomst Parkstad 

8. bestemming van het restant Knelpuntenpot van € 3.531.378 voor  het Budget Hervorming 
Stedelijke Vernieuwing 

 
11.13.4 SFV-EP Vastgoeddeel 
 
Vastgoedpremies  
In de door de raad  vastgestelde SV-plannen is uit het vastgoeddeel eerder € 130 miljoen als bijdrage 
toegekend voor vastgoedpremies, waarvan inmiddels € 51 miljoen is besteed of verplicht. Vanwege 
uitstel van plannen in Nieuw-West tot na 2020 valt een bedrag van € 22,3 miljoen (prijspeil 2011) vrij. 
De vrijval die hierdoor ontstaat, wordt deels ingezet t.b.v. knelpunten in Nieuw-West (zie ook in het 
onderstaande bij Overige bestedingen). 
 
Premieregeling basiskwaliteit 
Uit het vastgoeddeel wordt de Premieregeling Basiskwaliteit 2011 (€ 1,5 miljoen) gedekt, hiervan is 
ultimo 2011 een bedrag € 45.500 uitgegeven. 
 
Subsidieregeling labelstappen 
Conform Bouwen aan de Stad 2 is in het vastgoeddeel € 34,4 miljoen (prijspeil 2011) beschikbaar 
voor de subsidie Labelstappen ten behoeve van extra investeringen in energiebesparing in de 
bestaande woningvoorraad van corporaties. Ultimo 2011 is een bedrag van € 2,9 miljoen uitgegeven 
aan Labelstappen. 
 
Garantiebedrag voor het Vereveningsfonds (Garantiemodel) 
Conform Bouwen aan de Stad 2 betalen de corporaties de komende 10 jaren voor 30.000 verkochte 
woningen € 3.200 per woning (prijspeil 2010) aan de gemeente. De corporaties garanderen de 
afdracht voor 27.000 woningen, zo nodig te dekken uit het vastgoeddeel. Vooralsnog wordt hiervoor 
€ 59 miljoen (prijspeil 2012) gereserveerd. 
 
Het college doet, in lijn met de gemaakte afspraken in Nieuw-West, de volgende voorstellen voor het 
vastgoeddeel SFV: 
� bijstelling van het financieel kader naar € 22.503.596 per 01.01.2012 voor vastgoedpremies t.b.v. 

2e fase plannen in Nieuw-West; 
� reservering van € 3.283.875 per 01.01.2012 in het Vastgoeddeel ten behoeve van een ‘Reserve 

artikel 8.8’; 
� reservering van € 1.459.500 per 01.01.2012 in het Vastgoeddeel ten behoeve van de 

sloopkosten van het voormalig Westburgcollege (Spoorstrook Noord, Overtoomse Veld); 
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11.13.5 SFV-EP overige bestedingen 
 
Kredietcrisismaatregelen 
In de Begroting 2010 is vastgesteld dat vanuit het erfpachtdeel € 7,5 miljoen wordt bestemd voor 
maatregelen die genomen worden in het kader van de kredietcrisis. Dit is ingevuld in de vorm van 
een bijdrage aan projecten waar, vanwege vraaguitval, koopwoningen worden omgezet naar 
huurwoningen. De regeling gold voor projecten die uiterlijk in 2010 startten met de bouw. In de 
Begroting 2012 is de stand opgemaakt. Ultimo 2011 blijkt er sprake te zijn van extra vrijval van  
€ 0,7 miljoen uit het project Banne Schepenlaan. Hiermee komt de stand van de Reserve 
Kredietcrisis op toekenning van € 5 miljoen (de bouw van 335 woningen) en vrijval van  
€ 2,5 miljoen. Begin 2012 is dit restantbedrag toegevoegd aan het Erfpachtdeel. 
 
Vrijval Nieuw-West 
Gemeente en corporaties zijn, in aanvulling op artikel 73 uit Bouwen aan de Stad 2, overeen 
gekomen dat van de vrijval die ontstaat in plannen in Nieuw-West, 50% wordt ingezet in stedelijke 
vernieuwingsplannen in Nieuw-West. De beschikbare vrijval bedraagt € 25,4 miljoen (prijspeil 2012). 
Deze vrijval vormt  vooralsnog een aparte reserve binnen het erfpachtdeel: de Reserve Vrijval Nieuw-
West. 
Het beschikbare bedrag wordt ingezet in Nieuw-West ter dekking van (tijdelijke) fysieke maatregelen 
die nodig zijn om de negatieve effecten van de vertraging op te vangen. Het gaat om kosten in de 
openbare ruimte, interim beheerkosten, zeven zogenaamde Huizen van de Wijk (aanpassen 
bestaand maatschappelijk vastgoed), gemaakte kosten voor . aankoop Westburgcollege en ROC aan 
het August Allebéplein. 
 
Buurtring Zuid 
Over de aanleg van de Buurtring Zuid in Geuzenveld is er al enige tijd een geschil tussen gemeente 
en corporaties. Op hoofdlijnen gaat het om de vraag of, conform artikel 4 en 5 van de 
Raamovereenkomst Parkstad, de kosten voor de Buurtring Zuid à € 3,4 miljoen door de corporaties 
of door de gemeente betaald moeten worden. 
Het voorstel is om het bedrag ten laste van de algemene reserve Erfpachtdeel te brengen. In wezen 
een fifty-fifty verdeling van de kosten door gemeente en corporaties.  
De geraamde algemene reserve kent een positief (geraamd) saldo ultimo 2019 van € 60,3 miljoen 
(NCW per 01.01.2012). Vorig jaar was dit geraamde saldo € 54,5 miljoen (NCW per 01.01.2011). De 
toename kan verklaard worden door de vrijval bij de kredietcrisismaatregelen (€ 2,5 miljoen) en door 
het rente-effect. Het resterende bedrag, na aftrek van de Buurtring Zuid, à € 56,9 miljoen wordt 
aangehouden als reserve ten behoeve van het afdekken van risico’s. (Zie 11.13.3 Risico’s en 
risicobeheer.) 
 
Het college doet, in lijn met de gemaakte afspraken in Nieuw-West, de volgende voorstellen m.b.t. 
inzet vrijval en reserve erfpachtdeel: 
1. reservering van € 25.364.797 per 01.01.2012 in het Erfpachtdeel ten behoeve van een ‘Reserve 

Vrijval Nieuw-West’  
2. reservering van € 13.448.250 per 01.01.2012 ten laste van de Vrijval Nieuw-West ten behoeve 

van extra kosten in de openbare ruimte in Raamovereenkomstplannen in Nieuw-West (conform 
bijlage 1 die wordt gevoegd bij de Besluitenlijst) 

3. reservering van € 5.212.500 per 01.01.2012 ten laste van de Vrijval Nieuw-West ten behoeve van 
extra kosten Interim Beheer in plannen in Nieuw-West (conform bijlage 2 die wordt gevoegd bij 
de Besluitenlijst) 

4. reservering van € 1.042.500 per 01.01.2012 ten laste van de Vrijval Nieuw-West ten behoeve van 
maatschappelijk vastgoed in Nieuw-West, te weten zeven  ‘Huizen van de Wijk’ 

5. reservering van € 2.502.000 per 01.01.2012 ten laste van de Vrijval Nieuw-West ten behoeve van 
de gemaakte kosten m.b.t. de verwerving van het voormalig Westburgcollege (Spoorstrook 
Noord, Overtoomse Veld) 

6. reservering van € 3.127.500 per 01.01.2012 ten laste van de Vrijval Nieuw-West ten behoeve van 
de gemaakte kosten m.b.t. de verwerving van het voormalig ROC August Allebéplein 

7. reservering van € 3.400.000 per 01.01.2012 ten laste van de Reserve Erfpachtdeel ten behoeve 
van de aanleg van de Buurtring Zuid in Geuzenveld Zuid 
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11.13.6 Overzicht besteding erfpachtdeel 
 
SFV Erfpachtdeel budgettair kader  Uitgaven  Reservering  TOTAAL  
Bedragen x € 1 miljoen per 01.01.2012  verplicht  voorzien   
Gerealiseerde meerwaarde 1995 t/m 2011   405,5 
    
Vastgoeddeel 54,5 151,9 206,4 
Vastgoedpremies:    
Voorbeeldprojecten 8,3 8,3  
Kolenkitbuurt 3,4 5,5  
Nieuw-West  22,1 22,5  
- Reserve art. 8.8 - 3,3  
- Sloop Westburgcollege - 1,5  
Nieuwendam Noord  7,5 12,8  
De Banne 10,2 4,6  
    
Overige bestedingen vastgoeddeel:    
Premieregeling Basiskwaliteit 0,4 1,5  
Subsidie Labelstappen 2,9 32,9  
Reserve Garantiemodel  0 59,0  
    
Gronddeel 81,7 212,8 294,5 

 
Grondexploitaties:    
Voorbeeldprojecten (excl. Nieuw-West) 0,6 0  
Kolenkitbuurt  0 11,5  
Nieuw-West – 1e en 2e fase plannen  12,3 69,6  
- Reserve art 8.8 - 3,3  
- Grondkosten August Allebéplein - 2,0  
- Extra kosten openbare ruimte - 4,6  
- Verwerving Westburgcollege - 2,5  
Reserve Parkstad 1,8 0,3  
ROK - UP's corporaties 0 21,7  
ROK -  VP's corporaties 0 3,7  
Nieuwendam Noord 1,1 20,3  
De Banne 1,3 24,7  
    
Overige bestedingen gronddeel:    
Fondsbeheer  0,4 1,0  
Knelpuntenpot (grond en vastgoed) 11,2 2,2  
- Budget Hervorming Stedelijke Vernieuwing - 3,5  
Onttrekking t.b.v. Vereveningsfonds 53,0 41,9  
    
Overige bestedingen 5,0 25,3 30,4 
    
Kredietcrisismaatregelen 5,0 0  
Vrijval Nieuw-West: 0 25,4  
    
Totaal 141,2 390,1 531,2 
Saldo    -125,7 
Geraamde meerwaarde 2011 t/m 2019   186,0 
Geraamde reserve    60,3 
- BuurtRing    3,4 

 

Uit het overzicht blijkt dat € 57 miljoen van de verwachte beschikbare ruimte tot 2020 binnen het SFV 
nog niet belegd is met bestedingen. Tot en met 2010 is feitelijk € 405 miljoen ontvangen (inclusief 
rente). 
 
11.13.7 Risico’s en risicobeheer 
Sinds de crisis van 2008 is de stedelijke vernieuwing in ander vaarwater terecht gekomen. 
Vernieuwingsplannen worden aangepast, zowel in de tijd als inhoudelijk. In Nieuw-West zijn er 
aanvullende financiële afspraken gemaakt op de Raamovereenkomst Parkstad. Een en ander is 
vertaald in de Begroting 2013 van het Stimuleringsfonds. Deze actie heeft de risico’s die het 
Stimuleringsfonds loopt ingeperkt, wat niet wil zeggen dat het fonds geen risico’s meer loopt.  
 
Inkomsten erfpachtdeel 
De raming van de inkomsten in het erfpachtdeel t/m 2019 berust enerzijds op feiten (conversie van 
tijdelijke erfpachtrechten vindt uiterlijk op eindatum plaats) en anderzijds op aannames met 
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betrekking tot het aantal verkochte woningen, het aantal splitsingen e.d.. Er moet rekening gehouden 
worden met de mogelijkheid dat de inkomsten niet in volle omvang gerealiseerd worden. Het risico is 
dat de inkomsten na 2020 minder zullen zijn, vanwege het grote aantal tussentijdse conversies dat 
totnogtoe heeft plaatsgevonden. Voor beheersing van dat risico is het van belang dat er een 
algemene reserve is.  
 

Uitgaven in het vastgoeddeel 
Uitgaven ten laste van het vastgoeddeel vinden plaats in de vorm van premies per woning. Het aantal 
premies wordt beperkt door het subsidieplafond ofwel het budgettaire kader. Gegeven dat budgettaire 
kader zijn er bij het beheer van het vastgoeddeel geen financiële risico’s aan de uitgavenkant: indien 
het subsidieplafond is bereikt, worden er simpelweg geen subsidies meer toegekend.  
 

Uitgaven in het gronddeel  
Uitgaven ten laste van het gronddeel vinden plaats bij planafsluiting van een negatieve 
grondexploitatie. Deze systematiek is hetzelfde als bij het Vereveningsfonds. Het verschil is dat in het 
SFV het vastgestelde financieel kader op het niveau van het stedelijk vernieuwingsplan taakstellend 
is. Binnen een vernieuwingsplan kan er ‘geschoven’ worden met grondexploitatiesaldi, maar het 
totaal van deze saldi mag het financieel kader niet overschrijden. Gebeurt dit toch, dan is deze 
overschrijding voor rekening en risico van het betreffende stadsdeel. Uiteraard kan dit in de praktijk 
betekenen dat stadsdelen alsnog een beroep doen op de centrale stad.  
 
Voor de dekking van deze risico’s wordt een algemene reserve aangehouden in het erfpachtdeel, een 
geraamd bedrag ultimo 2019 van € 59 miljoen (prijspeil 2012). 
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12. Bestuur en concern 
 
Maatschappelijk effect  
Het college heeft zijn ambities vastgelegd in het programakkoord. Deze ambities realiseren we met 
een slanke, sobere ambtelijke organisatie gericht op de efficiënte uitvoering van de gemeentelijke 
kerntaken. De organisatie heeft een vaste hoogwaardige kern, ondersteund door een flexibele schil.    

 
Kerncijfers  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting  
2013 

Begroting  
2014 

Begroting  
2015 

Begroting  
2016 

Lasten per doelstelling           
12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en 
organiseren van de bestuurlijke besluitvorming  50,8 49,7 48,3 48,3 48,3 
12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern 
Amsterdam 6,1 1,4 1,3 1,3 1,3 

12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en 
inzichtelijk maken van informatie 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 
12.4 Bestuur  2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 
12.5 Griffie  8,2 7,9 7,9 7,9 7,9 
12.6 Ombudsman  1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 
Subtotaal lasten 74,8 68,8 67,2 67,2 67,2 
Dotaties aan reserves 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Totaal lasten 74,8 68,8 67,3 67,3 67,3 
Baten per doelstelling           
12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en 
organiseren van de bestuurlijke besluitvorming  3,6 3,0 2,9 2,9 2,9 
12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern 
Amsterdam 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en 
inzichtelijk maken van informatie 3,0 3,2 3,2 3,1 3,1 
12.4 Bestuur  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12.5 Griffie  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12.6 Ombudsman  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
Subtotaal baten 7,0 6,7 6,5 6,5 6,5 
Onttrekkingen aan reserves 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 
Totaal baten 7,4 6,9 6,8 6,5 6,5 
Saldo ten laste van de algemene middelen 67,4 61,9 60,5 60,8 60,8 

 
 
Ontwikkelingen en beleidskaders  
� Bestuursopdracht Organisatieontwikkeling Amsterdam 
� Bestuursopdracht uitwerking 17 maatregelen 1 Stad 1 Opgave (specifiek: bestuursopdracht 

bestuur en ondersteuning) 
� Bestuursopdracht PIJOFACH  
� Flankerende Maatregelen Kadernota 
� Visie op control1 
  

                                                
1 Eind 2010 vastgesteld. 
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12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en organiseren van de 
bestuurlijke besluitvorming 
 
12.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?   
De kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming wordt verbeterd.  
 
12.1.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Strategische en inhoudelijke advisering aan het college met de focus op politiek gevoelige, 

risicovolle en domeinoverstijgende onderwerpen  
� Ondersteuning en de verzorging van de totale logistiek rondom bestuurlijke besluitvorming  
� Informatievoorziening en voorbereiding van besluiten van het college en afzonderlijke wethouders 
� Verzorging van de totale logistiek rondom bestuurlijke besluitvorming 
� Participeren in gremia die gericht zijn op thematische en regionale samenwerking2 en coördinatie 

contacten met rijksoverheid (Public Affairs Den Haag) en Europese Unie (Public Affairs Europa) 
� Bestuurlijk aanwezig zijn in Brussel door regelmatige werkbezoeken. Tevens heeft Amsterdam in 

G4-verband een vertegenwoordiger in Brussel die kansen en zaken signaleert die vanuit Europa 
op Amsterdam af komen 

� Europastrategie Gemeente Amsterdam: smart global hub – uitvoering van de nieuwe strategie 
die bestaat uit vier hoofddossiers (smart global hub, kennis en innovatie, duurzame stedelijke 
ontwikkeling en burgerschap en integratie) en zeven subdossiers (Europese subsidies en 
netwerken, voldoen aan Europese regels, veiligheid, cultuur, jeugd/onderwijs en gezondheid, 
haven en Schiphol, werk en inkomen) 

� Internationale betrekkingen: profilering en bijdrage aan de versterking van de economische 
positie van de hoofdstad in relevante landen en buitenlandse steden en bijdragen aan de 
versterking van lokaal bestuur in herkomstlanden Marokko, Turkije, Curaçao, Sint Maarten, 
bijdragen aan de integrale Europa strategie van Amsterdam met de steden Londen en Parijs 

� Het regeerakkoord voorziet in opheffing van de WGR+3 en daarmee ook in de opheffing van de 
Stadsregio Amsterdam in zijn huidige vorm. Hiervoor in de plaats zou een infrastructuurautoriteit 
in het leven worden geroepen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2013. Dit zou voor de 
Bestuursdienst tot noodzakelijke extra uitgaven leiden, maar de val van het kabinet maakt de 
voortgang van deze ontwikkelingen onzeker  

� Optreden als verbindende schakel in diverse gremia die zich richten op al dan niet thematische 
regionale samenwerking, zoals de G4 en de S9, de RUD, de Stadsregio, Noordvleugel, Schiphol, 
het Noordzeekanaalgebied en OV SAAL 

� Concerncommunicatie: voorlichting, representatie van het gemeentebestuur, versterken en 
vernieuwen relatienetwerk bestuur, intranet, internet, coördinatie internationale betrekkingen, 
internationale profilering van de stad, uitvoering campagnebeleid, bewaken 
communicatiediscipline binnen concern, acquisitie en organisatiebegeleiding bij grote 
evenementen, crisiscommunicatie voor Amsterdam en veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland  

� Adviseren over het bestuurlijk stelsel, waarbij de samenhang met de financiële ontwikkelingen en 
de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie als vervolg op de Kadernota 2013 centraal 
staat en met de keuzen van de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet ten aanzien van het 
wetsvoorstel afschaffing deelgemeenten 

 
12.1.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 50,8 49,7 48,3 48,3 48,3 
1. Romp 50,8 49,5 48,3 48,3 48,3 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 3,8 3,2 3,0 2,9 2,9 
1. Romp 3,6 3,0 2,9 2,9 2,9 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 47,0  46,5 45,3 45,4 45,4 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                
2 De G4 en de S9, Regionale Uitvoeringsdienst, Stadsregio, Noord-vleugel, Schipholoverleg en OV SAAL.  
3 De Tweede Kamer heeft op 5 juni  is de afschaffing van de Wet gemeenschappelijke regelingen plus (als onderdeel van de 
Visienota Bestuur en bestuurlijke inrichting) controversieel verklaard. De WGR+ is de wettelijke basis van het SRA.  
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Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 46,5 miljoen en dat 
is ten opzichte van de Begroting 2012 € 0,5 miljoen lager. In de Begroting 2013 worden de lasten 
geraamd op € 49,7 miljoen en de baten op € 3,2 miljoen. 
Hieronder gaan we op de belangrijkste budgetten in. 
� Voor het adviseren en ondersteunen van het college, het organiseren van de bestuurlijke 

besluitvorming en de vertegenwoordiging van Amsterdam in Den Haag en Brussel zijn de lasten 
in 2013 € 39,2 miljoen en de baten € 0,3 miljoen  

� De werkgeversrol voor (ontslagen) personeelsleden van geprivatiseerde, verzelfstandigde of 
opgeheven diensttaken bij de re-integratie naar werk en de uitvoering van de relevante 
regelingen leidt in 2013 tot € 3,1 miljoen aan lasten en € 0,8 miljoen aan baten. Door de 
heroverwegingen nemen de lasten en baten vanaf 2014 af naar € 2,7 miljoen en € 0,7 miljoen  

� Voor communicatiebeleid, communicatieactiviteiten en het (deels) organiseren van evenementen 
zijn de lasten in 2013 € 4,1 miljoen. De baten van € 1,9 miljoen zijn de inkomsten uit 
binnengemeentelijke verrekeningen van communicatieactiviteiten  

� De jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Amsterdam aan de stadsregio van € 1,7 miljoen  
� Internationale contacten en ontwikkelingsamenwerking: € 0,6 miljoen4  
� Overige budgetten € 1,0 miljoen (jaarwedde gemeentesecretaris, Raad voor de 

Stadsdeelfinancien, juridische kosten, fraude- en berovingsverzekering) 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
In 2013 zijn de lasten € 1,2 miljoen en de baten € 0,6 miljoen lager dan in 2012. De belangrijkste 
mutaties: 
� door een aantal bezuinigingsmaatregelen uit Inzet op Herstel I verminderen de lasten op de 

volgende activiteiten met € 1,9 miljoen: 
- uitvoering voormalig werkgeverschap € 0,9 miljoen 
- gemeentebrede ombuiging bedrijfsvoering € 0,4 miljoen 
- bestuursdienst nieuwe stijl € 0,6 miljoen 

� door de reorganisatie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) treedt een (budgettair neutrale) 
verschuiving van lasten op van het Programma OOV naar het Programma Bestuur en concer 
(-/- € 1,1 miljoen)  

� de begroting voor Magazine Amsterdam en Platform Amsterdam is aangepast, met verhoging 
van lasten en baten met € 1,1 miljoen als gevolg 

� prioriteit bestuurlijk stelsel: € 0,2 miljoen 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Het college stelt in reactie op het wetsvoorstel voor afschaffing van de deelgemeenten in 2013 
€ 0,2 miljoen incidenteel beschikbaar voor de aanpassing van het bestuurlijk stelsel. Dit vervangt het 
voorstel uit de Kadernota 2013 om de kosten te betrekken bij de frictiekosten die in het kader van de 
bezuinigingsopgave worden gemaakt. De aanpassing van de gemeentewet waarmee het instellen 
van stadsdeelraden wettelijk niet meer is toegestaan, is voor de zomer aangenomen door de Tweede 
Kamer. Naar verwachting zal deze wet ook door de Eerste Kamer worden aangenomen. Als gevolg 
daarvan is de gemeente Amsterdam genoodzaakt het bestuurlijk stelsel aan te passen.   
 
12.1.4 Risico’s  
Voor de doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd. 
 

                                                
4 Deze middelen worden besteed aan het stimuleren van de internationale contacten van Amsterdam, versterking van de 
economische positie van Amsterdam en (kleinschalige) ontwikkelingssamenwerking met (ontwikkelings) landen waarmee 
Amsterdam nauwere banden onderhoudt. 
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12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam 
 
12.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
Concernontwikkeling is gericht op een efficiënte bedrijfsvoering en een goede samenwerking met de 
maatschappelijke en economische partners waar de Gemeente Amsterdam een belang in heeft. 
 
12.2.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Op 12 juli 2012 heeft uw raad ingestemd met de implementatie van het Amsterdams Financieel 

Systeem (AFS). In 2013 worden systeem en uniforme werkwijze bij twaalf gemeentelijke diensten 
geïmplementeerd  

� Gemeentebreed inkoopbeleid wordt ontwikkeld en geïmplementeerd en op centraal, cluster en 
decentraal niveau geprofessionaliseerd. Inkoop wordt categoriegericht in plaats van 
organisatiegericht met een advies- en besluitvormingtraject via adviesraad inkoop en CMT. De 
negen inkoopmaatregelen uit Inzet op herstel en de extra besparingen uit de Kadernota 2013 
worden gerealiseerd  

� Advisering van het college over HR-dossiers en de uitwerking van de kadernota op strategisch 
personeelsbeleid en governance  

� Advisering diensten en stadsdelen in het kader van werkgeverschap (over onderwerpen als de 
wetgeving voor arbeid en sociale zekerheid, de Wet op ondernemingsraden, de centrale 
ondernemingsraad, afspraken met bonden over Amsterdamse CAO, de NRGA)  

� Gemeentebrede p-control en formatiemanagement wordt opgezet en uitgewerkt 
 
12.2.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 6,1 1,4 1,3 1,3 1,3 
1. Romp 6,1 1,4 1,3 1,3 1,3 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
1. Romp 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 5,8 1,1 1,0 1,0 1,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Algemene toelichting 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 1,1 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 4,7 miljoen lager. In de Begroting 2013 worden de 
lasten geraamd op € 1,4 miljoen en de baten op € 0,3 miljoen. De middelen worden besteed aan 
personeelsbeleid en organisatieontwikkeling (€ 1,1 miljoen lasten en € 0,3 miljoen baten) de centrale 
inkoopfunctie (€ 0,2 miljoen) en AFS. In het raadsbesluit van juli 2012 is de dekking voor de 
exploitatie en de investeringen in AFS voor de gehele implementatie vastgesteld, die loopt tot en met 
2015. In de Begroting 2013 is geen aparte prioriteitsaanvraag opgenomen.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
In 2013 zijn de lasten € 4,7 miljoen lager dan in 2012 en bleven de baten gelijk. 
De mutaties verklaren dit: 
� Lagere lasten van € 2,7 miljoen door het vervallen van de incidentele prioriteit (jaartranche) voor 

2012 voor AFS  
� Lagere lasten van € 2,0 miljoen door het vervallen van de incidentele prioriteit heroverwegingen 

inkoop voor 2012 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
De doelstelling kent geen posterioriteiten en prioriteiten.  
 
12.2.4 Risico’s  
Voor de doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd. 
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12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken van 
informatie 
 
12.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
Ondersteunen van het beleid- en besluitvormingsproces met statistische informatie, beleidsinformatie 
en onderzoek  
 
12.3.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Verrichten van ruim 250 onderzoeken voor opdrachtgevers in de stad, waarvan een deel in 

samenwerking met universiteiten 
� In een aantal publicaties wordt een statistisch beeld van de ontwikkelingen in en om Amsterdam 

geschetst en wordt statische informatie (over onder andere bevolking, bedrijven, huisvesting, 
werkgelegenheid en onderwijs) beschikbaar gesteld aan beleidsmakers, burgers, bedrijven en 
instellingen 

� Initiëren en coördineren van onderzoeksprogrammering en prestatiemeting 
� Met grootschalig opgezette sociaal wetenschappelijk onderzoeken (Burger-, Veiligheids-, en 

Armoedemonitor, Staat van de Stad) worden ontwikkelingen en trends in beeld gebracht en 
gemonitord 

� De samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, NICIS, CPB en CBS 
wordt verder uitgebouwd. Thema's zijn sociale mobiliteit, kwaliteit van publieke ruimten, de 
opkomst en neergang van buurten, segregatie, polarisatie en sociale cohesie 

� Statstad en de basismeetset wordt in samenwerking met de stadsdelen up to date gehouden  
� In samenwerking met AGA en ABC zullen op een aantal onderwerpen zoals effectgerichte  

campagnes en buurtgericht werken nieuwe initiatieven worden ontplooid  
 
12.3.3 Wat mag het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 
1. Romp 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 
1. Romp 3,0 3,2 3,2 3,1 3,1 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 1,9 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 0,1 miljoen lager. In de Begroting 2013 worden de 
lasten geraamd op € 5,2 miljoen en de baten op € 3,2 miljoen. De middelen worden besteed aan het 
uitvoeren van de basistaken onderzoek & statistiek. De baten zijn de opbrengsten van de overige 
binnengemeentelijke onderzoeksopdrachten (€ 2,9 miljoen) en buitengemeentelijke 
onderzoeksopdrachten (€ 0,3 miljoen).  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
In 2013 bleven de lasten gelijk aan 2012 en stegen de baten met € 0,1 miljoen. Het basisbudget van 
Onderzoek en Statistiek is verlaagd met € 0,1 miljoen en de bedrijfsvoeringstaakstelling uit Inzet op 
Herstel I is verwerkt (€ 0,03 miljoen).  
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Voor deze doelstelling zijn geen posterioriteiten of prioriteiten opgenomen. 
 
12.3.4 Risico’s  
Het risico is een dalende omzet wegens minder onderzoeksopdrachten, onder andere door de 
gemeentebrede bezuinigingen. Er wordt rekening gehouden met eventuele schommelingen in de 
omzet, onder meer door gebruik te maken van flexibel personeel. Een maandelijks overzicht van 
projecten maakt tijdige actie of bijsturing mogelijk.  
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12.4 Bestuur 
 
12.4.1 Wat mag  het kosten? 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 
1. Romp 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. Romp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
De lasten zijn de personele kosten voor burgemeester (€ 0,2 miljoen), wethouders (€ 1,1 miljoen), 
wethoudersassistenten (€ 0,7 miljoen) en de pensioenvoorziening voormalige bestuurders (€ 0,5 
miljoen). 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Door een daling van het aantal gerechtigden verminderen de lasten voor de pensioenvoorziening van 
voormalig bestuurders vanaf 2013 met € 0,1 miljoen.  
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Voor het bestuur zijn geen posterioriteiten of prioriteiten opgenomen. 
 
12.4.2 Risico’s  
Een risico is dat er de voorziening voor uitkeringen en pensioenen aan (weduwen en weduwnaars 
van) gewezen wethouders onvoldoende is. De commissie Dijkstal heeft de minister van BZK 
geadviseerd de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) centraal te regelen en op 
termijn een eigen wettelijke pensioenregeling voor politieke ambtdragers binnen het ABP op te 
stellen. De financiële voorziening is niet toereikend om de toekomstige pensioenuitkeringen in één 
keer uit te betalen. Uit een eerste berekening blijkt dat er een voorziening van ruim € 6 miljoen nodig 
zou zijn om aan de toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen. Het risico is niet formele schade 
maar het omzetten van de jaarlijkse verplichting in een eenmalige voorziening. De kans van optreden 
is afhankelijk van wettelijke besluitvorming. De kans dat dit risico zich daadwerkelijk zal voordoen 
schatten we op 20%.  
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12.5 Griffie 
 
12.5.1 Wat mag  het kosten? 
 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 
1. Romp 8,2 8,1 7,9 7,9 7,9 
2. Verdeelvoorstel 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Baten - 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
1. Romp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 8,3  8,0 7,7 8,0 8,0 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
De middelen worden gevormd door de budgetten van de raad, de griffie en de gemeenschappelijke 
regeling rekenkamer: 
� Vergoeding en tegemoetkoming raadsleden   € 1,6 miljoen 
� Tegemoetkoming raadsfracties    € 1,6 miljoen 
� Wachtgeld en pensioenen voor oud-raadsleden  € 0,1 miljoen 
� Raadsbudget      € 1,5 miljoen 
� Kosten griffie      € 1,5 miljoen 
� Gemeenschappelijke regeling rekenkamer   € 1,7 miljoen 
 
In 2014 wordt, in verband met de gemeenteraadsverkiezingen, aan de vierjarige reserve Griffie € 0,2 
miljoen onttrokken voor de kosten die gemoeid zijn met het vormen van een nieuwe raad (en een 
nieuw college). Jaarlijks wordt € 50.000 aan deze vierjarige reserve Griffie gedoteerd. 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
� De lasten dalen met € 0,15 miljoen structureel door de bezuiniging op het onderzoeksbudget van 

de raad (bezuinigingsmaatregel uit Inzet op Herstel I). Het onderzoeksbudget van de raad 
bedraagt vanaf 2013 € 0,71 miljoen 

� Een nominale lastenverhoging van de bijdrage aan de rekenkamer van € 0,025 miljoen 
� Posterioriteit bezuiniging door digitalisering; € 0,15 miljoen structureel lagere lasten 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
� Het presidium van de gemeenteraad stelt voor om vanaf 2013 € 150.000 structureel extra te 

bezuinigen door verdergaande digitalisering van de vergaderstukken van de gemeenteraad en 
raadscommissies (raadsbesluit 190/783 2011) 

 
12.5.2 Risico’s  
De bestaande risico’s worden onderkend en er zijn afdoende beheermaatregelen getroffen met het 
waarborgen van opgelegde geheimhouding, de continuïteit van geautomatiseerde systemen, het zijn 
van de laatste schakel gemeentelijk besluitvormingsproces en de toepassing en uitleg van juridische 
regelingen. 
 
.  
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12.6 Ombudsman 
 
12.6.1 Wat mag  het kosten? 
 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Lasten + 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 
1. Romp 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
1. Romp 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 1,8  1,9 1,9 1,9 1,9 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Dit budget is bestemd voor de exploitatie van de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam. 
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
De stijging van het saldo met € 0,1 miljoen wordt hoofdzakelijk verklaard door de volgende 
ontwikkelingen: 
� invoeren van een nieuw functiegebouw € 0,04 miljoen 
� hogere personele lasten door toename van de werkzaamheden € 0,09 miljoen 
� een stijging van de automatiseringskosten € 0,04 miljoen 
� stijging van de baten met € 0,07 miljoen 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
Voor de Ombudsman zijn geen posterioriteiten of prioriteiten opgenomen. 
 
12.6.2 Risico’s  
Het presidium onderzoekt het instellen van een gemeenschappelijke regeling voor de ombudsman, 
zodat de kosten meer dan nu het geval is bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht 
kunnen worden. Het gevolg kan zijn dat de deelnemende gemeenten zich bij de Nationale 
Ombudsman gaan aansluiten, waardoor de inkomsten zullen dalen.  
 
12.7 Rekenkamer 
 
De Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam is onderdeel van de Griffie (zie 
paragraaf 12.5)

217



12.8 Reserves, voorzieningen en investeringen  
 
12.8.1 Reserves 
 
Doel-  
stel- 
ling 

Reserve                                                                                                                                                           
 
bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 

2011 

Mutatie 
2012 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 
12.1 Bouwfraudegelden 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 
  WW reserves 0,7 0,1 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 
12.1 Reserve bestuursondersteuning 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 
12.2 Reserve concernontwikkeling 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
12.1 Digitaal archief 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
12.2 Verbetering concerncontrol 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 
12.5 Vierjarige reserve raadsgriffie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 
12.7 Raadsonderzoeken 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 
12.1 Egalisatiereserve tarief 

personeelsvoorzieningen5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Totaal 4,4 0,3 4,1 0,1 4 3,7 3,6 3,5 

 
 
Er worden in 2013 voor het Programma Bestuur en concern geen nieuwe reserves gevormd of 
bestaande reserves afgewikkeld. Hieronder worden uitsluitend gehandhaafde reserves besproken. 
 
Reserves WW 
Er is een aantal bedrijfsmatige reserves voor WW-uitkeringen en wachtgelden, waarvan de 
activiteiten onder dit programma vallen. Het gaat om de Bestuursdienst, Dienst Onderzoek en 
Statistiek, Gemeentelijke Ombudsman en de Raadsgriffie.  
 
Reserve concernontwikkeling 
Deze reserve is in 2011 gevormd en dient als egalisatiereserve voor het meerjarige programma van 
het Amsterdams Financieel Systeem (AFS).  
 
Verbetering concerncontrol 
Deze reserve kent twee bestedingsdoelen: de versterking van de concerncontroller en de uitvoering 
LET OP (Leren en Tegenspraak Organiseren in Projecten) met een totale omvang van € 0,7 miljoen.   
 
Raadsonderzoeken 
Deze reserve is ingesteld bij de Jaarrekening 2007. Deze reserve en het jaarlijkse budget van 
€ 0,7 miljoen zijn beschikbaar voor raadsonderzoeken en enquêtes. De hoogte van de 
onderzoeksreserve is maximaal € 1,5 miljoen. 
 
12.8.2 Voorzieningen 
 
Voorziening                                                                                               
 
bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 

2011 

Mutatie 
2012 

Stand 
ultimo 

2012 

Mutatie 
2013 

Stand 
ultimo 

2013 

Stand 
ultimo 

2014 

Stand 
ultimo 

2015 

Stand 
ultimo 

2016 
Vicarygoederen  0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Gildenfondsen 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 
Liefdadigheidsdoelen 0,6 0 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6 
Pensioenfondsen, privatiseringen en voormalig 
personeel  8,8 1,5 7,3 1,2 6,1 5,2 4,5 3,9 
Totaal 10 1,5 8,5 1,2 7,3 6,4 5,7 5,1 

 
Er worden in 2013 voor het Programma Bestuur en concern geen nieuwe voorzieningen gevormd of 
bestaande voorzieningen afgewikkeld. Hieronder worden uitsluitend gehandhaafde voorzieningen 
besproken. 
 
 

                                                
 
5 Van de egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen bedraagt de verwachte omvang ultimo 2013 € 30.000. 
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Vicarygoederen 
Het doel van de voorziening is tweederde van de jaarlijkse rente-inkomsten van de Vicary-
inschrijvingen in de Grootboeken der Nationale Schuld uit te keren voor opvoedingsdoeleinden of 
onderstand aan familieleden van de stichter. Het gaat om een inschrijving in het Grootboek 
Nederland met een looptijd van 150 jaar. Er zijn geen mutaties voorzien in de (meerjaren)begroting.  
 
Algemeen Gildenfonds  
De voorziening is gevormd met het doel de financiële ondersteuning van personen of hun nagelaten 
betrekkingen, die bij een van de gilden werkzaam zijn geweest. De beschikbare middelen komen 
voort uit beleggingen. De gemeente heeft geen bestedingsvrijheid over de voorziening. Er zijn in de 
(meerjaren)begroting geen mutaties voorzien. 
 
Liefdadigheidsfonds 
Het liefdadigheidsfonds is een fonds dat alleen mag worden gebruikt door het college. Het fonds 
wordt gevoed door het Algemeen Gildenfonds, stortingen van het college en rente. Er zijn geen 
mutaties voorzien in de (meerjaren)begroting. 
 
Pensioenfondsen, privatiseringen en voormalig personeel 
Er is een aantal pensioenfondsen en voorzieningen die gevormd zijn bij privatiseringen voor het 
afdekken van financiële risico’s en voor het afwikkelen van kosten van voormalige diensttakken. De 
voorzieningen zijn gecreëerd ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de afbouw of 
privatisering. Het gaat om kosten van salarissen, uitkeringen en re-integratie. De voorzieningen 
worden jaarlijks beoordeeld op de mate van toereikendheid. De verwachte onttrekking voor 2013 
bedraagt € 1,2 miljoen.  
 
12.8.3  Investeringen 
 
Vervanging hardware Onderzoek & Statistiek  
Er vindt vervanging van hardware plaats, voor een bedrag van € 10.000, dat wordt gedekt uit de 
vrijval van de kapitaallasten van de oude investering.  
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13. Dienstverlening 
 
Maatschappelijk effect   
De Amsterdammer moet in contact met de gemeente een gelijke, hoogwaardige dienstverlening 
ervaren. Bij elke ingang (telefonisch, digitaal, fysiek) moet hij dezelfde behandeling ervaren en 
informatie verkrijgen. De Amsterdammer weet wat hij van onze gemeente kan verwachten en waar hij 
het antwoord op zijn vraag kan vinden. 
 
Kerncijfers  
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                          

Begroting 
2012 

Begroting  
2013 

Begroting  
2014 

Begroting  
2015 

Begroting  
2016 

Lasten per doelstelling           
13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en 
producten aansluitend op de vraag en behoefte van burger 
en ondernemer. Dit via het kanaal van zijn/haar voorkeur: 
aan de balie: per telefoon of digitaal 13,7 13,8 13,8 13,8 13,8 
13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van 
informatie voor de uitvoering van publieke taken. 25,7 25,0 29,4 26,6 24,5 
13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en 
aanbieden van hoogwaardige en diverse cultuurhistorische 
producten in De Bazel  14,7 14,8 14,6 14,6 14,6 
13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het 
verstrekken van geld op basis van roerend goed als 
onderpand 10,9 11,0 10,9 10,8 10,8 
Subtotaal lasten 65,0 64,5 68,6 65,8 63,7 
Dotaties aan reserves 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totaal lasten 65,2 64,5 68,6 65,8 63,7 
Baten per doelstelling           
13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en 
producten aansluitend op de vraag en behoefte van burger 
en ondernemer. Dit via het kanaal van zijn/haar voorkeur: 
aan de balie: per telefoon of digitaal 11,1 11,2 11,2 11,2 11,2 
13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van 
informatie voor de uitvoering van publieke taken. 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 
13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en 
aanbieden van hoogwaardige en diverse cultuurhistorische 
producten in De Bazel  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het 
verstrekken van geld op basis van roerend goed als 
onderpand 11,4 11,9 11,8 11,8 11,8 
Subtotaal baten 31,4 31,8 31,7 31,7 31,7 
Onttrekkingen aan reserves 0,6 0,3 0,3 0,2 0,0 
Totaal baten 32,0 32,2 32,0 31,9 31,7 
Saldo ten laste van de algemene middelen 33,2 32,3 36,6 33,9 32,0 

 
Programakkoord ambitie   
De dienstverlening moet van topkwaliteit zijn. 
 
Ontwikkelingen en beleidskaders  
� Visie op dienstverlening 2010-2014 
� Programmaplan dienstverlening 2011-2014 
� Nationaal uitvoeringsplan Dienstverlening en E-overheid 
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13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten aansluitend 
op de vraag en behoefte van burger en ondernemer. Dit via het kanaal van 
zijn/haar voorkeur: aan de balie, per telefoon of digitaal. 
 
13.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
De dienstverlening van de Gemeente Amsterdam is van topkwaliteit. 
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 

1. Het beantwoorden van de  
aangeboden calls1 

Minimaal 
93% 

continu Minimaal 
93% 

Minimaal 
93% 

Minimaal 
93% 

Minimaal 93 
% 

2. De directe kosten per call 2  n.v.t.  Maximaal  
€ 0,75 per 

minuut 

Maximaal  
€ 0,78 per 

minuut 

Maximaal € 
0,78 per 

minuut  

Maximaal € 
0,78 per 

minuut 
3. De uptime3 van de online 
dienstverleningstransacties  

99 % van 
de tijd 

continu  99 % van 
de tijd 

99 % van 
de tijd 

99 % van de 
tijd 

4. De uptime van de kennisbank4 als 
informatiebron voor algemene 
vragen voor alle drie de kanalen 
(balie, Digitale Loket en telefoon).5 

98 % van 
de tijd  

continu  99 % van 
de tijd 

99 % van 
de tijd 

99 % van de 
tijd 

5. DFM bewaakt samen met de 
diensten en stadsdelen de voortgang 
van het Programmaplan 
Dienstverlening en levert capaciteit 
naar vermogen 

n.v.t.  Voortgangs
rapportage 

Voortgangs
rapportage 

Voortgangs
rapportage 

Voortgangsr
apportage 

 
13.1.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Monitoren van de gemeentelijke ontwikkelingen in dienstverlening (alle kanalen) 
� Coördineren en faciliteren van doorgaande ontwikkeling van Visie op Dienstverlening 2010-2014 
� Bijdragen aan de uitvoering van het programmaplan Dienstverlening 
� Uitvoering telefonische dienstverlening voor de gemeente in het Contactcenter Amsterdam (CCA) 
� Verbeteren van de telefonische dienstverlening door het vergroten van de samenwerking en 

aansluiting met de backoffices bij diensten en stadsdelen 
� Beheren van de online dienstverlening van de gemeente Amsterdam 
� Ontwikkelen en beheren van digitale publieksinformatie in één kennisbank voor gebruik door 

balie, online en telefoon 
� Verbeteren van de online dienstverlening, zodat de burger via makkelijke gebruiksvriendelijke 

wegen alle transacties die online mogelijk zijn, online kan regelen 
� Onderzoeken op welke wijze de dienstverlening van de gemeente in de komende jaren 

geoptimaliseerd kan worden 
� Volgen van wet- en regelgeving op het gebied van dienstverlening en deze (laten) 

implementeren. 
� Volgen van brede maatschappelijke trends in dienstverlening en het ondersteunen van de 

ontwikkeling hiervan voor de gemeente Amsterdam 

                                                
1 Er is altijd een klein percentage calls dat niet kan worden opgenomen, bijvoorbeeld omdat de beller ophangt nadat de 
telefoon een paar keer is overgegaan. Het percentage beantwoorde calls wordt permanent gemeten. 
2 De directe kosten zijn kosten voor personeel die zijn toe rekenen aan een gesprek. Ze geven aan hoe efficiënt het CCA 
werkt. De kosten worden per kwartaal gemeten en verantwoord in een financiële voortgangsrapportage. In 2013 treedt een 
lichte kostenstijging op. Dit in combinatie met langere afhandeltijden leidt tot een verhoging per gesprek die aan diensten en 
stadsdelen wordt doorbelast.  
3 Uptime betekent dat het kanaal naar behoren functioneert en dus geraadpleegd kan worden. Op basis van een permanente 
meting wordt permanent gerapporteerd. 
4 Voorheen ‘De uptime van het Digitaal Loket (excl. DigiD-koppeling en GBA-gegevens)’. De omschrijving van deze indicator is 
gewijzigd. Het Digitaal Loket is vervallen; transacties lopen rechtstreeks via de website. De burger/ondernemer kan online een 
transactie indienen als het digitale kanaal de voorkeur geniet. Daarvoor moeten de dienstverleningstransacties minimaal 99 % 
van de tijd ‘uptime’ zijn. 
5 Om de burger/ondernemer optimaal en eenduidig informatie en producten te verstrekken wordt één kennisbank voor zowel 
balie, Digitaal Loket als telefoon geraadpleegd. Daarvoor moet de uptime van de Kennisbank minimaal 99 % zijn. De 
Kennisbank kan met de inzet van de prioriteit ICT voorziening Kennisbank voor alle drie de kanalen worden ontsloten. De 
uptime wordt permanent gemeten door de leverancier en periodiek aan DFM gerapporteerd. 
 

221



 
13.1.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 13,7 13,8 13,8 13,8 13,8 
1. Romp 13,7 13,8 13,8 13,8 13,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 11,1 11,2 11,2 11,2 11,2 
1. Romp 11,1 11,2 11,2 11,2 11,2 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 2,6 miljoen en is 
gelijk aan dat van de Begroting 2012. De lasten (€ 13,8 miljoen) en baten (€ 11,2 miljoen) zijn in 2013 
beide € 0,1 miljoen hoger dan in 2012.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
In de Begroting 2013 zijn een drietal wijzigingen doorgevoerd: 
� het (saldoneutraal € 0,4 miljoen) terugdraaien van de incidentele mutatie 2012 inzake de 

verbouwing van het DBI loket 
� de stijging van de lasten (€ 0,4 miljoen) en baten (€ 0,5 miljoen) bij dienstverlening inclusief CCA. 

Het betreft een begrotingsaanpassing bij het CCA en Online Dienstverlening als gevolg van een 
toename van het aantal deelnemers voor Zoek een Collega (ZeC) en de kosten voor beheer E-
herkenning, innovatie en marketing. Deze kosten worden doorbelast naar de diensten en 
stadsdelen 

� het Bureau Gevonden Voorwerpen is verantwoordelijk voor de gemeentelijke taak ‘Het 
afhandelen van de gevonden voorwerpen’. De lasten en baten van dit bureau, welk door de 
Stadsbank van Lening wordt beheerd, bedragen respectievelijk € 0,6 miljoen en € 0,1 miljoen.  

 
Uit de meerjarenbegroting blijkt een redelijk stabiele ontwikkeling. Dit is het gevolg van afspraken met 
afnemers over dienstverlening in voorgaande jaren.   
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
De doelstelling heeft geen posterioriteiten of prioriteiten. 
 
13.1.4 Risico’s 
Er zijn geen risico’s die nader gespecificeerd behoeven te worden.  
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13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie voor de voor 
de uitvoering van publieke taken  
 
13.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
We verstrekken gegevens aan belanghebbenden. 
 
13.2.2 Wat gaan we ervoor doen? 
� Het inwinnen, beheren en verstrekken van gegevens uit basis- en kernregistraties 
� Stimuleren van het (verplichte) gebruik van gegevens uit basis- en kernregistraties 
� Bij afnemers de tevredenheid over de verbetering van het terugmeldproces toetsen 
� Actief volgen van de (landelijke) ontwikkelingen van het stelsel, behartigen van gemeentelijke 

belangen in dezen en vertalen de ontwikkelingen in concrete acties  
� De organisatie wordt ingericht om de rol van stelselbeheerder uit te kunnen voeren en de 

competenties (gemeentebreed) zijn geactualiseerd   
� Zorg dragen voor de organisatie van de verkiezingen overeenkomstig de bepalingen van de 

Kieswet en het Kiesbesluit 
 
13.2.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 25,7 25,0 29,4 26,6 24,5 
1. Romp 25,7 25,0 29,4 26,6 24,5 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8 
1. Romp 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 19,7 19,1 23,6 20,8 18,7 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Het saldo ten laste van de Algemene Middelen bedraagt voor deze doelstelling € 19,1 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 0,6 miljoen lager. In de Begroting 2013 worden de 
lasten geraamd op € 25 miljoen en de baten op € 5,9 miljoen. De lasten zijn in 2013 € 0,7 miljoen 
lager dan in 2012 en de baten € 0,1 miljoen.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Belangrijke mutaties zijn: 
� Verwerking netto taakstellingen van Inzet op herstel I (inkoop en personeel, beheer distributie, 

advies) voor een bedrag van € 0,154 miljoen 
� Een daling van de rente en afschrijvingskosten (voordeel € 0,445 miljoen). Deze daling is 

voornamelijk het effect van de extra afschrijving huisvesting van € 1,1 miljoen in 2011 en het 
gewijzigd investeringsritme in 2012. 

 
Meerjarig 
Omdat er in 2014 verkiezingen zijn is het saldo ten laste van de algemene middelen dat jaar € 4,5 
hoger dan in 2013. Het gaat om: 
� verkiezingen Gemeenteraad en Stadsdeelraden 2014; raming € 2,6 miljoen6 
� verkiezing Europees Parlement 2014; raming € 1,9 miljoen 
 
In 2015 is het saldo algemene middelen € 2,8 miljoen lager dan in 2014. Dit betreft: 
� geen verkiezingen Europees Parlement: € 1,9 miljoen 
� wel verkiezingen Provinciale Staten verkiezingen: € 1,9 miljoen 
� geen verkiezingen Gemeenteraad: € 2,6 miljoen 
� voordeel aflopende kapitaallasten van € 0,2 miljoen  
 

                                                
6 Als het wetsvoorstel tot afschaffing van de deelgemeenten van kracht wordt en Amsterdam besluit de verkiezingen in de 
stadsdelen niet in een of andere vorm te behouden, dan kan de raming met € 0,7 miljoen verlaagd worden naar € 1,9 miljoen. 
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In 2016 is het saldo ten laste van de algemene middelen € 2,1 miljoen lager dan in 2015. Dit hangt 
samen met: 
� geen Provinciale Staten verkiezingen: € 1,9 miljoen 
� voordeel aflopende kapitaallasten van € 0,2 miljoen 
 
13.2.4 Risico’ s  
De inrichting van het stelsel van Basisinformatie is sterk afhankelijk van landelijke ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP). De invoering 
en ingebruikname van de NUP-bouwstenen blijven echter achter, waardoor het risico ontstaat dat het 
landelijk ontsluiten en aansluiten van de basisregistratie ingewikkeld, duur en minder effectief wordt. 
Op diverse niveaus (G-4, VNG en Rijk) worden afspraken gemaakt over de verdere implementatie.   
 
Gezien de stadsbrede uitwerkingen bij Inzet op Herstel 1 en 2 en 1Stad 1Opgave is goed en efficiënt 
gebruik van basisinformatie een noodzakelijke voorwaarde voor succesvolle realisatie van de 
besparingen. 
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13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van 
hoogwaardige en diverse cultuurhistorische producten in De Bazel 
 
13.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?   
Erfgoed wordt bewaard voor toekomstige generaties. Een goed functionerend archief is ook 
essentieel voor de democratische verantwoording van de gemeentelijke overheid. Archieven komen 
pas tot hun recht als zij gebruikt en gezien worden door Amsterdammers wereldwijd.  
 
Indicatoren Nulmeting en peildatum  2012 2013 2014 2015 2016 
1. Digitale archivering 
bij diensten en 
stadsdelen 
 

Hybride archivering bij alle 
diensten/ stadsdelen 

(2010) 

6 
diensten/stads

delen 

15 
diensten/ 

stadsdelen 

25 
diensten/ 

stadsdelen 

alle 
diensten/ 

stadsdelen 

alle 
diensten/ 

stadsdelen 

2. Beheer van archie-
ven en collecties in 
depots en het E-depot 

45.754  m1 56,4 Tb 
(Juni 2011) 

47.250 m1 
95 Tb 

49.000 m1 
160 Tb 

51.000 m1 
270 Tb 

52.000 m1 
425 Tb 

52.000  m1 
625   Tb 

3. Digitale 
dienstverlening 

9.350.000 records online 
660.000 unieke 
webbezoekers 

(2010) 

11 miljoen 
records online 

700.000 
unieke 

webbezoekers 

12 miljoen 
records 

online 
700.000 

unieke 
webbezoe

kers 

13 miljoen 
records 

online 
710.000 

unieke 
webbezoek

ers 

14 miljoen 
records 

online 
720.000 

unieke 
webbezoek

ers 

15 miljoen 
records 

online 
730.000 

unieke 
webbezoek

ers 
4. De Bazel als centrum 
voor erfgoed, kunst en 
cultuur 

120.000 bezoekers 
(2010) 

125.000 
bezoekers 

110.000 
bezoekers 

115.000 
bezoekers 

120.000 
bezoekers 

125.000 
bezoekers 

 
13.3.2 Wat gaan we ervoor doen?  
� Ondersteunen en stimuleren van de overgang naar uitsluitend digitale archivering. Een van de 

middelen daartoe is het E-depot, waarin digitale informatie blijvend wordt opgeslagen. Systemen 
van diensten en stadsdelen worden gekoppeld aan het E-depot, waardoor enkelvoudige opslag 
en meervoudig gebruik van documenten plaatsvindt 

� Adviseren bij vele ICT en/of digitaliseringsprojecten in de stad, om in een vroeg stadium te 
kunnen zorgen voor duurzame, digitale archivering  

� Een voorstel doen voor verantwoord beheer van gemeentelijke en niet-gemeentelijke archieven 
en collecties  

� In 2013 continueren we de omschakeling van papieren naar digitale dienstverlening  
� Het (mede-)organiseren van activiteiten rondom ‘400 jaar grachten’, de herdenking van de 

afschaffing van de slavernij en overige tentoonstellingen 
� In 2013 worden de bouwstenen voor het programma Historische Goudmijnen verder ontwikkeld. 
 
13.3.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 14,7 14,7 14,6 14,6 14,6 
1. Romp 14,7 14,4 14,6 14,6 14,6 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
1. Romp 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten laste van de algemene middelen 11,7 11,7 11,6 11,6 11,6 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 11,7 miljoen en is 
gelijk aan dat van de Begroting 2012; de lasten (€ 14,7 miljoen) en baten (€ 3 miljoen) 
zijn in 2013 gelijk aan de lasten en baten in 2012. 
 
Posterioriteiten en prioriteiten 2013 
� Prioriteit Werknemers Sociale Werkvoorziening: In het kader van de bezuinigingen heeft het 

college besloten dat de kosten voor Wsw-medewerkers met ingang van 2012 door de 
organisaties waar de medewerkers werkzaam zijn gefinancierd worden 
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� Prioriteit Historische Goudmijnen: Zoals afgesproken in het programakkoord, wordt ingezet op het 
stimuleren van de locale economie en het verbeteren van de internationale positie van de stad. 
Dit gebeurt door investeringen in grootschalige evenementen, historische goudmijnen en 
vestiging van internationale bedrijven. De in de kadernota aangevraagde incidentele prioriteit van 
€ 0,1 is toegekend en in de ontwerpbegroting verwerkt 

� Posterioriteit Personeel en Inkoop en posterioteit Kostendekkend maken Leges: In het kader van 
de hervormingen en bezuinigingen zijn de lasten vanaf 2013 structureel met € 0,13 miljoen 
verlaagd 

 
13.3.4 Risico’s 
Verkoop Uilenburger synagoge: de mogelijkheden voor verkoop van de synagoge en het realiseren 
van de daaraan gekoppelde posterioriteit. Over dit risico, het achterstallig onderhoud en het 
minimaliseren ervan wordt bestuurlijke besluitvorming voorbereid (zie ook paragraaf 7.1.4 in 
Programma Cultuur en monumenten). 
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13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van geld op 
basis van roerend goed als onderpand 
 
13.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken?  
Tegen inlevering van een onderpand kunnen burgers geld lenen. 
 
13.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 
Geld uitlenen tegen inlevering van een onderpand.  
 
13.4.3 Wat mag het kosten? 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 11,1 11,0 10,9 10,8 10,8 
1. Romp 10,9 11,0 10,9 10,8 10,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 11,8 12,1 12,0 12,0 11,8 
1. Romp 11,4 11,9 11,8 11,8 11,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,4 0,2 0,3 0,2 0,0 
Saldo ten gunste van de algemene middelen 0,7 1,1 1,1 1,2 1,0 
Voorzieningen 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Het saldo ten gunste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 1,1 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 0,4 miljoen hoger. In de Begroting 2013 worden de 
lasten geraamd op € 11 miljoen en de baten op € 12,1 miljoen. De lasten in 2013 zijn € 0,1 miljoen 
hoger dan in 2012 en de baten zijn in 2013 € 0,3 miljoen hoger.  
 
Mutaties – Begroting 2012 naar Begroting 2013 
Bij de Stadsbank van Lening is sprake van twee soorten omzet. Er zijn de baten en lasten die 
gemoeid zijn met het in stand houden van de Stadsbank van Lening zelf – zoals weergeven in de 
tabel hierboven. En er is de omzet die gevormd word door de uitstaande pandrechten, die in de 
Begroting 2013 groeit naar € 160 miljoen, een stijging van € 18 miljoen ten opzichte van de Begroting 
2012. De stijging van de omzet aan uitstaande pandrechten heeft nauwelijks effect op de omzet in de 
tabel hierboven. Die stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijgende goudprijs en in 
mindere mate door een groeiend aantal klanten en klanthandelingen (beleningen).  
Wel verwacht de Stadsbank dat de zorgelijke economische ontwikkelingen en de daarmee 
samenhangende bezuinigingen effect zullen hebben op de kredietbehoefte van haar (potentiële) 
doelgroep en zal leiden tot een groei in het aantal nieuwe beleningen. 
Binnen de exploitatie zijn geen grote mutaties te melden.  
 
Meerjarig 
De belangrijkste ontwikkeling die invloed (kan) hebben op het lasten en baten van de dienst in de 
jaren na 2013 is de komst van de nieuwe pandhuiswet. Het onderscheid tussen private en het 
gemeentelijke pandhuis zal verdwijnen. Het advies (d.d. 10 april 2012) en het nader rapport (d.d. 5 
juli 2012) van de Raad van State inzake de nieuwe pandhuiswet7 zijn aangeboden aan de Koningin.  
 
13.4.4 Risico ’s  
Nieuwe Pandhuiswet 
Als gevolg van de nieuwe pandhuiswet wordt een omzetderving verwacht van € 1,1 miljoen. Omdat 
de negatieve gevolgen voor de exploitatie zo groot zijn, zullen voor een sluitende begroting het 
product en de tarieven aangepast moeten worden.  
 
Goudprijs 
De Stadsbank heeft in haar risicoreserve een reservering opgenomen voor verliezen t.g.v. een 
mogelijke daling van de goudprijs.  

                                                
7 De wet is een aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot 
pandbeleningen). 
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13.5 Reserves, voorzieningen en investeringen  
 
13.5.1 Reserve s 
 
Doel  
Stel 
ling 

Reserve 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
Ultimo 
2011 

Mutaties 
2012 

 

Stand 
Ultimo  
2012 

Mutaties 
2013 

Stand 
Ultimo  
2013 

Stand 
Ultimo 
2014 

Stand 
Ultimo 
2015 

Stand 
Ultimo 
2016 

    + -/-   + -/-         
13.1 Reservering prioriteit 

2010 integreren 
websites 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 

13.2 WW uitkeringen (DPG) 0,24 0,00 0,11 0,13 0,00 0,11 0,02 0,00 0,00 0,00 
13.4 Algemene reserve  

(SBvL) 4,70 0,17 0,00 4,87 0,08 0,00 4,96 4,88 4,88 4,88 
13.4 Projecten (25% van de 

winst)  (SBvL) 1,47 
0,00

  0,83 0,64 0,00  0,19 0,44 0,20 0,00 0,00 
13.5 Reserve WW 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00  0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 
13.4 Reserve verkoopwinst 

Lindengracht 204 
(SBvL) 0,79 

0,00
  0,03 0,76 0,00  0,03 0,72 0,69 0,65 0,62 

 Totaal reserves 7,55 0,17 0,97 6,75 0,08 0,34 6,49 6,12 5,89 5,86 

 
 
13.5.2 Voorzieningen 
 
 Voorziening Stand 

Ultimo  
Mutaties 

2012 
Stand 
Ultimo  

Mutaties 
2013 

Stand 
Ultimo  

Stand 
Ultimo  

Stand 
Ultimo 

Stand 
Ultimo  

Bedragen x € 1 miljoen 2011 + -/- 2012 + -/- 2013 2014 2015 2016 
Legaat van Eck 0,03 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 
Groot Onderhoud Stadsarchief 0,84 0,39 0,60 0,63 0,34 0,07 0,90 1,18 1,25 1,52 
Voorziening FPU gemeenten 0,10 0,00 0,03 0,08 0,00 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 
Onderhoudsfonds Gebouwen  
SBvL 0,20 0,08 0,00 0,28 0,08 0,00 0,36 0,44 0,53 0,62 

Meten NAP net in 2004 0,06 0,06 0,00 0,12 0,06 0,00 0,19 0,25 0,00 0,06 
Vervanging / Vernieuwing 
Grafisch Vastgoed 0,83 0,09 0,00 0,92 0,09 0,00 1,00 1,09 0,17 0,25 

Monumenteninformatiesysteem  0,15 0,00  0,15 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totaal voorzieningen 2,21 0,62 0,78 2,05 0,57 0,12 2,50 2,98 1,97 2,49 

 
13.5.3 Investeringen 
 

Doelstellingsnummer Reden investering of project Bedragen in € Dekking 
13.4 Vervanging PC’s en Software  60.000 Rompbegroting 
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14. Algemene dekkingsmiddelen 
 
Algemene dekkingsmiddelen is geen programma, maar een verplicht begrotingsonderdeel waarin de 
belangrijkste algemene inkomstenbronnen van de gemeente worden verantwoord.  
 
Kerncijfers 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten per inkomensbron      
 14.1 Uitkering Gemeentefonds                  -                   -                   -                   -                   -   
 14.2 Uitkering Stadsdeelfonds            657,6            645,5            611,2            606,5            617,8  
 14.3 Belastingen              35,2              34,1              33,6              33,4              33,4  
 14.4 Erfpacht              84,5              99,0            115,7            109,8            117,8  
 14.5 Financiering            356,7            333,1            330,8            322,9            316,4  
 14.6 Deelnemingen              11,4              10,2              10,2              10,2              10,2  
 14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen            407,9            441,2            326,3            277,1            349,5  
Subtotaal lasten 1.553,40 1.563,10 1.427,80 1.359,90 1.445,00 
Dotaties aan reserves 123,5 284,5 254,6 230,6 221,6 
Totaal lasten 1.676,80 1.847,60 1.682,40 1.590,50 1.666,60 
Baten per inkomensbron      
 14.1 Uitkering Gemeentefonds         1.524,0         1.484,6         1.366,9         1.298,7         1.309,2  
 14.2 Uitkering Stadsdeelfonds                  -                   -                   -                   -                   -   
 14.3 Belastingen            205,8            212,9            213,7            211,2            211,9  
 14.4 Erfpacht            191,9            200,3            233,3            223,0            236,3  
 14.5 Financiering            454,7            465,9            463,2            456,4            452,1  
 14.6 Deelnemingen              33,0              28,7              29,6              30,3              25,8  
 14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen            409,5            374,0            364,4            364,1            363,6  
Subtotaal baten        2.819,0         2.766,5         2.671,2         2.583,7  2.599,00 
Onttrekkingen aan reserves 129,4 265,9 64,3 53 54,1 
Totaal baten 2.948,40 3.032,40 2.735,50 2.636,80 2.653,10 
Saldo ten laste van de algemene middelen -1.271,60 -1.184,80 -1.053,10 -1.046,30 -986,4 

 
In Algemene dekkingsmiddelen wordt geen directe koppeling gemaakt  tussen  doelstellingen en 
middelen. De hier opgenomen inkomstenbronnen dienen als dekking voor uitgaven en doelstellingen 
in de programma’s. 
 
14.1 Uitkering gemeentefonds  
 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 1,2 1,2 1,2   
Baten - 1.524,0 1.484,6        1.366,9         1.303,6         1.309,2  
Saldo 1.522,8 1.483,4        1.365,7         1.303,6         1.309,2  

 
 
De algemene uitkering gemeentefonds is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de 
Gemeente Amsterdam. De veranderingen in de hoogte van deze uitkering beïnvloeden de 
beschikbare ruimte in de begroting.  
In 2012 is de uitkering begroot op € 1.523,9 miljoen. De uitkering zal naar verwachting in 2013 dalen 
met € 39,3 miljoen naar € 1.484,6 miljoen. Deze daling is als volgt te verklaren: 
 
� Algemene afname (accres) -/- € 28,9 miljoen structureel 

De in de begroting 2012 opgenomen negatieve ontwikkeling van het accres zet verder door in de 
Junicirculaire 2012 van het gemeentefonds met € 21,2 miljoen structureel in 2012 en daar komt in 
2013 een daling van € 7,8 miljoen structureel bij. Het gemeentefonds beweegt mee met de 
ontwikkeling van (een deel van) de rijksuitgaven. De afspraak uit het Begrotingsakkoord 2013 
(Lenteakkoord) van het rijk om de nullijn in de collectieve sector (exclusief zorg) in te voeren en 
departementale taakstellingen zorgen voor deze krimp van het gemeentefonds 
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� Ontwikkeling van de uitkeringsbasis: groei € 7 miljoen structureel 
Het gemeentefonds bestaat uit een groot aantal verdeelmaatstaven, zoals bijvoorbeeld het aantal 
inwoners. Voor de aantallenontwikkeling worden geen extra middelen aan het fonds toegevoegd, 
alleen de verdeling tussen gemeenten wijzigt. Het effect van de landelijke ontwikkeling is -/- € 9,7 
miljoen. Door de toename van de Amsterdamse uitkeringsbasis (aantal inwoners, minderheden 
en bijstandsontvangers) komt hiervan weer € 16,7 miljoen terug. Het totale effect van de 
uitkeringsbasis leidt tot een toename van de uitkering voor Amsterdam met € 7 miljoen structureel  

� Een verhoging van € 0,4 miljoen structureel voor de uitvoeringskosten van de aanpak van 
bijstandsfraude, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel aanpak fraude. Het 
wetsvoorstel geeft gemeenten de plicht tot het opleggen en invorderen van boetes bij fraude 

� Een afname van de beschikbare middelen voor de uitvoeringskosten van de Wet inburgering met  
€ 1,4 miljoen structureel. Het rijk werkt aan een wijziging van het inburgeringstelsel, het 
voornemen is om dit stelsel in 2013 in te voeren 

� Afname van de decentralisatie uitkeringen (DU) -/- € 13,6 miljoen structureel. Een aantal 
decentralisatie uitkeringen loopt in 2013 af. De belangrijkste zijn; 
¯ DU Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren -/- € 4,3 miljoen 
¯ DU Spoorsdoorsnijdingen (opheffen of verminderen van de barrièrewerking van het spoor) -/- 

€ 2 miljoen 
¯ DU Cultuurparticipatie -/- € 0,8 miljoen 
¯ DU Vrouwenopvang -/- € 7,6 miljoen. In de begroting 2012 is een uitkering van € 7,6 miljoen 

opgenomen. De verdeling van het budget in 2013 is nog niet bekend en zal naar verwachting 
in de septembercirculaire volgen 

� Afname van de Wmo uitkering -/- € 0,4 miljoen  
� Ontwikkeling van de negatieve inkomstenmaatstaf OZB -/- € 3,5 miljoen 

Naast een aantal positieve maatstaven bevat het gemeentefonds ook een negatieve maatstaf om 
zo rekening te houden met de verdiencapaciteit van gemeenten   

� Beëindiging van de verfijningsuitkering riolering -/- € 0,1 miljoen 
 
Bovenstaande ontwikkelingen werken door in het stadsdeelfonds. In 2013 is het aandeelpercentage 
41,7%. Voor specifieke taakmutaties kunnen afwijkende percentages gelden. 
 
De verwachte ontwikkeling van het accres en de daaraan gekoppelde bezuinigingsopgave uit de 
Kadernota 2013 is opgenomen op een aparte stelpost in de begroting bij overige algemene 
dekkingsmiddelen. De doorwerking naar de stadsdelen is in het stadsdeelfonds verwerkt. 
 
14.2 Uitkering stadsdeelfonds 
 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 657,6 646,0 611,2 606,5 617,8 
Baten - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo 657,6 646,0 611,2 606,5 617,8 

 
In 2013 is de uitkering stadsdeelfonds begroot op € 646,0 miljoen. Deze uitkering bestaat uit € 638,1 
miljoen algemene uitkering stadsdeelfonds en € 7,9 miljoen specifieke budgetten voor stadsdelen. De 
totale lasten dalen met € 11,6 miljoen ten opzichte van de begroting 2012. Van deze daling heeft € 17 
miljoen direct betrekking op de algemene uitkering stadsdeelfonds. De resterende toename van € 5,4 
miljoen betreft specifieke budgetten voor stadsdelen.  
 
De algemene uitkering aan stadsdelen uit het stadsdeelfonds daalt ten opzichte van de begroting 
2012 van € 655,1 miljoen naar € 638,1 miljoen. Deze daling van € 17,0 miljoen is het gevolg van de 
volgende ontwikkelingen: 
� Algemene groei (accres) (-/- € 11,5 miljoen) 

Het gaat hier om het aandeel van het stadsdeelfonds in de ontwikkeling van de algemene 
uitkering van het gemeentefonds. In de Kadernota 2013 wordt voor 2013 uitgegaan van een 
daling van het stadsdeelfonds als gevolg van de negatieve ontwikkeling van het accres 
van -/- € 12 miljoen. Dit bedrag is volledig verwerkt in het stadsdeelfonds dat onder de stadsdelen 
wordt verdeeld. Het verschil is opgenomen als een stelpost en wordt gereserveerd voor de 
werkelijke korting op het gemeentefonds, voortkomende uit de rijksbezuinigingen. Indien bij de 
definitieve rijksbezuinigingen blijkt dat de reservering hoger dan wel lager is dan de geraamde 
korting uit het gemeentefonds wordt besloten over compensatie of verhoging. Het gaat om een 
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bedrag van € 0,5 miljoen. Het totale bedrag dat als stadsdeelfondsuitkering op basis van deze 
begroting aan stadsdelen zal worden uitgekeerd bedraagt dus € 637,5 miljoen 

� Ontwikkeling van de uitkeringsbasis (€ 2,0 miljoen) 
Het gemeentefonds bestaat uit een groot aantal verdeelmaatstaven, waaronder bijvoorbeeld het 
aantal inwoners. Voor de aantallenontwikkeling worden geen extra middelen aan het 
gemeentefonds toegevoegd, alleen de verdeling tussen gemeenten wijzigt. Het aandeel van het 
stadsdeelfonds in het effect van de landelijke ontwikkeling is -/- € 4,9 miljoen. Het aandeel in de 
ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis bedraagt € 6,9 miljoen. Dit komt met name 
door de groei van het aantal inwoners, minderheden en bijstandontvangers 

� Areaal- en waardeontwikkeling OZB (€ 0,6 miljoen) en erfpacht (€ 0,5 miljoen)  
Het stadsdeelfonds deelt evenredig mee in de ontwikkeling van de algemene middelen. Naast het 
gemeentefonds gaat het om inkomsten uit de OZB en de canonopbrengsten bij herziening van de 
particuliere erfpachtrechten einde tijdvak. In totaal is structureel € 1,1 miljoen toegevoegd 

� Ontwikkeling negatieve inkomsten maatstaf OZB (-/- € 1,4 miljoen) 
Ook de negatieve inkomstenmaatstaf OZB in het gemeentefonds werkt door in het 
stadsdeelfonds 

� Afname van decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds die relevant zijn voor het 
stadsdeelfonds (-/- € 0,1 miljoen) 
Het gaat om de afloop van de decentralisatie uitkering Impuls herbestemming en herontwikkeling 
van aandachtswijken 

� Taakmutaties in het gemeentefonds ( € 0,6 miljoen) 
Het gaat om toevoegingen in het gemeentefonds die betrekking hebben op taken die bij 
stadsdelen liggen 

� Aandeel in overige ontwikkelingen gemeentefonds (€ 0,8 miljoen) 
Het gaat om een aantal kleine mutaties in de algemene uitkering van het gemeentefonds en 
afwikkelingen uit voorgaande jaren 

� Overdracht budgetten (€ 2,2 miljoen) 
Dit zijn budgetten die in 2012 nog onderdeel zijn van de begroting van de centrale stad. Het gaat 
om de middelen voor toezicht en handhaving kinderopvang en de middelen voor de Wmo-
loketten. Beide budgetten worden in 2012 via de diensten aan stadsdelen uitbetaald. Met ingang 
van 2013 verloopt de verdeling via het stadsdeelfonds 

� Uitname frictiekosten 1 Stad, 1 Opgave (-/- € 10,7 miljoen) 
In de Kadernota 2013 is opgenomen dat voor de voorinvesteringen en de frictiekosten die de 
maatregelen uit 1 Stad 1 Opgave met zich meebrengen, 2% – de in de septembercirculaire 
veronderstelde nominale compensatie in het gemeentefonds – van de uitkering uit het 
gemeentefonds worden gereserveerd. Dit resulteert in een uitname uit het stadsdeelfonds die 
oploopt tot € 21 miljoen in 2014. Na 2014 zullen de frictiekosten naar verwachting afnemen en 
komen deze middelen weer vrij beschikbaar. In 2013 is conform kadernota € 10,7 miljoen uit het 
stadsdeelfonds opgenomen. Dit bedrag is opgenomen als toevoeging aan de reserve 
frictiekosten heroverwegingen 

  
In 2004 is besloten aan de algemene uitkering stadsdeelfonds middelen toe te voegen ter 
compensatie van de groei van IJburg, zodanig dat die groei niet ten koste gaat van de middelen voor 
andere stadsdelen. In totaal is de afgelopen jaren € 4 miljoen aan het stadsdeelfonds toegevoegd. In 
2013 is geen toevoeging aan de algemene uitkering stadsdeelfonds opgenomen omdat op basis van 
de gerealiseerde groei van het aantal woningen op IJburg is gebleken dat dit niet nodig is.  
 
Naast het stadsdeelfonds zijn specifieke budgetten opgenomen voor stadsdelen. In de Begroting 
2012 was € 2,5 miljoen begroot. In 2013 nemen de lasten toe met € 5,4 miljoen tot € 7,9 miljoen. 
Deze toename bestaat uit de in de Kadernota 2013 genoemde bijdrage aan Stadsdeel Centrum voor 
walmuren en bruggen (€ 5,9 miljoen) en het vervallen van de incidentele prioriteit voor IJburg  
(-/- € 0,5 miljoen).  
In de Begroting 2013 is totaal € 7,9 miljoen begroot voor deze specifieke budgetten. Het gaat om: 
� een bijdrage aan Stadsdeel Centrum voor binnenwaterbeheer (€ 0,6 miljoen)  
� een vergoeding aan Stadsdeel Centrum voor de BTW-compensatiefondskorting en 

investeringsprojecten rond walmuren en bruggen (€ 0,8 miljoen) en het jaarlijkse 
investeringsbudget voor walmuren en bruggen (€ 5,9 miljoen) 

� een bijdrage aan stadsdeel Noord voor het beheer van de wegen in het landelijk gebied (€ 0,6 
miljoen)  
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14.3 Belastingen 
 
 
 
Bedragen x €1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 35,2 34,1 33,6 33,4 33,4 
1. Romp 35,2 34,1 33,6 33,4 33,4 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baten - 206,3 212,9 213,7 211,2 211,9 
1. Romp 205,8 212,9 213,7 211,2 211,9 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo ten gunste van de algemene middelen 171,1 178,8 180,1 177,8 178,5 
Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
De baten nemen in 2013 ten opzichte van 2012 toe met € 7,1 miljoen. Dit is voor € 5,8 miljoen te 
verklaren door de verhoging van de toeristenbelasting met 0,5%, zoals voorgesteld en conform de 
Kadernota 2013 in de begroting verwerkt. Met deze verhoging kan een deel van de kosten – die de 
stad voor het toerisme maakt – gedekt worden. De gemeente Amsterdam is van mening dat de 
toeristenbranche een van de peilers is waar de Amsterdamse economie op drijft. Het aantrekken van 
bezoekers en bedrijven, het investeren in toezicht, veiligheid en leefbaarheid, maar ook de aanpak 
van overlastgevers, kost de stad veel geld. Het college vindt het dan ook redelijk dat de mensen die 
hiervan profiteren als zij onze stad bezoeken, een bijdrage leveren. De toeristenbelasting moet 
gezien worden als een tegemoetkoming in de kosten van voorzieningen die de gemeente – mede in 
het belang van het toerisme – treft. 
 
De baten OZB eigenaren stijgen met € 1,1 miljoen en de vermakelijkheidsretributie met € 0,2 miljoen. 
Verder zijn er nog kleine mutaties ten aanzien van de andere belastingen die elkaar opheffen. 
 
DBGA heeft een klein verschil in de cijfers die zij hebben aangeleverd voor het FMP (en daarmee de 
Kadernota 2013) waar het gaat om de OZB in verhouding tot de uiteindelijk in de Begroting 2013 
opgenomen meerjarige cijfers. De reden is een nieuwe raming op basis van meer recente gegevens. 
Hieronder zijn de verschillen weergegeven in een overzicht. Voor 2013 is dit nog een positief verschil, 
maar in de jaren daarna is dit niet het geval. 
 

Bedragen x € 1 miljoen 2013 2014 2015 2016 

OZB eigenaren en gebruikers conform FMP 160,2 161,4 162,0 162,9 

OZB eigenaren en gebruikers conform Begroting 2013 160,3 161,1 161,7 162,4 

Verschil 0,1 - 0,3 - 0,3 - 0,5 

 
De lasten nemen in 2013 ten opzichte van 2012 af met € 1,1 miljoen. Hierin is de gemeentebrede 
taakstelling 2012 voor de apparaatslasten à € 0,65 miljoen verwerkt. De personeelsbudgetten zijn 
conform de Kadernota 2013 met 0,42% nominaal aangepast à € 0,1 miljoen. Daarnaast is er sprake 
van de verwerking van de aan het Bureau Gemeentelijke Huisvesting (BGH) overgedragen 
huisvestingsbudgetten, enkele interne overhevelingen van budgetten naar DICT (All-IP en E-net) en 
lagere kapitaallasten door de vrijval van de Neo Tax1-afschrijving over 2006. 
 
De laatste tranche van het project Basisregistratie WOZ wordt in 2012 uitgevoerd en de lasten 
hieromtrent worden gedekt uit de reserve BR-WOZ. Deze onttrekking is in 2013 niet meer aan de 
orde.  

                                                                 
1 Neotax is het belastingsysteem van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 
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14.4 Erfpacht 
 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten (+) 178,9 185,0 232,9 213,8 233,8 
1. Romp 84,5 99,0 115,7 109,8 117,8 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (toevoegingen) 94,4 86,0 117,2 104,0 116,0 
Baten (+) 231,1 244,1 290,6 267,0 286,3 

1. Romp 191,9 200,3 233,3 223,0 236,3 
2. Verdeelvoorstel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Reserves (onttrekkingen) 39,2 43,8 57,3 44,0 50,0 
Saldo -52,2 -59,0 -57,6 -53,2 -52,5 

 
Naar verwachting zal het resultaat van Bureau Erfpacht in 2013 € 6,8 miljoen hoger zijn dan in 2012. 
De afdracht aan de algemene dienst zal daarmee uitkomen op € 59,0 miljoen, waar in 2012 nog € 
52,2 miljoen was begroot. Het resultaat van het erfpachtstelsel wordt bepaald door de ontwikkeling 
van canon- en meerwaardeopbrengsten, verminderd met de uitvoeringskosten. Deze inkomsten en 
uitgaven en verrekening met algemene dienst en de fondsen in het fysiek domein, Vereveningsfonds 
(VEF) en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV), worden hier nader toegelicht. 
 
Voorafgaand aan deze toelichting, dient gezegd worden dat een aantal posten, die feitelijk geen 
echte lasten en baten zijn, de beweging van 2012 naar 2013 beïnvloeden. Zo worden de afdrachten 
van erfpachtinkomsten aan het Stimuleringsfonds en het Vereveningsfonds als last beschouwd (€ 
27,2 miljoen in 2012 en € 23,0 miljoen in 2013) terwijl dat strikt genomen een overheveling van 
middelen naar een ander programma betreft (in dit geval Stedelijke ontwikkeling). Verder werden in 
de 2012 de restitutie van afkoopsommen inzake beëindigde erfpachtrechten nog als negatieve baten 
begroot, en is dit in 2013 als last opgenomen. Dit heeft een positief effect op de baten van € 10 
miljoen in 2013 en daarmee een negatief effect op de lasten 2013 voor hetzelfde bedrag. De 
toelichting is gecorrigeerd voor beide effecten en geven daarmee de mutaties weer van de echte 
inkomsten en uitgaven. 
 
Inkomsten dalen met € 1,4 miljoen 
De inkomsten van Bureau Erfpacht worden gevormd door canonopbrengsten en ontvangen 
afkoopsommen. De canonopbrengsten stijgen per saldo met € 4,8 miljoen in 2013 vanwege nieuwe 
erfpachtuitgiften, een toename door herziening van erfpachtrechten einde tijdvak en dalende 
canonopbrengsten door verplichte afkoop door woningcorporaties. Vanwege een lager uitgifteniveau 
is de prognose voor de ontvangen afkoopsommen in 2013 verlaagd met € 8,4 miljoen. Samen met 
stijgende renteopbrengsten door een hogere rekening-courant rente (+ € 2,1 miljoen) dalen de totale 
erfpachtinkomsten met € 1,5 miljoen. 
 
Uitvoeringskosten stijgen met € 8,8 miljoen 
De uitvoeringskosten stijgen in 2013 met € 8,8 miljoen, wat met name veroorzaakt wordt door een 
toename van rente en afschrijving op canonbetalende rechten. In 2011 is € 137 miljoen aan uitgiften 
gerealiseerd en in 2012 is de te verwachte toename € 38 miljoen, in totaal € 175 miljoen waar in de 
begroting van 2012 slechts in beperkte mate rekening mee was gehouden. Deze toename heeft tot 
gevolg dat de rentelasten stijgen met een bedrag van naar verwachting € 7,9 miljoen. Daarnaast is 
door een wijziging in de overheadsystematiek en de opname van exploitatielasten van het  
contractbeheersysteem Hermes een toevoeging aan de lasten van € 0,9 miljoen begroot in 2013. 
 
Verrekening met fondsen daalt met € 4,2 miljoen 
Een deel van de erfpachtinkomsten wordt afgedragen aan het VEF en het SFV. Dit wordt ten 
opzichte van de Begroting 2012 met -€ 4,2 miljoen bijgesteld. Deze lagere afdracht houdt verband 
een lager aantal corporatiewoningen waarvan de canon wordt herzien (-€ 1,5 miljoen SVF) en 
dalende verkoop van sociale huurwoningen in 2013 ( -€ 2,7 miljoen afdracht aan het VEF). 
 
Dotatie aan reserve Erfpacht € 4,2 miljoen lager 
Vanwege minder afkoopsommen wordt er in 2013 per saldo € 4,2 miljoen minder gedoteerd aan de 
reserve Erfpacht. 
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Onttrekking aan reserve Afkoopsommen € 8,75 miljoen hoger 
Bij het erfpachtresultaat wordt aan het resultaat ten gunste van de algemene dienst de jaarlijkse 
vrijval € 7 miljoen uit de reserve Afkoopsommen toegevoegd. Dit op basis van besluitvorming van de 
raad in 2008. Met amendement 429 naar aanleiding van de Kadernota 2013 heeft de raad besloten 
deze jaarlijkse vrijval voor de jaren 2013 en 2014 te verhogen met respectievelijk € 8,75 miljoen en 
€ 6,65 miljoen. Daarna wordt de jaarlijkse vrijval van € 7 miljoen weer gehanteerd. De reserve zal 
door de hogere vrijval in 2013 en 2014 eerder uitgeput zijn dan de geplande einddatum 2020. 
Derhalve wordt voor de jaren 2017 € 2 miljoen, 2018 € 7 miljoen en in 2019 € 6,4 miljoen de reserve 
aangevuld vanuit de structurele bestedingsruimte ‘niet doorvergoeden nominale compensatie’. 
 
Ten opzichte van FMP 
Hoewel dit het totaalresultaat € 1,9 miljoen lager is dan in de Begroting 2012, is deze wel € 2,0 
miljoen hoger dan het verwachte resultaat zoals dat in het Financieel Meerjarenperspectief (FMP) 
van de Kadernota 2013 nog werd gepresenteerd. In het FMP was voor 2013 namelijk nog geen 
rekening gehouden met de hogere renteopbrengsten op de rekening-courant. 
 
Begroting 2014-2016 
In de jaren 2014 en 2015 zullen de afdrachten aan het SFV naar verwachting aanzienlijk stijgen 
doordat voor veel meer woningcorporatierechten een nieuw erfpachttijdvak wordt aangegaan die door 
de woningcorporaties verplicht moet worden afgekocht. De meerwaarde (het verschil tussen de 
ontvangen afkoopsommen en de grondwaarde) die hierdoor ontstaat wordt afgedragen aan het SFV. 
Door de verplichte afkoop zullen in 2014 ook meer renteopbrengsten worden ontvangen die weer 
zorgen voor een hoger erfpachtresultaat ten gunste van de algemene dienst. 
 
14.5 Financiering 
 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten +           367,0            483,7           405,0            406,0            406,8  
Baten -           470,9            530,9            463,2            456,4            452,1  
Saldo           103,9-             47,2-             58,1-             50,4-             45,3- 

 
Het saldo ten gunste van de algemene middelen bedraagt voor deze doelstelling € 47,2 miljoen. Ten 
opzichte van de Begroting 2012 is dit saldo € 56,7 miljoen lager. Hiervoor zijn de volgende redenen te 
geven: 
� de rentevoet voor de interne renteverrekening blijft ongewijzigd op 4,5%. Door de toename van 

het geïnvesteerde vermogen neemt het resultaat op het onderdeel doorberekende rente (baten) 
toe met €  15,1 miljoen ten opzichte van 2012. Daartegenover nemen de lasten over het intern 
opgenomen vermogen in de omslag ten opzichte van 2012 af met € 17,1 zodat er per saldo een 
verbetering van het resultaat op de renteomslag ontstaat van € 32,2 miljoen. Deze verbetering 
hangt vooral samen met de hoogte van het doorberekende rentepercentage. Het begrote saldo 
van de renteomslag van € 58,4 miljoen wordt in 2013 gedoteerd aan de egalisatiereserve 
kapitaallasten wat in 2012 niet gebeurd is. In de kadernota is besloten van deze dotatie € 9,1 
miljoen af te zonderen 

� het resultaat op de rentebaten eigen financieringsmiddelen neemt met € 6,7 miljoen af ten 
opzichte van de Begroting 2012. Bij de gelijkblijvende rente is dit te verklaren uit de afname van 
de betrokken eigen financieringsmiddelen. 

� In de Begroting 2012 was abusievelijk het begrote saldo van de renteomslag niet in de 
resultaatbestemming (op functie 9800106) opgenomen. Het saldo van de omslagbegroting is nu 
wel opgenomen onder aftrek van een stelpost uit de kadernota € 49,3 miljoen 

� De grootste afwijking ten opzichte van de Begroting 2012 bestaat in de dotaties en onttrekkingen 
aan reserves: aan de algemene risicoreserve wordt in 2013 € 110,5 miljoen toegevoegd 
bestaande uit de rentedotatie en een onttrekking uit de reserve stamkapitaal verkoop aandelen 
Nuon. Ten opzichte van 2012 zijn de lasten € 100,1 miljoen hoger. In de Jaarrekening 2011 werd 
€ 65 miljoen toegevoegd voor de Noord/Zuidlijn. Deze € 65 wordt in de Begroting 2013 weer 
onttrokken om te worden overgemaakt aan de Dienst Metro. Aangezien er in de Begroting 2012 
al een onttrekking ten behoeve van de Wet werk en bijstand van € 16,2 miljoen stond zijn de 
baten € 48,8 miljoen hoger. Per saldo een negatief effect op het saldo van € 51,3 miljoen 

� Met het opnemen van het resultaat van de renteomslag in de resultaatbestemming is het niet 
nodig een bedrag op te nemen voor rentecompensatie aan stadsdelen en Waternet (-€ 7,2 
miljoen) 
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14.6 Deelnemingen 
 
 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 11,4 10,2 10,2 10,2 10,2 
Baten - 33,0 28,7 29,6 30,3 25,8 
Saldo -21,6 -18,5 -19,4 -20,1 -15,6 

 
Ten opzichte van de Begroting 2012 dalen de inkomsten met € 3,1 miljoen. De begrote 
dividendinkomsten voor 2013 zijn € 4,3 miljoen lager dan eerder werd voorzien. Dit is het gevolg van 
de verkoop van de derde tranche aandelen Nuon Energy aan Vattenfall per 1 juli 2012, terwijl 
voorzien was deze op 1 juli 2013 te verkopen. De lasten dalen met € 1,2 miljoen als gevolg van 
lagere doorberekende kapitaallasten.  
 
14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 

 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten + 425,4 487,3 388,2 320,6 364,7 
Baten - 483,1 531,2 371,5 368,3 367,7 
Saldo -57,7 -43,8 16,7 -47,7 -3,0 

 
Het subprogramma Overige algemene dekkingsmiddelen bevat de onderdelen algemene 
begrotingsposten, apparaatskosten en mutaties reserves.  
 
14.7.1 Algemene begrotingsposten 
Ten opzichte van de Begroting 2012 stijgen de lasten met € 41,8 miljoen en de baten dalen met € 3,9 
miljoen. Per saldo een daling van € 45,3 miljoen. 
 
De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 
� Op de post ‘Lasten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende’ zijn de lasten ten opzichte 

van 2012 toegenomen met € 67,9 miljoen. Dit betreft twee financieel technische boekingen 
waarvoor gekozen is deze te laten verlopen via de concerncontroller. Ten eerste een betaling aan 
Dienst Metro van € 65 miljoen betreffende de Noord/Zuidlijn met als dekking de Risicoreserve. En 
ten tweede een betaling aan Bureau Huisvesting/OGA ter dekking van frictiekosten met als 
dekking de reserve Frictiekosten 1 Stad 1 Opgave 

� Stelpost 1 Stad 1 Opgave € 19,0 miljoen. Dit betreft de bezuiniging van de centrale stad voor het 
jaar 2013. De bij de kadernota afgesproken besparing van € 18,0 miljoen is verhoogd met € 1,0 
miljoen door de toevoeging vanuit Inzet op Herstel II van het onderdeel ‘verlagen van het 
beheerniveau stedelijke infrastrustuur’ voor 2013 t/m 2015 

� Het resultaat ten opzichte van 2012 van de post Ondersteuning kwetsbare groepen neemt toe 
met € 9,7 miljoen. In 2012 is namelijk nog een last begroot van € 9,7 miljoen, terwijl in 2013 geen 
mutatie heeft plaatsgevonden  

� Door het Rijk toegezegde doeluitkering gemeentefonds van € 9,5 miljoen. Dit betreft € 1,9 miljoen 
Combifuncties van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) en € 7,6 miljoen 
Vrouwenopvang van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS). Dit zijn middelen die in de 
juni circulaire van het gemeentefonds zijn aangekondigd, maar nog niet in de gemeentefonds 
uitkering zijn toegevoegd. Derhalve wordt het hier apart vermeld 

� De post ‘Uitkering Stadsdeel Noord in verband met de Nieuwe Leeuwarderweg’ van € 3,0 
miljoen. Dit betreft een oude afspraak uit 2002 waarin een bijdrage van de centrale stad is 
afgesproken. In de Kadernota 2013 werd nog uitgegaan van € 5,0 miljoen, dit blijkt echter € 3,0 
miljoen te zijn 

� De stelpost ‘Op huisvesting diensten te besparen kosten’ van 7,8 miljoen. De huisvestingskosten 
van de diensten zijn in hun begrotingen € 7,8 miljoen te hoog geraamd. Met deze stelpost wordt 
de correctie hiervoor gemaakt. Ten opzichte van de Begroting 2012, waarin een bate was 
opgenomen van € 8,2 miljoen, is dit een afname van het resultaat van € 0,4 miljoen. 

� Het resultaat ten opzichte van 2012 van de post ‘Nog te realiseren besparingen op Inkoop van 
Grond-, Weg- en Waterbouw’ neemt af met € 2,4 miljoen. In 2012 is namelijk nog een bate 
begroot van € 2,4 miljoen terwijl in 2013 geen mutatie heeft plaatsgevonden. 

� Overige mutaties met een totaal effect op saldo van -/- € 0,8 miljoen. 
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14.7.2 Apparaatskosten 
Op dit onderdeel worden de indirecte lasten van een aantal diensten begroot. Deze kosten worden 
toegerekend aan doelstellingen die in de programma’s zijn opgenomen. De doorbelasting is binnen 
algemene dekkingsmiddelen aan de batenkant opgenomen. In principe dient op dit onderdeel geen 
saldo te staan.  
Ten opzichte van de begroting 2012 dalen de lasten met € 8,5 miljoen en de baten met € 13,1 
miljoen. Een verslechtering van het saldo van € 4,5 miljoen. In 2012 stond in de begroting een positief 
saldo van € 6,4 miljoen. In de begroting 2013 is een positief saldo geraamd van € 1,9 miljoen. Het 
gaat hoofdzakelijk om taakstellingen die nog in de programma’s gerealiseerd moeten worden.  
 
14.7.3 Mutaties reserves en voorzieningen 
De toevoegingen aan reserves en voorzieningen (lasten) stijgen met € 28,7 miljoen ten opzichte van 
de Begroting 2012. De onttrekkingen (baten) stijgen met € 64,4 miljoen. Per saldo een verbetering 
van het resultaat met € 35,7 miljoen. 
 
De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 
� onttrekking aan de reserve Nuon van € 135,6 miljoen. Hiervan wordt € 90,8 miljoen toegevoegd 

aan de Algemene Reserve Weerstandsvermogen en wordt € 44,8 miljoen gebruikt ter dekking 
van prioriteiten 2013. In 2012 is geen onttrekking van de reserve begroot. Dit leidt tot een 
toename van het resultaat van € 135,6 miljoen 

� dotatie aan de reserve Amsterdams Investeringsfonds (AIF) van € 6,2 miljoen. Dit betreft een 
rentedotatie. In 2012 is een onttrekking begroot van € 32,0 miljoen. Per saldo een afname van 
het resultaat van € 38,2 miljoen  

� de vorming van de reserve Frictiekosten 1 Stad 1 Opgave voor een bedrag van € 26,7 miljoen 
toe. Het betreft een dotatie van € 26,7 miljoen vanuit de middelen die vrijkomen doordat de 
nominale bijstelling voor diensten en stadsdelen niet gecompenseerd wordt 

� onttrekking reserve incidentele ruimte van € 5,8 miljoen. Dit betreft het definitieve 
rekeningresultaat 2011 gecorrigeerd voor dotatie extra comptabele reserves 2011. Ten opzichte 
van 2012 neemt het resultaat met € 20,6 miljoen af, omdat in 2012 nog een onttrekking was 
begroot van € 26,4 miljoen 

� het resultaat ten opzichte van 2012 van de Risico Voorziening neemt af met € 19,2 miljoen. In 
2012 is namelijk nog een onttrekking begroot van € 19,2 miljoen terwijl in 2013 geen mutatie 
heeft plaatsgevonden 

� in de Begroting 2012 is de reserve Transitieprojecten van € 5,0 miljoen begroot. In 2012 is 
besloten deze reserve over te boeken naar OGA. Derhalve komt deze reserve niet meer voor in 
de Begroting 2013 en wordt hier geen mutatie toegelicht  

� het resultaat ten opzichte van 2012 van de reserve Frictiekosten Heroverwegingen 2011-2012 
neemt toe met € 1,2 miljoen. In 2012 is namelijk een onttrekking begroot van € 2,7 miljoen terwijl 
in 2013 een onttrekking is begroot van € 3,9 miljoen. De onttrekking 2013 betreft voor een bedrag 
van € 2,9 miljoen frictiekosten Bureau Huisvesting/OGA en € 1,0 miljoen inzake TransFM  

� dotatie reserve lening Nemo van € 0,6 miljoen. Deze dotatie betreft de jaarlijkse aanvulling van 
de reserve ter dekking van de aflossingsvrije en renteloze lening van € 11,3 miljoen die in 1996 
aan NEMO is verstrekt en in 2026 afloopt  

� dotatie reserve IBOI Indexering 2de Zeesluis van € 0,5 miljoen. In het convenant tussen 
Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en Gemeente Amsterdam van 24 november 2009 is 
afgesproken dat de gemeente Amsterdam € 122,252 miljoen bijdraagt aan de realisatie van een 
nieuwe sluis. Dit bedrag is gebaseerd op het prijspeil van 2007.In de jaren hierna wordt het 
bedrag geïndexeerd met IBOI index. De dekking voor indexeringskosten bleek bij de check op de 
betreffende begrotingspost niet geheel toereikend voor de IBOI index. Er is een tekort van € 0,45 
miljoen, dat middels deze dotatie wordt hersteld. Ten opzichte van 2012 neemt het resultaat met 
€ 0,5 miljoen af, omdat in 2012 geen mutatie heeft plaatsgevonden. 

� onttrekking reserve Middelen ten behoeve van Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) 
en evenementen 2012-2014 van € 7,5 miljoen. Dit betreft € 5,0 miljoen voor PMI en € 2,5 miljoen 
voor evenementen. Ten opzichte van 2012 neemt het resultaat met € 0,5 miljoen af, omdat in 
2012 nog een onttrekking van € 8 miljoen heeft plaatsgevonden. 

                                                                 
2 In het besluit is opgenomen dat er een overschot in de begroting ontstaan indien er zogenaamde ’kansen’ worden 
gerealiseerd. Deze kansen betreffen het verwerven van Europese subsidie, BTW voordeel en mogelijke efficiencyvoordelen. 
Mochten deze kansen uiteindelijk gerealiseerd worden en er een overschot ontstaat ontvangt Amsterdam hiervan 25%. De 
kansen ten aanzien van de Europese subsidie en het BTW voordeel zijn in de raadsflap geschat op € 109 miljoen, 25% voor 
Amsterdam is dan € 27,25 miljoen. 
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14.8 Reserves en voorzieningen 
 
Reserve 
 

Stand 
Ultimo 
2011 

Mutaties 
2012 

Stand 
ultimo 
2012 

Mutaties 
2013 

Stand 
Ultimo 
2013 

Stand 
Ultimo 
2014 

Stand 
Ultimo 
2015 

Stand 
Ultimo 
2016 

Bedragen x 1 miljoen  + -/-  + -/-     
Afkoopsommen erfpacht 4.364,9 94,4 32,2 4.427,1 86,0 28,0 4.485,1 4.558,7 4.625,7 4.698,7 
Weerstandsvermogen 222,5 10,4 16,2 216,6 101,3 65,0 253,0 266,4 280,3 294,9 
Reserve Amsterdams 
Investeringsfonds 159,9 18,5 32,0 146,4 6,2 0,0 152,5 158,7 164,9 171,0 

Egalisatiefonds 
kapitaallasten 60,0 0,0 0,0 60,0 49,3 0,0 109,3 170,1 239,2 315,0 

Deelneming GVB 78,8 0,0 0,0 78,8 0,0 0,0 78,8 78,8 78,8 78,8 
NUON-opbrengsten 213,1 0,0 0,0 213,1 0,0 135,6 77,5 77,5 77,5 77,5 
Reserve fusie waterbeheer 55,4 2,5 4,1 53,8 2,4 4,0 52,2 50,6 49,1 47,5 
Meerwaarden 
afkoopsommen 
Grondbedrijf 

55,6 0,0 7,0 48,6 0,0 15,8 32,9 19,2 12,2 5,2 

Reserve frictiekosten 1 Stad 
1 Opgave 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 26,7 79,2 113,4 119,3 

Reserve Frictiekosten 
Heroverwegingen 2011-
2012 

27,2 0,0 2,7 24,6 0,0 3,9 20,6 19,9 19,9 19,9 

Reserve ondersteuning 
kwetsbare groepen 0,0 9,7 0,0 9,7 9,5 0,0 19,1 19,1 19,1 19,1 

Reserve Bouwfonds 7,3 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 7,3 
Beurs van Berlage 5,9 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 5,9 5,9 5,9 5,9 
Egalisatiereserve kasschuif 
Gemeentefonds 1,2 1,2 0,0 2,4 1,2 0,0 3,6 4,9 0,0 0,0 

Algemene reserve (DRO) 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 2,6 2,6 2,6 2,6 
Reserve Middelen t.b.v. 
PMI en evenementen 2012-
2014 

18,0 0,0 8,5 9,5 0,0 7,5 2,0 0,0 0,0 0,0 

Egalisatiereserve 
splitsingsunit 1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 

Reserves WW 2,9 0,0 0,1 2,8 0,0 0,1 2,6 2,5 2,5 2,5 
Reserve lening NEMO 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 1,2 1,8 2,4 3,0 
Garantiefonds 
Gemeentelijke Kredietbank 
Amsterdam 

0,9 0,3 0,3 0,9 0,3 0,3 0,9 0,9 0,9 0,9 

Afkoopsommen erfpacht 2e 
termijn 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 

Reserve IBOI Indexering 
2de Zeesluis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Reserve restant gehouden 
accres SDF ivm effect 
rijksbezuinigingen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Reserve bedrijfsvoering 
(OGA) 0,7 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 

Basisregister WOZ 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Reserve incidentele ruimte 
2010 26,4 5,8 26,4 5,8 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal     5.306,4  143,3 130,4 5.319,4 284,5 265,9 5.337,9 5.528,1 5.705,7 5.873,2 
 
 
14.8.1 Af te wikkelen reserves 
In 2012 wordt de reserve Basisregister WOZ afgewikkeld. 
 
14.8.2 Te handhaven reserves 
Afkoopsommen erfpacht 
In deze reserve worden de van erfpachters ontvangen afkoopsommen gestort. De rente over de 
reserve dient als dekking voor de rentelasten over de waarde van de in erfpacht uitgegeven grond. 
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen wordt jaarlijks gecorrigeerd. Daarnaast heeft er nog een aanvullende 
toevoeging plaatsgevonden. Deze is toegelicht in de risicoparagraaf. 
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Nuon-opbrengsten  
Bij de verkoop van de aandelen Nuon is de verkoopopbrengst, in afwachting van een definitieve 
bestemming, aan deze reserve toegevoegd. In de jaarrekening 2009 is € 389,6 miljoen onttrokken 
voor de kosten van de Noord/Zuidlijn. In 2010 is € 20 miljoen onttrokken voor de ontwikkeling van het 
Foodcentre. Ook is in 2010, vanwege het vrijkomen van de helft van de escrow, € 18,3 miljoen 
toegevoegd. In 2011 wordt € 135,6 miljoen onttrokken voor de vorming van het Amsterdams 
Investeringsfonds (AIF). Ook de escrow zal in 2011 worden overgeheveld naar het AIF. Per saldo is 
de stand van deze reserve ultimo 2011 € 213,1 miljoen. In 2013 is een onttrekking begroot van 
€ 135,6 miljoen, waarvan € 90,8 miljoen ter aanvulling van het weerstandsvermogen en € 44,8 
miljoen ter dekking van prioriteiten 2013.  
 
Amsterdams Investeringsfonds 
In 2011 is € 150 miljoen aan de reserve toegevoegd.3 Uw vergadering heeft de in 2010 uitbetaalde 
escrow van de Nuon opbrengst ook toegevoegd aan het AIF.4 De totale toevoeging in 2011 is 
daarmee € 168,3 miljoen. De onttrekking van € 28 miljoen bestaat uit € 8 miljoen voor het 
coalitieproject 1012, € 10 miljoen voor de pijler Klimaat duurzaamheid en lucht en € 10 miljoen voor 
de pijler Economie en innovatie. In de Begroting 2012 is besloten € 40 miljoen van de fysieke pijler uit 
het AIF te halen. Daarvan is € 15 miljoen bestemd voor project 1012 en € 5 miljoen voor andere 
transitieprojecten. De resterende € 20 miljoen wordt ingezet voor de hervorming in het domein werk 
en inkomen. De totale onttrekking in 2012 bedraagt € 32 miljoen (in 2011 is al € 8 miljoen 
onttrokken5). In 2012 is een dotatie begroot van € 18,5 miljoen zijnde een vrijval Escrow NUON uit het 
rekeningresultaat 2011 en een vrijval voorziening Escrow Nuon juni 2012 van € 9,3 miljoen. In 2013 
is een dotatie begroot van € 6,2 miljoen zijnde een rentedotatie.  
 
Deelneming GVB  
Deze reserve  betreft de waardering in de deelneming NV GVB. De rente over deze reserve dient ter 
dekking van de rentelast over de boekwaarde van de deelneming in de NV GVB. 
 
Egalisatiefonds kapitaallasten  
Door de gemeente te betalen rentelasten worden doorbelast aan de overige onderdelen van de 
begroting. Verschillen tussen betaalde en doorberekende rentelasten worden in principe toegevoegd 
of onttrokken aan het Egalisatiefonds kapitaallasten (zie paragraaf financiering). In 2009 was de 
maximale stand van € 140 miljoen bereikt. In het kader van de heroverweging rentestelsel wordt het 
saldo per eind 2011 teruggebracht tot € 60 miljoen. Voor de Begroting 2013 worden rentebaten 
verwacht van € 49,3 miljoen. Gezien de onzekerheid van de rente- ontwikkelingen worden deze 
begroot bij de reserve. Indien deze rentebaten zich daadwerkelijk voordoen vallen ze bij de 
jaarrekening 2013 vrij in het resultaat.  
 
Reserve fusie waterbeheer  
Bij de overgang van de gemeentelijke waterkwaliteits- en kwantiteitstaken naar de huidige Stichting 
Waternet in 1997 zijn afkoopsommen verkregen die gedurende een aantal jaren (tot 2047) ten gunste 
van de algemene dienst vrijvallen. 
 
Meerwaarde afkoopsommen Grondbedrijf 
De bedragen waarmee de erfpachtafkoopsommen de grondwaarden overtreffen, werden tot 2001 
door OGA afgedragen aan de algemene dienst en aan onderhavige reserves toegevoegd. Vanaf 
2001 geldt een andere beleidslijn: vanaf 2005 valt uit de reserve jaarlijks € 13 miljoen vrij ten gunste 
van de algemene dienst. In de Begroting 2009 is dit bedrag verlaagd naar € 7 miljoen. In 2013 is de 
begrote vrijval € 15,75 miljoen. Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel Erfpacht. 
 
Reserve Bouwfonds  
Deze reserve is in 2000 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen in de NV 
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De rente over de reserve vormt de dekking voor de vervallen 
dividendopbrengst en de rentelast over een deel van het aandelenkapitaal in de NV Zeedijk.  
 

                                                                 
3 Oorspronkelijk was in het programakkoord 2010-2014 opgenomen dat er € 200 miljoen aan het AIF zou worden toegevoegd, 
maar vanwege het ‘vereiste’ terugverdieneffect zijn een aantal voorstellen voor een totaal bedrag van € 50 miljoen uit het AIF 
gehaald (PMI en evenementen. Zie begroting 2011). 
4 Amendement 493, 22 juni 2011 
5 Van de € 15 miljoen is bestemd voor project 1012 is reeds € 8 miljoen in 2011 bestemd. 
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Beurs van Berlage 
De renteopbrengsten van de reserve dienen ter dekking van de rente over een aan de Beurs van 
Berlage Vastgoed B.V. verstrekte lening, waarover geen rente wordt ontvangen. Per saldo blijft de 
reserve daarmee in stand. 
 
Algemene reserves DRO  
Aan deze reserve vinden geen onttrekkingen of toevoegingen plaats. 
 
WW reserves  
Naar verwachting wordt In 2012 en volgende jaren jaarlijks € 0,1 miljoen onttrokken aan de WW-
reserve. De stand ultimo 2013 bedraagt naar verwachting € 2,6 miljoen. 
Egalisatiereserve splitsingsunit  
Deze reserve dient ter verevening van de kosten voor het maken van splitsingen van erfpachtrechten 
voor corporaties en de hiervoor ontvangen vergoedingen die in de tijd niet gelijk lopen. 
 
Afkoopsommen erfpacht 2e termijn  
Er zijn geen mutaties geraamd op deze reserve. 
 
Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam  
Als een cliënt niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen, kan de Gemeentelijke Kredietbank een 
beroep doen op dit garantiefonds. Aan het fonds wordt jaarlijks circa € 0,3 miljoen gedoteerd. Er 
wordt vanuit gegaan dat voor eenzelfde bedrag een beroep op het Garantiefonds wordt gedaan. 
 
Reserve Incidentele ruimte  
De incidentele ruimte voor 2013 betreft het rekeningresultaat 2011 van € 5,8 miljoen. 
 
Reserve bedrijfsvoering OGA  
Deze reserve is gevormd door de reservering van een deel van het verwachte resultaat van de 
facilitaire onderdelen van het OGA. Ultimo 2013 is de stand € 0,2 miljoen. 
 
Reserve frictiekosten Heroverwegingen  
Voor de dekking van de incidentele frictiekosten van de structurele bezuinigingen in het kader van de 
heroverwegingen en Inzet op Herstel 1 bedroeg de reserve eind 2011 € 27,2 miljoen. In 2012 wordt 
er € 2,7 miljoen onttrokken voor het realiseren van de bezuinigingsmaatregelen inkoop (€ 2 miljoen), 
openingstijden stadhuis (circa € 0,52 miljoen) en het uniformeren van het subsidieproces (€ 145.120). 
In 2013 is een onttrekking begroot van € 3,9 miljoen. Dit betreft  voor een bedrag van € 2,9 miljoen 
frictiekosten Bureau Huisvesting/OGA en € 1,0 miljoen inzake TransFM.  
 
Reserve middelen voor PMI en Evenementen 2012-2014  
Voor de dekking van het Programma maatschappelijk investeren (PMI) en Evenementen, die uit het 
Amsterdams Investeringsfonds zijn gehaald, is € 18 miljoen gereserveerd. In 2013 wordt € 8 miljoen 
onttrokken. Er resteert nog € 2,0 miljoen voor 2014.  
 
Egalisatiereserve kasschuif Gemeentefonds  
Zie toelichting bij het onderdeel gemeentefonds in deze paragraaf.  
 
Reserve ondersteuning kwetsbare groepen  
Als compensatie voor de cumulatie effecten van de rijksbezuinigingen bij kwetsbare groepen, stelt het 
Rijk via het gemeentefonds extra middelen beschikbaar. In 2012 betreft dit € 9,7 miljoen en in 2013 € 
9,5 miljoen. Door de val van het kabinet is het onzeker of deze compensatie beschikbaar komt. 
Derhalve zijn deze middelen nog niet opgenomen in het programma Werk en inkomen, maar 
vooralsnog aan een reserve bij de algemene dekkingsmiddelen toegevoegd.  
 

14.8.3 Nieuwe reserves 
Reserve Frictiekosten 1 Stad 1 Opgave 
Zie toelichting mutaties Reserves en Voorzieningen. 
 
Reserve IBOI Indexering 2e Zeesluis 
Zie toelichting mutaties Reserves en Voorzieningen. 
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Reserve restant gehouden accres Stadsdeelfonds in verband met effect rijksbezuinigingen  
In de Begroting 2013 is een toevoeging geraamd aan de nieuw te vormen reserve ‘restant gehouden 
accres stadsdeelfonds in verband met effect rijksbezuinigingen’. In de Kadernota 2013 is 
aangekondigd dat stad en stadsdelen een bezuinigingsopgave hebben vastgelegd om de verwachte 
daling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op te kunnen vangen. Dit komt tot 
uitdrukking in het accres. Het aandeel voor de stadsdelen voor 2013 is vastgesteld op € 12 miljoen. 
Op basis van de junicirculaire over het gemeentefonds bedraagt het accres voor 2012 en 2013 
structureel € 11,5 miljoen. Dit is in het stadsdeelfonds verwerkt. Om tot € 12 miljoen te komen is 
aanvullend een bedrag van € 0,5 miljoen uitgenomen. Dit bedrag wordt gereserveerd in afwachting 
van de vaststelling van het definitieve accres. De wijze van verrekening van het accres 2013 is 
onderdeel van de Jaarrekening 2013 en is mede afhankelijk van de definitieve accrescijfers 2013 van 
het gemeentefonds.  
 
Voorziening 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Stand 
Ultimo 
2011 

Mutaties 
2012 

Stand  
Ultimo 
2012 

Mutaties 
2013 

Stand 
Ultimo 
2013 

Stand 
Ultimo 
2014 

Stand 
Ultimo 
2015 

Stand 
Ultimo 
2016 

   + -/-   + -/-         
Risico Voorziening 61,2 0,0 19,2 42,0 0,0 0,0 42,0 42,0 42,0 42,0 
Juridische risico's 35,2 0,0 0,3 34,9 0,0 0,0 34,9 34,9 34,9 34,9 
Escrow rekening NUON 9,3 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 9,3 
Verstrekte geldleningen 5,8 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 5,8 5,8 5,8 5,8 
Garanties, geldleningen en claims 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 
Voorziening geoormerkte gelden 
GWA/SVA 1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 

Risico's Beurs van Berlage 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Sophia Augusta / Lopez Suasso 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 
Willet Holthuysen 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 
Totaal 118,9 0,0 19,5 90,1 0,0 0,0 90,1 90,1 90,1 90,1 

 
 
14.8.4 Te handhaven voorzieningen 
 
Voorziening Risico’s 
Deze voorziening is gevormd in de Jaarrekening 2010 voor de dekking van een aantal risico’s. 
Toegezegd is dat de aanwending van deze voorziening nog aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 
 
Juridische risico’s en Garanties, geldleningen en claims  
Er zijn geen mutaties begroot. De actualisatie vindt plaats bij het opmaken van de rekening. 
 
Escrow rekening Nuon  
Bij de verkoop van Nuon is overeengekomen dat een deel van het verkoopopbrengst wordt 
aangehouden voor het afdekken van eventuele risico’s voor de koper. Dit bedrag (4% van de 
verkoopopbrengst) is gestort op een geblokkeerd rekening bij de BNG. In juni 2012 is de laatste 
betaling van € 9,3 miljoen van de Escrow binnengekomen. Derhalve valt de voorziening vrij. 
 
Verstrekte geldleningen 
Op aan derden verstrekte geldleningen wordt een opslag in rekening gebracht, die wordt toegevoegd 
aan deze voorziening ter dekking van mogelijke terugbetaalrisico’s. 
 
Risico's Beurs van Berlage 
Deze voorziening dient om mogelijk onvoorziene risico’s met betrekking tot de Beurs van Berlage op 
te vangen. In de rekening 2008 werd daarvoor € 1,0 miljoen toegevoegd. 
  
Sophia Augusta / Lopez Suasso  
Dit is een legaat. De verwachte stand ultimo 2013 bedraagt € 0,6 miljoen. 
 
Willet Holthuysen  
Het betreft een legaat aan de stad Amsterdam bestaande uit een woning met inboedel en een bedrag 
van € 90.756. De voorziening is gevormd om de rente-opbrengsten in te zetten bij de 
pensioenvorming van het personeel. Door rentetoevoeging is de voorziening inmiddels gegroeid tot 
€ 0,15 miljoen. 
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Voorziening geoormerkte gelden GWA/SVA 
Deze voorziening is ontstaan uit de liquidatie van de Stichting Voertuigbeheer Amsterdam. Het doel is 
het afdekken van risico’s gericht op het optimaliseren van de kosten van het voertuigenpark van de 
gemeente Amsterdam. 
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15 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
 
In 2010 startte het Rijk met de derde termijn Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3). 
Begin 2010 heeft de Gemeente Amsterdam een beschikking ontvangen voor circa € 230 miljoen 
voor ISV3 (2010 t/m 2014).  
 
Het budgettair kader voor het verdelingsvoorstel ISV 3 

Bedragen x € 1.000 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 
Budget 46.000  46.000  46.000  46.000  46.000  230.000  
Rekeningresultaat  -1.938  -84  -967  6.200  0  -2.989  
Bezuiniging PA   -8.000  -8.000  -8.000  -8.000  -32.000  
Totaal budget 44.062  37.916  37.033  44.200  38.000  195.011  

 
Het totale budgettaire kader voor ISV3 is € 230 miljoen. Uitgangspunt is een gelijkmatige verdeling 
van het beschikbare budget over de jaren. Dat betekent dat er per jaar een budget van € 46 miljoen 
beschikbaar is. Om te komen tot het feitelijk te besteden jaarlijkse budget moeten een tweetal 
correcties worden doorgevoerd: 
 
Verwerking bezuiniging programakkoord 
In het programakkoord is besloten om structureel € 8 miljoen op het ISV te bezuinigen. In het 
verdelingsvoorstel is dat zichtbaar gemaakt door op de jaarschijven 2011 tot en met 2014 per jaar 
€ 8 miljoen te bezuinigen.  
 
Verwerking rekeningresultaat 
Het rekeningresultaat van het jaar t-1 wordt ten last (of ten gunste) gebracht van begrotingsjaar t+1. 
Het rekeningresultaat 2011 is € 6,2 miljoen positief.  
 
Het verdeelvoorstel Begroting 2012 
Onderstaande tabel toont het verdelingsvoorstel 2013, conform de Kadernota 2013.  
 
Omschrijving  Categorie l Incidenteel 

Bedragen in € 
Hervorming Stedelijke Vernieuwing ISV 17.954.000  
Sleutelbudget stadsdelen ISV 4.500.000 
Extra budget stadsdelen Oost en West ISV 500.000  
Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer ISV 310.000 
Monumenten ISV 1.500.000 
Groen: Noorderpark ISV 1.000.000 
Groen: Tuinen West ISV 0 
Stelpost bodemsanering ISV 1.500.000  
Van Groot naar Beter ISV 0 
Woningverbetering ISV 0 
Geluidssanering verkeerslawaai ISV 3.000.000  
Bodemsanering Gasfabrieken ISV 10.266.000  
Zuidelijke IJ-oevers ISV 3.670.000  
Totaal ISV 44.200.000  

 
Toelichting 
 
Hervorming stedelijke vernieuwing: € 17,95 miljoen 
Het college heeft met de bestuursopdracht Hervorming Stedelijke Vernieuwing van 6 december 
2011 het initiatief genomen tot hervorming van de stedelijke vernieuwing, met als doelen: 
1. reductie en herdefinitie van de opgave 
2. herprioritering van de centraal stedelijke middelen 
3. een nieuwe aanpak. 
 
Als gevolg hiervan zijn budgetten samengevoegd, is er focus aangebracht door 33 
stedelijke vernieuwingsbuurten het te verdelen over acht focusgebieden onder een strakkere 
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sturing. Deze post is de ISV-bijdrage aan de hervorming stedelijke vernieuwing. Andere posten die 
in 2013 bijdragen aan de hervorming stedelijke vernieuwing zijn de middelen PMI1 (€ 5 miljoen) en 
wijkaanpak (onderdeel van € 6 miljoen incidentele middelen voor wijkaanpak, groen en openbare 
ruimte). 
 
Sleutelbudget stadsdelen € 4,5 miljoen plus € 0,5 miljoen 
Stedelijke vernieuwing vindt vooral plaats in de stadsdelen. Het ligt dan ook voor de hand hiervoor 
een substantieel bedrag in het verdelingsvoorstel op te nemen. In de Begroting 2012 was dit € 14,75 
miljoen. Voor 2013 is er circa € 18 miljoen beschikbaar voor focusgebieden in een aantal stadsdelen 
(zie de post hierboven). Om stadsdelen in de gelegenheid te stellen mogelijke knelpunten in hun 
bestaande stedelijke vernieuwingsplannen op te lossen, stelt het college voor nog een beperkt 
sleutelbudget van € 4,5 miljoen toe te kennen. Het budget wordt verdeeld volgens een door het 
college eind 2009 vastgestelde verdeelsleutel. Bij een inventarisatie van de knelpunten is gebleken 
dat de stadsdelen Oost en West meer problemen ondervinden dan andere stadsdelen. Daarom is 
deze twee stadsdelen ieder € 0,25 miljoen meer toegekend. 
 
Stadsdeel sleutel (%) 2011-2014 2013 

Bedragen in €            
Extra toegekend 

Centrum 4,97 223.650  
West 17,52 788.400 250.000 
Nieuw-West 24,87 1.119.150  
Zuid 8,37 376.650  
Oost 13,36 601.200 250.000 
Noord 17,88 804.600  
Zuidoost 13,03 586.350  
Totaal 100 4.500.000 500.000 

 
Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer € 0,31 miljoen 
De jaarlijkse kosten van het projectbureau worden gedekt door de centrale stad en de andere 
partners van de vernieuwing: Rochdale en Stadsdeel Zuidoost. Deze laatste hebben, met oog op het 
grote belang van het vasthouden van de opwaartse lijn van de Bijlmer, hun aandeel in de jaarlijkse 
kosten (een derde deel elk) tot en met 2014 vastgelegd. De centrale stad heeft, als mede-
opdrachtgever van de vernieuwing, eveneens toegezegd te zullen bijdragen. De bijdrage voor 2013 
voor de centrale stad is € 0,31 miljoen. 
 
Monumenten € 1,5 miljoen 
€ 1,5 miljoen is het enig beschikbare budget voor subsidiëring van het renoveren/herstellen van 
monumentale gebouwen. De subsidie dient als aanjager voor het behouden van het Amsterdamse 
erfgoed. 
 
Groen: Noorderpark € 1 miljoen 
In 2010 is reeds besloten € 3 miljoen uit de ISV gelden te reserveren voor de voltooiing van het 
Noorderpark, toe te kennen in gelijke bedragen van € 1 miljoen in 2011, 2012 en 2013. Het betreft 
hier de derde en laatste tranche. Deze middelen worden ingezet voor de inrichting van delen van het 
park en de aanleg van twee bruggen over het Noordhollandsch kanaal. 
 
Stelpost bodemsanering € 1,5 miljoen 
Dit bedrag is minimaal nodig om aan de verplichting richting het Rijk (vastgelegd in convenant 
Bodem) te kunnen voldoen. 
 
Geluidsanering verkeerslawaai € 3 miljoen 
Deze toekenning betreft een minimumvariant. De Rijksbijdrage aan ISV voor dit doel zou een 
grotere bijdrage rechtvaardigen, maar gekozen wordt voor het toekennen van de (volledige) 
minimumvariant. 
 
Bodemsanering Gasfabrieken € 10,3 miljoen 
Amsterdam saneert de gasfabrieksterreinen: de Westergasfabriek, de Oostergasfabriek, de 
Zuidergasfabriek en de gasfabriek Marnixstraat. Het Rijk draagt 33% bij in de kosten met 
uitzondering van Westergasfabriek (90%), Oostergasfabriek (50%) en de waterbodems bij de 

                                                                 
1 PMI: Programma Maatschappelijke Investeringen 

243



gasfabrieken (100%). Dit saneringsprogramma, vastgelegd in het convenant 
bodemontwikkelingsbeleid (ondertekend door: VROM, VWS, IPO, VNG en Unie van 
Waterschappen) loopt van 2010 tot en met 2019. Voor 2013 is € 10,3 benodigd conform het 
meerjarenverdelingsvoorstel. 
 
Zuidelijke IJoevers € 3,7 miljoen 
Hiervoor gelden meerjarige afspraken ter dekking van het Plan Openbare Ruimte (POR) Zuidelijke 
IJ-oevers. Het opgenomen budget is conform die afspraken. Van dit bedrag is € 2,3 miljoen bestemd 
voor de uitvoering van het POR en € 1,3 miljoen voor gebiedsregie Stationseiland. Inmiddels is het 
ontwerp van het Stationseiland uitgewerkt en bestuurlijk vastgesteld (gemeenteraad 14 maart 2012). 
Het plan kan binnen het budgettair kader worden uitgevoerd, met uitzondering van het uitgraven van 
het open havenfront. 
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1. Risico’s en Weerstandsvermogen 
 
In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen behandeld.  
1.1 Wettelijk kader en risicobeleid van de Gemeente Amsterdam  
1.2 Ontwikkeling risicomanagement  
1.3 De ontwikkeling van de risico’s na de Jaarrekening 2011  
1.4 De stresstest  
1.5 Algemene Risico Reserve 
1.6 Hoe staat Gemeente Amsterdam er voor? 

1.1 Wettelijk kader en risicobeleid van de Gemeente Amsterdam 
Een risico is het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen. Dat effect treedt meestal 
op in de vorm van verlies of schade. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) schrijft voor dat de gemeente jaarlijks beleid formuleert over het 
weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen: 
� benodigde weerstandscapaciteit vanwege risico’s waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn 

getroffen (resterende risico’s) en  
� beschikbare weerstandscapaciteit waarmee de gevolgen van risico’s gedekt kunnen worden.  
Er is geen wettelijke norm voor de omvang van de weerstandscapaciteit.  
 
Het beleid inzake het weerstandsvermogen is onderdeel van het gemeentelijk risicomanagement1:  
� risicomanagement is geen doel op zich maar moet helpen bestuurlijke doelstellingen zo goed 

mogelijk te realiseren  
� risicomanagement is geen controle-instrument achteraf, maar een sturingsinstrument om optimaal 

resultaten te bereiken  
� het gaat er niet om risico’s koste wat kost te vermijden, maar het college moet kunnen aantonen 

dat al het mogelijke is gedaan om risico’s te beheersen 
� risicomanagement kan alleen vruchtbaar zijn in een cultuur waarin ambtelijk apparaat, college en 

gemeenteraad open over risico’s communiceren 
� risicomanagement moet verankerd zijn binnen de gemeentelijke organisatie 
 
Binnen de gemeente wordt risicomanagement bevorderd door verspreiding van kennis en ervaringen, 
zoals een website, workshops en seminars. Belangrijk voor risicomanagement is het gebruik van een 
gemeenschappelijke taal. Daartoe is een handzaam en gemakkelijk toegankelijk boekje gemaakt (Wat 
zou ARIE doen?) waarin de principes van het risicomanagement worden uiteengezet. Het boekje 
wordt breed verspreid binnen en buiten de gemeente.  

1.2 Ontwikkeling risicomanagement  
1.2.1 Bedrijfsprocessen 
In de Resultaatafspraken Directeur 2013 wordt de van directeuren gevraagd bij elke doelstelling aan 
te geven wat de belangrijkste risico’s zijn én hoe hij of zij deze gaat beheersen. Het college meent dat 
het risicomanagement nog te weinig structureel als sturings- en beheersinstrument is ingebed in 
bedrijfsprocessen. In 2013 moet verbetering plaatsvinden als een van de actielijnen bij de 
implementatie van de Visie op Control. 
 
De ondersteunende onderdelen van de bedrijfsvoering zijn in het verleden decentraal ontwikkeld, 
waardoor benchmarking, control en sturing niet goed mogelijk is. Op concernniveau is moeilijk vast te 
stellen of de kwaliteit en efficiency van de bedrijfsprocessen tekort schiet. De concernsturing wordt 
daarom versterkt, onder andere door de invoering van één financieel systeem (AFS), 
formatiemanagement en het Amsterdams Management Informatiesysteem, en door de centralisatie 
van huisvesting en facilitair-management.  
 
De beheersing van de risico’s in de gemeentelijke informatievoorziening blijft extra aandacht vragen. 
Dit betreft niet alleen de interne bedrijfsvoering van de Dienst ICT, maar ook de grote 
informatiesystemen die van cruciaal belang zijn voor de gemeentelijke dienstverlening.  
 

                                                      
1 Zie de door uw raad vastgestelde notitie risicomanagement (14 mei 2008). 
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1.2.2 Projecten en programma’s 
Tijdig onderkennen en beheersen van risico’s is een essentieel onderdeel van projectmanagement. 
Eén van de resultaten van het rapport van de enquêtecommissie Noord/Zuidlijn was de vaststelling 
door het college van de 10 lessen Noord/Zuidlijn. Om deze structureel binnen de gemeente te 
verankeren, is in 2011 het programma LetOp/10 lessen gestart, dat staat voor Leren En Tegenspraak 
Organiseren in Projecten. Het programma zal in 2013 worden afgerond, inclusief een evaluatie. 
 
De Regeling Risicovolle Projecten is een belangrijk (extra) instrument voor de sturing en beheersing 
van projecten. In het bijzonder zijn er regels opgenomen die waarborgen dat er bij de voorbereiding en 
uitvoering voldoende wordt gezorgd voor ‘tegenspraak’ (checks & balances). De risico’s en de 
resultaten van de tegenspraak moeten regelmatig bij de portefeuillehouder worden geagendeerd. 
De Regeling Risicovolle Projecten was augustus 2012 van toepassing op de volgende projecten: 
Noord/Zuidlijn, Amsterdam Metro Systeem, Project 1012, Zuidas, Implementatieplan verbetering 
beheer Vereveningsfonds2, WMO-ICT fase 2, Zeetoegang IJmond, Stabiliteits- en verbeterplan Dienst 
ICT, Renovatie Metro Oostlijn, Renovatie Amsterdamse wegtunnels, Amsterdams Financieel Systeem 
(AFS), Verzelfstandiging Haven, Vorming Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), Hervorming zorg voor 
de jeugd en Implementatie basisregistratie. 

1.3 Ontwikkeling van risico’s sinds de Jaarrekening 2011 
In deze paragraaf worden de majeure gemeentebrede risico’s beschreven. Specifieke risico’s worden 
toegelicht bij de doelstellingen van de verschillende programma’s.  
 
1.3.1 De economische omgeving 
De economische vooruitzichten voor de komende jaren zijn niet florissant. De financiële crisis die 
begon in 2008 zal nog lange tijd effect hebben. Het verleden leert dat het ‘uitzieken’ van een financiële 
crisis zo’n jaar of tien duurt. De eurocrisis verzwaart dit genezingsproces. De voortwoekerende 
instabiliteit op de financiële markten heeft een steeds groter effect op de reële economie. Het risico 
dat zich een langdurige recessie zal voordoen is groter dan ooit sinds de oorlog. De uitgangspositie 
van Amsterdam is relatief goed vergeleken met de rest van Nederland. Echter, sinds 2009 presteert 
de Amsterdamse regio minder dan twintig vergelijkbare Europese regio’s.  
Een economie die verder terugloopt dan nu voorzien vormt een beperkt risico voor de Begroting 2013, 
de gevolgen zullen zich vooral daarna manifesteren zoals ook de stresstest leert (zie 1.4).  
 
1.3.2 Onzekerheid over gevolgen van rijksbeleid 
Zoals elke gemeente is ook Amsterdam sterk afhankelijk van het rijksbeleid. Bij de opstelling van de 
Begroting 2013 moesten de verkiezingen op 12 september 2013 voor de Tweede Kamer nog 
plaatsvinden. Dit veroorzaakt grote onzekerheid over het beleid van het Rijk in 2013. Die onzekerheid 
wordt verder vergroot door de internationale condities waaronder het nieuwe kabinet – van welke 
samenstelling dan ook – zal moeten opereren. Gezien het akkoord dat een aantal partijen in het 
voorjaar afsloten zijn nieuwe rijksbezuinigingen welhaast onontkoombaar. De concrete gevolgen voor 
Amsterdam zijn nog onbekend, maar rijksbezuinigingen leiden vanwege de ‘trap op trap af’-
systematiek per definitie tot een lagere gemeentefondsuitkering. 
 
Een bron van zorg zijn de taken die worden overgedragen aan de gemeenten, waarvoor de 
geoormerkte budgetten met een forse korting naar het Gemeentefonds worden overgeheveld. Voor de 
decentralisatie van de jeugdzorg is dat proces al in uitvoering. De voorgenomen budgettering van de 
Wwb naar de Wwv en de decentralisatie van de functiebegeleiding uit de AWBZ (beide voorzien voor 
2013, maar vooralsnog uitgesteld) houden nieuwe risico’s voor de gemeenten in. De omvang is lastig 
in te schatten omdat het gaat om openeinderegelingen terwijl het wetgevingstraject nog in volle gang 
is. De beleidsvrijheid voor gemeenten is, in tegenstelling tot hun verplichtingen, vaak (nog) niet 
vastgesteld. Bovendien krijgen gemeenten (vooralsnog) geen extra mogelijkheden om zelf inkomsten 
te genereren. Op de bijbehorende risico’s wordt in de betreffende programma’s nader ingegaan.  
 
De Tweede Kamer heeft in juni 2012 ingestemd met het wetsontwerp dat de stadsdelen in hun 
huidige vorm opheft. Ten tijde van de opstelling van deze begroting moest de Eerste Kamer het 
wetsontwerp nog behandelen. De wet betekent voor de gemeente een budgettair risico vanwege 
mogelijke frictiekosten. 
                                                      
2 De toepassing op de grootstedelijke ruimtelijke projecten (IJburg, Zeeburgereiland, Noordwaarts, Zuidelijke IJ-oevers, 
Zuidoostlob, Werkgebieden OGA en Wibaut aan de Amstel) hangt sterk samen met het implementatieplan Verbetering beheer 
Vereveningsfonds. Derhalve richt de regeling zich nu op dat implementatieplan Verbetering Beheer Vereveningsfonds 
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De gemeentebegroting is sterk afhankelijk van de gemeentefondsuitkering. De verdelingssystematiek 
van het gemeentefonds zal op z’n vroegst vanaf 2014 ingrijpend gewijzigd worden. De herijking van 
het verdeelsysteem van de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds houdt voor Amsterdam een 
risico in. Onder andere kan het vaste bedrag voor de G4 (voor Amsterdam inclusief stadsdelen 
jaarlijks circa € 300 miljoen) ter discussie worden gesteld.  
 
1.3.3 wetsvoorstel Houdbaarheid Overheidsfinanciën (wet HOF) en het investerings- en 
financieringsbeleid 
De kasstromen van gemeenten zijn onderdeel van het EMU-saldo van Nederland, dat moet voldoen 
aan de door de gezamenlijke lidstaten van de EU vastgestelde begrotingsnormen. Met de wet HOF 
(verwachte invoering in 2013) werkt deze begrotingsnorm door naar elke individuele gemeente. In zijn 
huidige vorm beperkt de Wet HOF de ruimte van gemeenten voor uitvoering van het eigen financieel 
beleid. Het is mogelijk dat Amsterdam om goede redenen wil kiezen voor een investerings- en 
dekkingstrategie die leidt tot overtreding van de Wet HOF en daardoor een boete riskeert. Een ander 
risico is dat Amsterdam moet kiezen voor financieel beleid dat extra kosten met zich mee brengt.  
Amsterdam heeft als alternatief voorgesteld de gemeenten een schuldenplafond op te leggen. Het 
college heeft in de Kadernota 2013 een streefnorm voor de schuldquote vastgesteld. De nu 
beschikbare concerninformatie is onvoldoende om hierop te kunnen sturen. De informatievoorziening 
wordt verder ontwikkeld en ingebed in het reguliere planning- en controlproces. 
 
1.3.4 Ombuigingen en hervormingen  
In deze begroting zijn omvangrijke ombuigingen en hervormingen verwerkt. Deze ombuiging van 
€ 124 miljoen voor de centrale stad komt bovenop de eerdere ombuigingsoperatie van ruim € 200 
miljoen. Bijzonder is bovendien dat wij een deel van de ombuigingen samen met de stadsdelen 
(1 Stad 1 Opgave) gaan oppakken. Een belangrijk onderdeel is een hervorming van de gemeentelijke 
organisatie. Een operatie van deze orde van grootte is niet zonder risico’s. Het college heeft de 
volgende maatregelen genomen om die risico’s zo goed mogelijk te beheersen: 
� strakke bestuurlijke sturing door de verantwoordelijke portefeuillehouders met regelmatige 

bespreking van de voortgang binnen het college 
� de verandertrajecten uit 1 Stad 1 Opgave worden ondersteund door een programmaorganisatie 

die zorgt voor de voorbereiding van de besluitvorming, regie op proces en integraliteit en de 
inbreng van de benodigde expertise  

� een uitgebreid monitorsysteem om de realisatie van de ombuigingen te bewaken 
� een reserve voor frictiekosten 
 
1.3.5 Dienst IC T 
In oktober 2011 heeft de raad het Stabilisatieplan ICT vastgesteld waarin de activiteiten om de ICT 
weer op orde te krijgen worden beschreven tot begin 2013. Het plan heeft betrekking op de 
herinrichting van de technische infrastructuur en de verdere professionalisering rondom ICT. Hiermee 
moeten de eerder geïnventariseerde risico’s afdoende worden beheerst. Het doel is om begin 2013 
een gestabiliseerde situatie te bereiken, dat wil zeggen een betrouwbare dienstverlening conform de 
afspraken in de dienstverleningovereenkomsten en een nieuw bekostigingsstelsel. Dit kan dan de 
basis vormen voor het vervolgplan dat is aangekondigd in de Kadernota 2013.  
De Regeling Risicovolle Projecten is van toepassing. In de Risicovoorziening (zie verderop) is € 19,2 
miljoen vrijgemaakt ter dekking van een eventueel tekort van DICT in 2012. Aangezien de ICT 
omgeving steeds stabieler wordt zal een dergelijke omvang in 2013 niet nodig zijn. Bij de Jaarrekening 
2012 zal blijken of een gedeelte van de voorziening nog aangewend moet worden in 2013.  
 
1.3.6 Grondexploitaties en vereveningsfonds  
Amsterdam wordt hard geraakt door de vastgoedcrisis. De lopende grondexploitaties zijn ontwikkeld 
op basis van miljarden aan verwachte grondopbrengsten. In het Programma Stedelijke ontwikkeling 
en de paragraaf Grondbeleid wordt ingegaan op de vooruitzichten van het Vereveningsfonds, SFV en 
de Zuidas. Door de voortgaande vastgoedcrisis staat de weerstandscapaciteit van het 
Vereveningsfonds sterk onder druk. Het belangrijkste instrument om de risico’s te beheersen is een 
strakke sturing van kasstromen op basis van uitgavenplafonds, bepaald door zekere inkomsten. Door 
aanpassing van programmatische kaders en gerichte acties inzake leegstand in bestaand vastgoed 
(bijvoorbeeld de kantorenloods) wordt gepoogd het afzetrisico te beperken.  
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1.3.7 Verstrekte leningen en garanties 
Naar verwachting staat begin 2013 circa € 840 miljoen aan leningen uit en € 13,2 miljard aan 
garanties. De huidige portefeuille bevat een aantal leningen en garanties met een verhoogd 
risicoprofiel. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. 
 
1.3.8 Financiering 
De gemeente financiert een deel van haar uitgaven met externe leningen. Per jaar wordt van de lange 
termijn portefeuille (circa € 3 miljard) zo’n 10% geherfinancierd. Daarnaast leent de gemeente kort 
(gemiddeld circa € 300 miljoen). 
Het renterisico is dat het te betalen rentepercentage bij herfinanciering systematisch hoger is dan die 
van oude afgeloste leningen en boven de omslagrente stijgt. Daarnaast bestaat het renterisico dat bij 
uitbreiding van de financieringsomvang, met name vanwege grote investeringen, de te betalen rente 
hoger is dan waarvan werd uitgegaan bij de besluitvorming (meestal de structurele omslagrente van 
4,5%). Het renterisico is overzienbaar en wordt eerst opgevangen door het zogenaamde 
egalisatiefonds (actuele omvang € 60 miljoen).  
Een heel ander risico is dat private partijen niet meer bereid zijn om de gemeente geld te lenen. Dit 
gebeurt pas als kapitaalverschaffers de gemeente insolvabel achten. Verwacht mag worden dat in dat 
geval de staat zorgt voor een vangnet. In de Kadernota 2013 heeft het college maatregelen 
aangekondigd om de financieringsrisico’s te verminderen, onder ander door balansverkorting. Zie voor 
meer informatie de paragraaf Financiering. 
 
1.3.9 Deelnemingen 
Gemeentelijk aandelenbezit moet op historische verkrijgingprijs worden gewaardeerd, tenzij de 
marktwaarde daaronder ligt – in dat geval moet worden afgewaardeerd. Gemeentebreed is dit risico 
gering omdat de gezamenlijke boekwaarde circa € 2503 miljoen bedraagt, terwijl de huidige 
marktwaarde op meer dan een miljard euro wordt getaxeerd.  
Een ander risico is dat dividenden lager uitvallen dan begroot. De gemeente heeft als bestendige 
gedragslijn behoedzaam te begroten. Schiphol is de grootste verstrekker van dividend. Gezien haar 
sterke afhankelijkheid van externe (economische) factoren is er een risico dat het dividend minder is 
dan begroot (€ 12 miljoen in de Begroting 2013). In de praktijk is dat nog nooit gebeurd. 
Er is een risico dat de gemeente het resterend deel van de opbrengst van haar aandelen Nuon (circa 
€ 200 miljoen) niet zal ontvangen indien Vattenfalls failliet gaat. In dat geval kan de gemeente voor 
een gering bedrag haar verkochte aandelen terugkopen. 
De besluitvorming over de verzelfstandiging van de Haven Amsterdam tot een 100% deelneming 
bevindt zich in een finaal stadium. Een volledige winstafdracht van de NV Haven aan de gemeente is 
niet vanzelfsprekend. Afhankelijk van de investeringsbehoefte van de Haven is er een risico dat het 
dividend de komende jaren kleiner zal zijn dan begroot in het huidige FMP. 
 
1.3.10 Gemeentebelastingen en tarieven 
Jaarlijks ontvangt de centrale stad € 250 miljoen aan belastingen, heffingen en leges (zie paragraaf 
4.3 Lokale heffingen). De verslechterende economie zorgt voor risico’s: het maatschappelijk draagvlak 
kan onder druk komen te staan om de substantiële daling van de heffingsgrondslag (met name WOZ-
waarde) te compenseren met tariefverhogingen. Een ander risico is de toename van wanbetaling en 
het beroep op kwijtscheldingsregelingen als gevolg van de economische recessie. 
 
1.3.11 Fiscaliteit 
Het Bureau Fiscaal Advies en Control (FAC) is belast met het opstellen van gemeentebrede interne 
procedures om ervoor te zorgen dat de gemeente voldoet aan de gemaakte afspraken met de 
Belastingdienst in het kader van het Horizontaal Toezicht4. Alhoewel dit wel dit ambitie was, zal eind 
2012 de kwaliteit van de fiscale (interne) controle nog niet het vereiste niveau bereikt hebben. In 2013 
wordt het systeem van beheersingsmaatregelen en (interne) controle voltooid. Door monitoring en 
audits zal worden vastgesteld dat de gemeente voldoet aan de eisen van het Horizontaal Toezicht) en 
de fiscale risico’s voldoende zijn beheerst. 
 
 

                                                      
3 Daarnaast zijn op de gemeentebalans onder gemeentelijke deelnemingen opgenomen: de Afval Energie Centrale (AEC), die 
opereert voor rekening en risico van stadsdelen en andere partijen, en de Hoogrendement Centrale (HRC), die opereert voor 
rekening en risico van de Centrale Stad. De totale boekwaarde op de balans bedraagt circa € 630 miljoen. 
4 Kern van het Horizontaal Toezicht is dat de Belastingdienst de mate en intensiteit van toezicht afstemt op de kwaliteit van de 
werking van de fiscale beheersing binnen de gemeente. 

250



1.3.12 Juridische risico’s 
Steeds vaker eisen bedrijven en burgers schadevergoeding indien voor hen nadelige gemeentelijke 
besluiten door de rechter worden vernietigd. Veel diensten noemen juridische claims als risico. De 
gemeente heeft een aparte voorziening voor juridische risico’s die ultimo 2011 € 35 miljoen bedroeg. 
Voor 2013 zijn geen onttrekkingen geraamd. 
 
1.3.13 facilitaire dienstonderdelen 
Voor de facilitaire dienstonderdelen (zoals PMB, IBA, DRO, OGA en DST) dreigt omzetverlies door de 
teruglopende budgetten van interne en externe opdrachtgevers. Hierdoor dreigen de bedrijfsresultaten 
te verslechteren. Facilitaire dienstonderdelen hebben meestal een zogeheten flexibele schil 
(personeel niet is vaste dienst) om dit risico op te vangen. Daarnaast hebben sommigen een 
bedrijfsreserve om onverwachte tegenvallers op te vangen. 

1.4 De stresstest 
De eind 2011 uitgevoerde stresstest wijst uit dat (mogelijke) forse schokken Amsterdam financieel in 
zwaar weer doen belanden. Voor een uitgebreide bespreking verwijzen wij naar het rapport dat eerder 
aan uw raad is aangeboden. 
De stresstest leert ons dat de gemeente – wil zij zelf controle te houden op haar financiële positie – 
tijdig de met de schokken gepaard gaande risico’s moet onderkennen, deze zo goed mogelijk moet 
beheersen en buffers moet creëren om onvermijdelijke gevolgen op te vangen. Stressbestendigheid 
vraagt ook meer aandacht voor het verbeteren van de weerbaarheid en wendbaarheid van de 
gemeentelijke organisatie. Hoe dan ook is het anticiperen op een gecumuleerde crisis slechts beperkt 
mogelijk. In alle gevallen vraagt het om gedeelde aanpak met andere overheden. 
Het college zal ten behoeve van de kadernota jaarlijks een stresstest laten uitvoeren om een actueel 
inzicht te krijgen in de financiële onzekerheden als gevolg van grote schokken. 
 
Het college heeft een viertal toekomstscenario’s laten ontwikkelen voor de gemeente die dienen als 
strategische onderlegger voor het gesprek over maatregelen en verandertrajecten zoals die in 1 stad 
1 opgave geagendeerd zijn. De scenario’s bieden inzicht in de wendbaarheid en weerbaarheid van de 
gemeentelijke organisatie en dragen bij aan het formuleren van robuuste opties of strategische 
keuzes.  
De scenario’s geven weer in welk type samenleving de gemeente terecht kan komen. Ze zijn bepaald 
door een assenkruis waarin mate van zelfredzaamheid (hoog en laag) en de mate van heterogeniteit 
(hoog en laag) leidt tot 4 scenario’s. Ieder scenario vraagt om een ander handelingsperspectief van de 
gemeente. Verschuivingen in de samenleving zoals aangegeven in de stresstest kunnen vragen om 
een ander handelingsperspectief. 
 
Voorgenomen beleid of bezuinigingsvraagstukken en verandertrajecten kunnen op deze wijze 
gespiegeld worden aan de scenario’s en inzichtelijk maken welke risico’s hieraan verbonden zijn.  
 

1.5 Algemene Risico Reserve en Risicovoorziening 
De Algemene Risico Reserve (ARR) vormt de beschikbare weerstandscapaciteit om resterende 
risico’s op te vangen. Het college hanteert een dynamische methode bij de bepaling van de 
weerstandscapaciteit en presenteert in elke jaarrekening en begroting een voorstel voor de omvang 
van de ARR, op basis van de ontwikkeling van de risico’s. Hierbij houdt het college er rekening mee 
dat de gemeente ook andere mogelijkheden heeft om de gevolgen van risico’s te dekken: 
� sinds 2002 kunnen tegenvallers in de uitvoering van de begroting altijd worden gedekt door 

incidentele baten en positieve exploitatie resultaten. In geen enkel jaar was er een negatief 
rekeningresultaat dat moest worden gedekt uit de Algemene Risico Reserve 

� de gemeente beschikte ultimo 2011 in totaal over ruim € 90 miljoen aan additionele algemene 
reserves 

� de gemeente beschikt over andere eigen middelen die, als de nood aan de man is, kunnen 
worden ingezet als dekking voor risico’s, zoals onbenutte belastingcapaciteit en bezittingen die ten 
gelde kunnen worden gemaakt 

 
Actuele inzichten vragen om een herbezinning op het vraagstuk van de benodigde 
weerstandscapaciteit: 
� de stresstest maakt duidelijk dat bij echt zwaar weer de Algemene Risico Reserve tekort schiet; 
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� de centrale stad en de stadsdelen kunnen door harmonisatie en uniformering hun gezamenlijke 
weerstandscapaciteit optimaliseren; 

� het risicoprofiel van de gemeente neemt alleen maar toe. Het is echter kostbaar om daar 
tegenover steeds grotere reserves als weerstandscapaciteit aan te houden. 

 
Het college heeft in het licht van het voorafgaande in de Kadernota 2013 aangekondigd de benodigde 
weerstandscapaciteit samen met de stadsdelen te zullen herijken. Dit moet bij de Jaarrekening 2012 
tot besluiten leiden. Hierop vooruitlopend is in de Kadernota de opbrengst van de verkoop van de 
Nuon-aandelen, € 100 miljoen vrijgemaakt om toe te voegen aan de Algemene Risico Reserve en de 
huidige beschikbare weerstandscapaciteit van de stadsdelen bevroren. Zoals in de hoofdlijnen van 
deze begroting is aangegeven, is de toevoeging naar beneden bijgesteld naar € 90,8 miljoen naar 
aanleiding van de besluitvorming over de NUON Escrow middelen bij de jaarrekening 2011.  
 
De in de Jaarrekening 2011 geraamde onttrekking ten behoeve van het budget voor het I-deel van de 
Wwb is op grond van nadere inzichten op PM gesteld. In de 8-Maandsrapportage 2012 zal hier verder 
op worden ingegaan. Met de prijsaanpassing voor 2013 komt de actuele raming eind 2013 van de 
Algemene Risico Reserve dan uit op € 262,7 miljoen. 
 
In de Jaarrekening 2010 is een risicovoorziening gevormd vanwege de op dat moment lastig te 
kwantificeren risico’s. Ultimo 2011 bedroeg deze voorziening € 61,2 miljoen. In de Begroting 2012 en 
de Jaarrekening 2011 zijn enkele bestedingsrichtingen opgenomen zodat de voorziening in 2012 in 
zijn geheel zal worden besteed. 
 
In de tabel hieronder is het nu geraamde verloop van Algemene Risico Reserve en Risicovoorziening 
samengevat. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de integratie van de weerstandscapaciteit 
van de centrale stad en stadsdelen, die in de Jaarrekening 2012 zal worden verwerkt. 

 
Weerstandsvermogen  
bedragen x € 1 miljoen 

Algemene Risico Reserve  Risico voorziening 

Stand bij Jaarrekening 2011  157,5 * 61,2 

Prijs aanpassing 14,4 
  

Toevoeging uit Nuon middelen ** 90,8 0 
Onttrekking:   
Beoogde onttrekking ***   
dekking kkgg-risico’s Noord/Zuidlijn   -42,0 
dekking tekort DICT 2012  -19,2 
dekking tekort I-deel Wwb 2012 PM  
Geraamde stand ultimo 2013 262,7 0,0 
*) Exclusief € 65 miljoen die in de Begroting 2011 is toegevoegd ter dekking van de kosten ontgraving voor Station Vijzelgracht 
van De Noord/Zuidlijn.  
**) zie Kadernota 2013, blz. 16 en 46 
***) Zie Jaarrekening 2011, blz. 326 

1.6 Hoe staat Gemeente Amsterdam er voor? 
Onze ambities en onze begroting moeten worden waargemaakt in een wereld die aanzienlijk meer 
onzekerheden kent dan wij gewend waren. De onzekerheid over de internationale economische 
ontwikkeling en de gevolgen van de verkiezingen springen in het oog. De ontwikkelingen van de 
inkomsten zijn op zijn best onzeker te noemen. Wij hebben aanzienlijke besparingen gerealiseerd om 
ruimte te scheppen. Dat maakt onze begroting solide, maar de rek om tegenvallers op te vangen 
wordt wel minder. De stad staat er relatief goed voor. Wel valt te verwachten dat in 2013 het beroep 
op de gemeente door burgers, bedrijven en andere organisaties zal toenemen. 
Gelukkig krijgen wij meer grip op risico’s: de beheersing van risicovolle projecten gaat beter, ook al 
komen missers nog steeds voor en blijven de grondexploitaties een bron van grote zorg. Er is meer 
zicht op de geldstromen die het risicoprofiel bepalen, er wordt nu expliciet een financieringsbeleid 
gevoerd en het investeringsbeleid wordt mede daarop afgestemd. Maar de kwaliteit van het 
risicomanagement kan en moet beter: denk aan de grote decentralisatietrajecten in het sociale 
domein, de lopende investeringen in de infrastructuur (zoals het metrosysteem) en de 
grondexploitaties. Tijdig inzicht in en beheersing van risico’s is ook van wezenlijk belang voor de 
dagelijkse dienstverlening, die steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van de gemeentelijke 
informatievoorziening (ICT), maar ook steeds meer vraagt van onze medewerkers, zoals toezicht en 
handhaving. 
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Voor een deel heeft de gemeente Amsterdam de beheersing van de risico’s in eigen hand, maar er 
resteren stevige risico’s die zij niet of nauwelijks zelf kan beheersen. Daarom hebben wij 
voorzorgsmaatregelen genomen: de Algemene Risico Reserve is versterkt met € 90,8 miljoen en 
samen met de stadsdelen wordt gewerkt aan uniformering van het risicomanagement en 
optimalisering van ons weerstandsvermogen. Kortom, het college meent dat met deze begroting een 
gezonde basis is gelegd voor een onzeker 2013. 
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2.   Financiering 
In deze paragraaf komen het volgende onderwerpen aan de orde: 
� investering - en financieringsprogramma 
� de toepassing van de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) 
� het Leningfonds 
� invoering schatkistbankieren 
 
2.1 Investerings- en financieringsprogramma 
Bij de kadernota is besloten dat er meer sturing op het gemeentelijk investeringsprogramma 
nodig is, en dan met name waar het de financieringsconsequenties van dat programma 
betreft. Concreet komt dit er op neer dat voortaan bij de begroting de volgende zaken in beeld 
moeten worden gebracht:  
� het complete investeringsprogramma met de daarbij behorende kasstromen voor de 

komende vijf jaar, inclusief de investeringen van de stadsdelen 
� de ontwikkeling van het gemeentelijk EMU saldo in relatie met de referentie waarde 
� een prognose van de gemeente balans voor de komende vier jaar 
� een aanzet tot een methodiek voor het bepalen van de financieringsruimte en spelregels 

ter verdeling daarvan 
� een beoordeling van de gemeentelijke weerstandscapaciteit en een aanzet tot integratie 

met de stadsdelen 
� mogelijke bijstellingsopties gericht op een gezonde gemeentebalans 
 
Tevens is een lange termijn streefnorm van 70% voor de schuldquote bepaald. In feite gaat 
het hier om het introduceren van balanssturing. 
 
2.1.1 Werkwijze  
Intensief overleg met de belangrijkste investerende diensten en alle stadsdelen over de 
vereiste informatie leidde tot de  constatering, dat er op dit moment geen gangbare methodiek 
is om deze informatie op concernniveau te genereren. Wel is inmiddels bij de 
begrotingsopbouw 2013 een kasstroomprognose uitgevraagd. Het was de eerste keer dat dit 
is gevraagd. Geconstateerd is dan ook dat de informatie voorziening bij de diensten en 
stadsdelen daar dan ook nog niet op is ingesteld. Over het algemeen betreft het nog een 
handmatige en extra comptabele informatieverzameling. 
 
Door het ontbreken van een staande methodiek van balansprognose heeft nog geen 
consolidatie van de balansen van de centrale stad en de stadsdelen kunnen plaatsvinden. Op 
basis van het investeringsprogramma is wel,met de nodige aannames, een balansprognose 
voor de centrale stad opgesteld. Kasstroomprognose en balansprognose vormen samen de 
basis voor het opstellen van prognoses voor zowel EMU-saldo als schuldquote. 
 
Aangezien het instrumentarium hiervoor nog in ontwikkeling is, is er voor gekozen om dit nog 
niet in deze begroting op te nemen, Wel geven wij u hierbij vast een aantal voorlopige 
conclusies. Bij de eerste begrotingswijziging zullen wij u een herontwerp van de hiervoor 
relevante beleidskaders met de bijbehorende spelregels voorleggen. Deze bestuurlijke nota 
zal dan de basis zijn voor de verdere herinrichting van het financieel instrumentarium.  
 
2.1.2 Het beeld dat ontstaat 
Het voorgenomen investeringsprogramma op basis van bestaand beleid, inclusief de 
stadsdelen leidt tot en met 2016 tot een uitgaande kasstroom van € 4,6 miljard. Als daar de 
inkomende kasstromen (subsidies en en desinvesteringen en voor de stadsdelen de uitkering 
uit het stadsdeelfonds) op in mindering worden gebracht, dan resteert een 
financieringsbehoefte van € 1,8 miljard. Deze komt dan bovenop de bestaande schuld van € 
2,8 miljard. Het investeringsprogramma omvat grotendeels bestaand en voorgenomen beleid 
dat in meerjarig perspectief is gedekt. De schuldquote loopt echter op van 76% in 2011 tot 
125% in 2016. Dit is ver boven de lange termijn streefnorm van 70%.  
 
Verder ziet het er naar uit dat, in tegenstelling tot hetgeen blijkt uit de huidige raming van het 
EMU-saldo volgens de indirecte methode, aangenomen moet worden dat het toegestane 
EMU-saldo tekort van € 261 miljoen (referentiewaarde) toch zal worden overschreden. 
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Voor het investeringsprogramma is het van belang om bij de besluitvorming inzicht te hebben 
in dekking, de risico’s en de financiering. Het dekkingsvraagstuk is van oudsher bekend en 
wordt via de reguliere planning- en controlsystematiek meestal wel adequaat opgelost. Het 
risicomanagement is niet nieuw, maar nog wel volop in ontwikkeling. Met name op het gebied 
van concernsturing en integratie met de stadsdelen moet nog het nodige gebeuren. Het 
financieringsvraagstuk vooraf bij de besluitvorming over het investeringsprogramma te 
betrekken, is geheel nieuw en vereist het introduceren van een methodiek van balanssturing. 
In een tijd van voortdurende onrust op de geld- en kapitaalmarkten, het voortduren van de 
Euro- en schuldencrisis en toenemende sturing van Rijk en Europa op het EMU-saldo, is dit 
dringend noodzakelijk. 
 
2.1.3 Wat zijn de gevolgen van een oplopende schuldquote? 
De schuldquote is een verhoudingsgetal dat aangeeft hoe hoog de gemeentelijke schuld is 
ten opzichte van het inkomen. Een oplopende schuldquote leidt tot een inflexibele begroting. 
Steeds meer begrotingsruimte wordt langdurig vastgelegd in kapitaallasten. In samenhang 
met de onzekerheid rond de schuldencrisis leidt dit op den duur tot een verslechterend 
risicoprofiel en een afname van de weerstandscapaciteit van de gemeente.  
 
Eén procentpunt rentestijging heeft tot gevolg dat op basis van de huidige schuld het 
rentebeslag op de begroting in 2016 € 19 miljoen structureel hoger is. Voor de nieuwe 
investeringen komt daar dan nog eens € 18 miljoen bij. Met een hoge schuldquote wordt bij 
rentestijging de investeringsruimte in de toekomst veel sneller beperkt dan bij een lage 
schuldquote. Een hoge schuldquote en een ambitieus investeringsprogramma gaan dus niet 
samen. 
 
2.1.4 Wat zijn de gevolgen van een hoog negatief EMU-saldo? 
In september zal het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën aan de Tweede Kamer 
worden aangeboden. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat medeoverheden een 
gelijkwaardige inspanning moeten leveren in het kader van het respecteren van de 
Europese begrotingsdoelstellingen. Over deze inspanningen wordt aan het begin van een 
kabinetsperiode bestuurlijk overleg gevoerd tussen het Rijk en de medeoverheden. 
In het wetsvoorstel wordt gestuurd op een macronorm voor het EMU-saldo van de 
medeoverheden gezamenlijk. (Voor 2013 is deze 0,5% van het BBP) Zo wordt voorkomen dat 
het toezicht zich richt op de 
individuele gemeente, provincie of waterschap. Het voorkomt ook dat de individuele 
referentiewaarde voor het EMU-saldo van een medeoverheid als een knellende norm gaat 
werken. Voor wat betreft het toezicht op het EMU-saldo wordt volstaan met monitoring en 
toezicht op macroniveau. Het in de junicirculaire 2012 genoemde beheersmodel en het 
proefdraaien daarmee in 2013 is daardoor komen te vervallen. Dit laat onverlet dat de 
individuele referentiewaarde een aanknopingspunt kan bieden indien medeoverheden 
maatregelen moeten nemen vanwege een (dreigende) overschrijding van de macronorm 
voor het EMU-saldo 
 
Hoe nu te handelen?  
De ontwikkelingen op beide indicatoren dwingen tot het bewust worden van de consequenties 
van alle bestaande plannen op de lange termijn. Bijsturen is mogelijk als er tevens op 
balansontwikkeling gestuurd kan worden. Als eerste bijstellingsoptie geldt een 
herstructurering van de balans, waardoor middelen kunnen worden vrijgemaakt voor 
schuldreductie. Activa en Passiva die niet direct noodzakelijk zijn voor de directe 
beleidsuitvoering van de gemeente, dienen zoveel mogelijk te worden afgestoten naar andere 
partijen. Als dit onvoldoende mogelijk blijkt, zullen op termijn keuzes moeten worden gemaakt 
in het beperken van het investeringsprogramma en de daarbij behorende ambities.  
 
Risicomanagement en weerstandsvermogen 
In de weerstandsparagraaf bij de begroting 2013 is een beoordeling van de gemeentelijke 
weerstandscapaciteit opgenomen. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de 
verschillende methodieken van risicomanagement. De komende maanden zullen voorstellen 
worden gedaan om te komen tot integratie van deze methodieken op gemeentelijk niveau. 
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2.2 Wet FIDO 
De Wet FIDO verplicht gemeenten om een paragraaf Financiering in de begroting op te 
nemen. Het uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de risico’s die (mogelijk) uit de 
treasuryfunctie voortvloeien. 
Uw raad heeft in december 2009 een treasurystatuut vastgesteld waarin de bestuurlijke 
infrastructuur voor de uitvoering van de treasury functie is vastgelegd. Dit statuut behelst de 
beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten, doeleinden, risicobeheersing, de 
organisatorische en financiële kaders, de informatievoorziening en de administratieve 
organisatie. Het statuut geldt zowel voor de centrale stad als voor de stadsdelen. 
 
2.2.1 Wordt met het treasurybeleid de publieke taak behartigd? 
Gemeenten mogen uitsluitend geldleningen aangaan, middelen uitzetten en garanties 
verstrekken voor de uitoefening van de publieke taak. De gemeenteraad bepaalt in 
belangrijke mate het kader daarvan. Regelmatig wordt een beroep gedaan op zowel de 
centrale stad als de stadsdelen om leningen te garanderen of te verstrekken. Als die 
verzoeken worden ingewilligd, gaan de stadsdelen en de centrale stad nieuwe financiële 
risico’s aan. Wij zien er op toe dat het begrip ‘publieke taak’ niet zodanig wordt opgerekt dat 
in strijd met de bedoelingen van de Wet FIDO en het treasurystatuut wordt gehandeld. 
 
2.2.2 Draagt het treasurybeleid een prudent karakter? 
Voorwaarden voor het prudent uitzetten van middelen3 zijn: 
� de tegenpartij moet voldoende kredietwaardig zijn4 (eventueel tijdelijk overtollige 

geldmiddelen worden bij AAA instellingen belegd) 
� de waarde van een geldlening dient zo min mogelijk gevoelig te zijn voor 

marktbewegingen; de hoofdsom daarvan moet intact blijven 
� het gebruik van derivaten is alleen toegestaan voor het afdekken van financiële risico’s. 

De omvang van het risico en de afdekking daarvan dienen aan elkaar gelijk te zijn. 
 
2.2.3 Wordt voldaan aan de kasgeldlimiet? 
De Wet FIDO begrenst de kortlopende middelen die gemeenten mogen opnemen tot 
maximaal 8,5% van het netto begrotingstotaal. Zonder deze beperking zouden gemeenten 
hun financieringsbehoefe volledig uit goedkope kortlopende middelen kunnen dekken. Door 
de grote fluctuaties van de korte rente zou dit het begrotingsevenwicht in gevaar kunnen 
brengen. Het streven van Amsterdam is om binnen de kasgeldlimiet een zo groot mogelijk 
deel van de financieringsbehoefte te dekken uit kortlopende leningen. De rente op 
kortlopende leningen is vrijwel altijd lager dan op langlopende leningen. Daarnaast ontstaat 
meer flexibiliteit als bijvoorbeeld eerder dan verwacht grote bedragen worden ontvangen. Er 
hoeven dan geen tijdelijk overtollige geldmiddelen te worden uitgeleend. 
 
Toegestane kasgeldlimiet 
bedragen x € 1 miljoen 

2013 (geraamd) 
 

Grondslag (omvang begroting per 1 januari 2013) 5.523 
In procenten van de grondslag 8.5%  
Kasgeldlimiet 2013 469 

 
In de tabel hierboven wordt de voor 2013 geldende kasgeldlimiet berekend. Zodra blijkt dat 
de kasgeldlimiet structureel zal worden overschreden, worden langlopende geldleningen 
aangetrokken om de korte schuld te verlagen. 
 
2.2.4 Wordt voldaan aan de Renterisiconorm (voor langlopende schuld)? 
De jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen voor gemeenten mogen niet meer  
bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.3  Deze norm zorgt ervoor dat gemeenten hun 
lange leningenportefeuille en daarmee het renterisico gelijkmatig over de jaren spreiden. In 
de tabel hieronder wordt deze norm afgezet tegen geraamde situatie op basis van de huidige 
langlopende schuld3. Daaruit komt naar voren dat de gemeente ruimschoots aan de 
risiconorm voldoet.  
 
                                                      
3 En het gebruik van derivaten 
4 Minimaal zeer goede kredietwaardigheid door minstens twee van de drie grootste ratingbureau’s. 
4 Dus exclusief toekomstige additionele financiering of herfinanciering van aflossingsverplichtingen 
 

256



Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld 
bedragen x € 1 miljoen 

2011 
(werkelijk) 

2012 
(geraamd) 

2013 
(geraamd) 

2014 
(geraamd) 

Berekening renterisiconorm     
1 netto begrotingsomvang 5238 5.316 5.523 5.081 
2 bij ministeriële regeling vastgesteld %  20% 20% 20% 20% 
3 renterisiconorm (1x2) 1048 1.063 1.104 1.016 
Toets renterisico op vaste schuld aan renterisiconorm     
4 renterisiconorm (3) 1048 1.036 1.107 1.016 
5 renterisico op vaste schuld (1) 586 270 270 270 
6 ruimte (+)/overschrijding(-); (4-5) 462 793 834 746 

 
Vanwege de onzekere economische situatie worden in deze financieringsparagraaf geen 
verwachtingen uitgesproken over toekomstige renteontwikkelingen. Omdat de gemeente 
gemiddeld slechts 10% van haar leningportefeuille per jaar moet herfinancieren is de impact 
van rentestijging op de korte termijn beperkt. De egalisatiereserve (maximaal € 60 miljoen) 
kan worden aangesproken om schommelingen op te vangen.  
Op de lange termijn zijn er wel degelijk risico’s met betrekking tot de ontwikkeling van de 
rente. Mede anticiperend op het wetsontwerp voor de Wet houdbaarheid overheidsfinanciën 
(Wet HOF), is bij de Kadernota 2013 70% als streefnorm voor de schuldquote vastgesteld. In 
het kader van de flankerende maatregelen in het traject Amsterdam Financiëel Gezond (AFG) 
worden maatregelen uitgewerkt die een betere beheersing van de schuldontwikkeling en het 
bepalen van de financierings- en investeringsruimte als doel hebben. Op grond van het 
huidige investeringsbeleid valt te verwachten dat de schuldquote in de komende jaren verder 
zal oplopen en substantieel gaat afwijken van de streefnorm. Daarom worden voor de 
volgende kadernota bijstellingsopties en nadere spelregels voor de verdeling van de 
investerings- en financieringsruimte voorbereid.  
 
2.3 Het Leningfonds 
De gemeentelijke uitgaven worden op baten en lastenbasis gedekt door inkomsten, maar 
gedurende het jaar kunnen in het kasritme tekorten en overschotten ontstaan. Financiering 
van tijdelijke tekorten en investeringsplannen of het stallen van tijdelijke tekorten lopen via het 
leningfonds van de gemeente. De benodigde gelden kunnen zowel worden aangetrokken op 
de geldmarkt (kortlopende leningen) als de  kapitaalmarkt (langlopende leningen). Naast deze 
externe financiering beschikt Amsterdam over interne financieringsbronnen. Reserves en 
voorzieningen kunnen voor financiering worden gebruikt tot het moment waarop ze worden 
ingezet voor het bestemmingsdoel. De op deze wijze bespaarde rente door interne 
financiering wordt wel als kapitaallast ten laste van de begroting gebracht. Voor zover er geen 
andere besluiten over zijn genomen, komt deze rente ten gunste van de algemene dienst. Via 
het leningfonds worden lasten en opbrengsten van financiering toegerekend aan de begroting 
van de centrale stad, maar ook van diensten, bedrijven, stadsdelen, deelnemingen en 
verbonden partijen. 
 
2.3.1 Omslagstelsel 
Amsterdam maakt gebruik van een omslagstelsel voor de interne renteverrekening. In deze 
renteomslag worden alle rentelasten voor het opgenomen geld tegenover alle rentebaten van 
het uitgezette geld gezet. Het saldo van de renteomslag wordt vervolgens toegevoegd of 
onttrokken aan de rente-egalisatiereserve, het zogeheten leningfonds. Het leningfonds vormt 
een buffer om fluctuaties in de rentevoet op te vangen.  
 
De rente-egalisatiereserve 
De rente-egalisatiereserve is in het leven geroepen om renteschommelingen niet of beperkt 
door te laten werken in de omslagrente. Hoe hoog de rente-egalisatiereserve moet zijn, hangt 
af van de mate waarin het leningfonds is blootgesteld aan renteschommelingen. Hoe sterk de 
renteschommelingen zijn, hangt weer in grote mate af van de hoeveelheid te betalen 
variabele rente. Door het hanteren van een vast percentage voor interne rekeningcourant 
financiering is het aandeel variabele rente sterk verlaagd. In lijn hiermee is ook de rente-
egalisatiereserve verlaagd en bedraagt nu maximaal € 60 miljoen. Deze reserve biedt, 
uitgaande van EUR 2,3 miljard langlopende leningen (stand begin 2011), voldoende buffer 
om een rentestijging van circa 1% op te vangen over een periode van vier jaar.  
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Omslagrente 
De rente die samenhangt met de financiering van de investeringen, worden door een 
omslagstelsel doorberekend aan de gemeentelijke organisatieonderdelen die de 
investeringen in beheer hebben. Deze rente wordt de omslagrente genoemd. Het streven is 
een evenwichtige ontwikkeling van dit percentage, waarbij schommelingen van de rente op 
de geld- en kapitaalmarkt gematigd doorwerken in de omslagrente. Dat voorkomt verstoring 
van het (meerjarig) begrotingsbeeld. Voor het begrotingsjaar 2013 bedraagt het incidentele 
omslagpercentage 4,5%. De structurele omslagrente bedraagt eveneens 4,5%.  
 
Onderscheid tussen structurele en incidentele omslagrente 
De structurele omslagrente is zodanig vastgesteld dat de rentelasten van langjarige 
investeringsbeslissingen structureel zijn gedekt. Daardoor hoeven rentestijgingen zoals die 
zich in de loop der jaren voordoen niet (direct) te leiden tot structurele bezuinigingen. Dat 
betekent ook dat bij een (tijdelijk en incidenteel) lagere omslagrente er extra incidentele 
begrotingsruimte ontstaat. Als op basis van de feitelijke rentekosten de omslagrente hoger 
zou moeten uitkomen dan de structurele 4,5%, zal eerst een beroep gedaan worden op het 
gevormde egalisatiefonds (zie de nadere toelichting hieronder). Als op het moment dat dit 
fonds is uitgeput de feitelijke rentekosten nog steeds hoger zijn dan de structurele 
omslagrente van 4,5%, dan zal door die (tijdelijk en incidenteel) hogere omslagrente de 
incidentele begrotingsruimte beperkt worden. De structurele begrotingsruimte wordt door de 
incidentele rentewijzigingen dus niet aangetast en dat leidt tot een stabieler begrotingsbeleid.  
Om te voorkomen dat de structurele omslagrente toch regelmatig moet worden aangepast is 
het percentage gebaseerd op een langjarig gemiddelde. Al lange tijd is de rente van de 10-
jarige staatsleningen de benchmark voor de omslagrente. Gemeenten lenen duurder dan de 
staat. In het verleden was de opslag voor decentrale overheden gemiddeld 0,25%. In de 
huidige markt is deze opslag meer volatiel en aanzienlijk hoger.  
 
2.3.2 Opgenomen langlopende geldleningen 
In de periode januari tot en met juli 2012 is voor € 100 miljoen aan langlopende geldleningen 
aangetrokken. De aflossingen op langlopende leningen bedroegen in dezelfde periode € 202 
miljoen. Onderstaande staafdiagram toont het verloop van de opgenomen langlopende 
schuld over de jaren. Naar verwachting zal de positie op ultimo 2012 licht gestegen zijn tot 
€ 3,1 miljard.  

Opgenomen langlopende geldleningen
per 1 januari 
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Het grootste deel van de leningen is opgenomen bij de Nederlandse sectorbanken BNG en 
NWB. 
 
 
 

Stand 1 januari 2013 (geraamd) 
bedragen x € 1 miljoen 

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 1.265 
BNG Medium Term Note programma 160 
Nederlandse Waterschapsbank (NWB) 915 
Rabobank (incl groenleningen) 289 
Nog aan te trekken langlopende leningen 2012 377 
overige 94 
Totaal 3.100 

 
De aflossingsverplichtingen voor 2013 zijn € 250 miljoen. In de periode 2014-2018 moet in 
totaal € 1,1 miljard worden afgelost. De aflossingsverplichtingen zijn goed gespreid over de 
jaren. Hierdoor is het herfinancieringsrisico laag. 
 
Op basis van de huidige investeringsplannen, waarvan de dekking grotendeels al is bepaald 
en opgenomen in de begroting, verwachten wij een additionele financieringsbehoefte tot en 
met 2016 van € 1,9 miljard. 
 
2.3.3  Verstrekte langlopende geldleningen en garanties 
Naar aanleiding van het rekenkamerrapport van 2011 wordt gewerkt aan een herziening van 
het leningen en garantiebeleid zoals dat in december 2004 door het college is vastgesteld. In 
de herziening worden de uitvoeringsregels voor zowel het verstrekken als het beheer van 
leningen en/of garanties aan derden aangepast en aangescherpt. Doel is beter inzicht te 
krijgen in de verstrekte leningen en garanties en beter beheer van bijbehorende risico’s.  
 
De belangrijkste uitgangspunten van het huidige uitvoeringsbesluit voor de centrale stad zijn: 
� zeer terughoudend beleid in verstrekken van leningen of garanties 
� bestuurlijke toetsing vooraf door het college 
� bij het verstrekken van leningen aan derden en verbonden partijen wordt altijd uitgegaan 

van marktconforme rente 
� besluitvorming over verstrekken van leningen en garanties geschiedt door het college met 

inachtneming van artikel 8 van de Verordening ex artikel 212 Gemeentewet 
 
Voor activiteiten waar dekking door een waarborgfonds mogelijk is, worden in principe geen 
leningen of garanties verstrekt. Bij een aantal van de waarborgfondsen is de gemeente 
achtervang. Dat houdt dus al een risico in. Het zou dan onjuist zijn als Amsterdam daarnaast 
nog risico's zou nemen door zelf te lenen dan wel garant te staan voor individuele leningen. 
Binnen het nieuwe beleid worden de verantwoordelijke gemeentelijke onderdelen en 
bijbehorende taken en vormvereisten duidelijk vastgelegd.  
 
Verstrekte leningen begin 2013 
De gemeente heeft naar verwachting begin 2013 voor € 770 miljoen aan langlopende 
geldleningen aan verbonden partijen verstrekt. 
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Overzicht verwachte verstrekte leningen >€ 1 miljoen) per 1/1 2013 (x € 1 miljoen) 
Organisatie Leningbedrag Indicatie risico 
GVB Activa BV 399 Laag 
GVB Veren BV 5 Laag 
Beurs van Berlage Vastgoed BV 6 Hoog 
Stichting Slotervaart Ziekenhuis 4 Hoog 
NV Stadsgoed 32 Laag 
Westpoort Warmte 27 Middel 
Regionale Brandweer 41  Laag 
BV Exploitatiemaatschappij Carré 12 Laag 
Leaseplan 61 Laag 
Afvalservice West 4 Laag 
Stichting SIA- Jaap Eden kunstijsbaan 1 Laag 
Schuldsanering DWI 9 Hoog 
Haven Amsterdam 10 Hoog 
Stadsschouwburg 13 Laag 
Lening DWZS aan woningbouwcorporaties 94 Laag 
Leningen in het kader van AHM (Amsterdams 
Middensegment Hypotheek) 30 Laag 

Door DWZS  verstrekte Startersleningen 21  Laag 
Totaal 770  

 
� Voor Beurs van Berlage (€ 5,8 miljoen) is  een voorziening is getroffen; het resterende 

risico is hiermee beperkt 
� De Stichting Slotervaartziekenhuis gaat in hoger beroep tegen het vonnis waarin de 

terugbetaling van de achtergestelde lening (€ 4,6 miljoen) werd toegekend aan Gemeente 
Amsterdam. Tot op heden is nog niks aan terugbetaling ontvangen  

� Westpoort Warmte heeft lening voor stadswarmte afgesloten vooralsnog zijn 
investeringen over minder afgebouwde woningen omgeslagen en daarom groter risico  

� In het kader van schuldsanering heeft DWI voor € 9,0 miljoen aan uitstaande leningen. 
Risico dat terugbetaling niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt wordt groot geacht 

� Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied CV leent geld door aan de RON en een 
lening aan de RON (samen € 9,0 miljoen). Nog nader wordt bezien of de RON zal worden 
betrokken bij de verzelfstandiging van de Haven 

 
Verstrekte garanties begin 2013 
 
Overzicht verwachte verstrekte garanties >€ 1 miljoen) per 1/1 2013 (x € 1 miljoen) 
Organisatie garantiebedrag Indicatie risico 
Kantoorgebouw Waterbeheer en Rioolzuivering 52 Laag 
Gewaarborgde leningen risico WSW 306 Laag 
Achtervangpositie WEW 3.584 Laag 
Gewaarborgde leningen zonder contragarantie 9 Laag 
Achtervangpositie WSW 9.144 Laag 
Stadsdeel Nieuw West) Meervaart 3 Middel 
Nationaal Restauratiefonds (NRF) 11 Laag 
(Stadsdeel Oost/ DMC) Stichting Orfeos Studios 32 Hoog 
(Stadsdeel West) Sportfondsenbad A’dam-West NV  10 Hoog 
Totaal 13.151  

 
� Garantie ten behoeve van Stichting Orfeos Studios (Muziekmakerscentrum) €30 mln. 

Stadsdeel Oost staat garant voor de eerste 10 jaar, de centrale stad voor de tweede 
termijn van 10 jaar voor € 1,5 miljoen per jaar aan rente- en aflossingsverplichtingen. 

� Garantie Sportfondsenbad Amsterdam-West NV € 10 mln. 
� Garanties huisvesting: 

- Achtervangpositie Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) 
De gemeente participeert in het WEW waardoor inwoners van Amsterdam kunnen 
deelnemen aan de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit betekent dat 
Amsterdam voor 50% achtervang is voor het WEW voor leningen met NHG. Hoewel 
het risico klein wordt geschat, kan bij een langdurige recessie het fondsvermogen van 
het WEW zodanig afnemen dat aanspraak op de achtervang door gemeente en Rijk 
(ieder 50%) wordt gedaan. Dit komt neer op het verstrekken van renteloze leningen 
aan het WEW. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat vanaf 2011 de 
achtervang voor nieuwe leningen met NHG voor 100% voor rekening van het Rijk 
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komt. Amsterdam blijft nog (50%) achtervang voor de tot en met 2010 verstrekte 
leningen met NHG. Aangezien er geen nieuwe leningen meer bijkomen en er op 
bestaande leningen wordt afgelost is de verwachting dat over circa 15 jaren het 
grootste gedeelte van de garantstelling zal zijn verdwenen 

- Achtervangpositie Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
De Gemeente Amsterdam is samen met andere Nederlandse gemeenten en het Rijk 
achtervang voor borging door het WSW van door corporaties aangetrokken leningen. 
Indien een beroep zou worden gedaan op de achtervang zal Amsterdam een 
renteloze lening aan het WSW moeten verstrekken. De daarmee gemoeide 
rentederving zal dan ten laste van de gemeente komen. De renteloze leningen zullen 
aanzienlijke effecten hebben voor de bruto schuldquote. De kans dat aanspraak 
gemaakt wordt op de gemeentelijke achtervang lijkt echter gering, maar het mogelijke 
effect als dat toch zou gebeuren is groot. De borgingsstructuur lijkt solide maar het 
juridisch raamwerk is complex en nog nimmer getest. Op verzoek van het college 
heeft een extern bureau onderzoek gedaan naar risico’s die kleven aan de 
achtervangpositie van de gemeente bij WSW. De resultaten van dit onderzoek heeft u 
reeds ontvangen en deze leiden niet tot een andere indicatie van het risico. 

- Borgstelling Stichting Sportfondsenbad Amsterdam-West NV 
Aan de Stichting Sportfondsenbad Amsterdam-West NV is een borgstelling van 100% 
afgegeven voor een geldlening van € 10.100.000 ten behoeve van Sportplaza 
Mercator. Het saldo is op 31 december 2012 € 9.536.802. Tot op heden is er geen 
aanspraak gemaakt op deze garantstelling 

 
2.4 Schatkistbankieren 
Het kabinet heeft besloten dat in 2013 verplicht schatkistbankieren zonder leenfaciliteit wordt 
ingevoerd voor decentrale overheden. Dit houdt in dat eventuele tegoeden moeten worden 
aangehouden in de Nederlandse schatkist. Doel hiervan is het optisch verlagen van de 
staatsschuld met 4%. Aangezien gemeente Amsterdam per saldo geld leent en er geen 
sprake is van een leenfaciliteit, lijkt de verplichting Amsterdam initieel niet erg te raken. Het 
aanhouden van haar bankrekeningen in de schatkist zou voor Amsterdam met ruim 150 
rekeningen wel een enorme administratieve ballast betekenen. Het slechts koppelen van de 
hoofdrekening(en) van het rente- en fiatcompensabelstelsel zou daarvoor een mogelijke 
oplossing kunnen zijn. Vanuit de VNG wordt gelobbyd om onderzoek te doen naar 
alternatieven voor de invoering van schatkistbankieren.  
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3 Lokale heffingen  
 
Overeenkomstig de Gemeentewet bevat de begroting een paragraaf over inkomsten, 
belastingen, tarieven en leges.1 Achtereenvolgens worden behandeld: 
� Belastingen en retributies 
� Leges 
� Tarieven stadsdelen 
� Lokale lastendruk 
� Kwijtscheldingsbeleid 

3.1 Belastingen en retributies 
Onderstaande tabel geeft de geraamde inkomsten uit belastingen en retributies weer. 

Bedragen x € 1.000 Realisatie 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

a. Rioolheffing 63.808 64.796 64.428 64.428 64.428 64.428 
b. Roerende 
ruimtebelastingen 372 376 382 382 382 382 

c. Onroerende 
zaakbelastingen 159.674 158.931 159.801 160.635 161.291 162.436 

d. Hondenbelasting 1.756 1.751 1.751 1.751 1.751 1.751 
e. Toeristenbelasting 33.142 29.198 34.965 34.965 31.786 31.786 
f. Vermakelijkheidsretributie 2.049 1.823 2.021 2.021 2.021 2.021 
g. Precario en 
reclamebelasting 374 381 400 400 400 400 

Algemene dekkingsmiddelen 197.367 192.460 199.320 200.153 197.632 198.776 
Totaal belastingmiddelen 261.175 257.256 263.748 264.581 262.060 263.204 

 
In onderstaande tabel zijn de belastingtarieven opgenomen op basis waarvan deze 
inkomsten zijn geraamd. De belastingverordeningen 2013 met deze tarieven worden uw raad 
later in 2012 aangeboden. 
 

Tarievenoverzicht  Tarief 2011 Tarief 2012 Tarief 2013 Grondslag heffing 
Rioolheffing 145,46 147,93 150,90 per aansluiting 
OZB / RRB2     
- Gebruik niet-woningen 0,14491% 0,15076% 0,15624% van WOZ-waarde 
- Eigendom woningen 0,05589% 0,05723% 0,05993% idem 
- Eigendom niet-woningen 0,18126% 0,18858% 0,19542% idem 
Hondenbelasting 100,18 103,19 103,19 per hond 
 380,85 392,28 392,28 per kennel 
Toeristenbelasting 5% 5% 5,5% omzet 
Vermakelijkheidsretributie     
- Rondvaartboten 0,60 0,60 0,60 per instapper 
- Waterfietsen 0,30 0,30 0,30 per opstapper 

 
a. Rioolheffing 
De gemeente heft rioolheffing van burgers die een aansluiting hebben op de gemeentelijke 
riolering (aansluitrecht). Het tarief is berekend op basis van verwachte kosten en het aantal 
aansluitingen in 2013. In 2011 en 2012 wordt 98,5% van de begrote kosten gedekt uit de 
begrote opbrengsten. Bij de Kadernota 2013 is besloten de dekkingsgraad te verhogen naar 
99%, waardoor € 0,3 miljoen meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. Dit leidt in 2013 
(nog) niet tot een tariefsverhoging. Het tarief 2013 kan gelijk blijven aan 2012: € 149,41 per 
aansluiting op het gemeentelijke rioleringstelsel. Het exploitatietekort (€ 2,5 miljoen) dat 
hierdoor ontstaat kan gedekt worden uit de egalisatievoorziening. die dan ultimo 2013 uitkomt 
op bijna € 14 miljoen. 
 
b en c. Onroerende zaakbelastingen en roerende-ruimtebelastingen  
OZB en RRB kennen drie gelijke tarieven voor eigenaren van woningen en niet-woningen en 
gebruikers van niet-woningen. OZB en RRB wordt vanaf 2009 geheven op basis van een 

                                                
1 Art. 12, lid 1 van de Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet.  
2 Roerende woon- en bedrijfsruimtebelastingen. 
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percentage van de WOZ-waarde. Voor de OZB is het voorlopige tarief 2013 gecorrigeerd 
voor de eerste prognose van de waardeontwikkeling van prijspeil 2011 (voor belastingjaar 
2012) naar prijspeil 2012 (voor belastingjaar 2013). De prognose voor 1-1-2011 t/m 1-1-2012 
laat een daling van de waardeontwikkeling zien. Het tarief daarentegen, stijgt. De def nitieve 
OZB-tarieven voor 2013 worden berekend zodra de mutatie in de WOZ-waarden van prijspeil 
2011 naar prijspeil 2012 preciezer bepaald kan worden. 
 
Volgens de gebruikelijke gedragslijn wordt de gemiddelde waardestijging of waardedaling 
van de WOZ-waarde gecompenseerd in het tarief voor de onroerende zaakbelastingen. Dit 
zal niet leiden tot een toename (of afname) van de totale OZB-opbrengsten voor de 
gemeente, behoudens de nominale correctie die het gevolg is van de jaarlijkse 
prijscorrecties. Voor een individuele belastingplichtige kan echter wel sprake zijn van een 
verhoging of verlaging van de WOZ-waarde, afhankelijk van de waardeontwikkeling van de 
eigen woning. 
 
Landelijke versus Amsterdamse ontwikkeling 
Volgens de Waarderingskamer is de gemiddelde WOZ-waarde van alle woningen in 
Nederland tussen 2010-2011 gedaald met 2%. De gemiddelde WOZ-waarde van alle 
woningen in Amsterdam steeg in die periode echter met 0,5%. Amsterdam mag zich als 
woon- en werkgebied nog steeds in een hoge populariteit verheugen en dat heeft zijn 
weerslag op de huizenprijzen. Zoals gezegd is de nieuwe WOZ-waarde die voor het 
belastingjaar 2013 is bepaald op basis van de waardepeildatum 1 januari 2012, nog in 
onderzoek en nog niet vastgesteld. 
 
d. Hondenbelasting  
Het houden van een hond wordt belast met hondenbelasting. Het ongedifferentieerd tarief 
per hond blijft in 2013 gelijk ten opzichte van 2012. Daarnaast is er een vast tarief voor 
geregistreerde kennels. Ook hier is geen sprake van een stijging. Vrijstelling wordt verleend 
voor politie- en blindengeleide honden en opgeleide honden voor mensen met een handicap.  
 
e. Toeristenbelasting  
Het tarief is een vast percentage van de overnachtingvergoeding (exclusief ontbijt) in hotels 
en andere belastingplichtige objecten zoals campings. De belastingopbrengst is afhankelijk 
van de bezettingsgraad en de kamerprijzen. Het tarief voor de toeristenbelasting wordt in 
2013 en 2014 tijdelijk verhoogd van 5% naar 5,5%. Met deze verhoging kan een deel van 
de kosten – die de stad voor het toerisme maakt – gedekt worden. De Gemeente 
Amsterdam is van mening dat de toeristenbranche één van de peilers is waar de 
Amsterdamse economie op drijft. Het verhogen van de aantrekkingskracht van de stad voor 
bezoekers en bedrijven, het investeren in toezicht, veiligheid en leefbaarheid, maar ook de 
aanpak van overlastgevers, kost de stad veel geld. Het college vindt het redelijk dat de 
mensen die hiervan profiteren als zij onze stad bezoeken in die kosten bijdragen. Naast de 
hogere opbrengsten als gevolg van deze tijdelijke stijging, is een deel van de stijging te 
verklaren door reguliere omzetstijging, die voor een aanzienlijk al was voorzien in de 
Kadernota 2013. 
 
f. Vermakelijkheidsretributie  
De vermakelijkheidsretributie wordt geheven van aanbieders van vermaak op het water tegen 
vergoeding. De heff ng kent twee vaste tarieven per persoon: € 0,60 voor rondvaartboten en 
€ 0,30 voor waterf etsen en stationerende vaartuigen. Er wordt geen tariefaanpassing 
voorgesteld: nominale aanpassing leidt door afronding tot gelijkblijvende tarieven. De 
vermakelijkheidsretributie stijgt in 2013 als gevolg van een stijging van het aantal passagiers. 
In 2011 was er al een stijging van 360.000 passagiers. Deze stijging is het gevolg van het 
herstel van de toeristische markt en wordt ook voor 2013 verwacht. 
 
g. Overige gemeentelijke belastingen en heffingen (inclusief Preca rio en liggeld) 
De bevoegdheden over een deel van de lokale heff ngen zijn overgedragen aan de 
stadsdelen (Afvalstoffenheff ng, Reinigingsrecht bedrijven, Precariobelasting en de Leges).  
Deze toename is het gevolg van de verwerking van de realisatiegegevens over 2011 in de 
ramingen 2012 en verder. Haven Amsterdam, die het gebied Westpoort in beheer heeft, heeft 
de moeglijkheid Precario via privaatrechtelijke overeenkomsten rechtstreeks innen. In 2011 
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bleek echter dat deze mogelijkheid niet (of niet in de verwachte mate) werd benut, zodat deze 
weer in de belastingheffing is opgenomen. De afschaffing van het BTW voor particuliere 
woonboten heeft op deze bijstelling geen invloed gehad. 
De heffingen door de centrale diensten– leges en rechten – komen in de volgende paragraaf 
aan de orde. 

3.2 Leges 
Onderstaand overzicht geeft de kostendekkendheid van leges weer. De toelichting gaat net 
als in de begroting 2012 in op het verzoek van de raad (motie 553 uit 2010) om aan te geven 
welke stappen zijn of worden ondernomen om kosten te verminderen die worden 
toegerekend aan de tarieven. 
 

Soort leges Lasten € Baten €  Dekkings-% 
a. Stadsarchief:    
Onderzoek 16.300 15.960 97,7% 
Reproducties 288.030 287.080 99,7% 
b. Dienst Milieu en Bouwtoezicht:    
Verlening bouw- en gebruiksvergunningen 6.000.000 5.500.000 91,6% 
Vergunningverlening3 14.000 7.000 50,0% 
Adviseren en informeren Milieu4 120.000 152.000 126,6% 
c. Dienst Basisinformatie:    
Uittreksel burgerlijke stand 187.500 180.000 96,0% 
Transportkosten GBA 21.500 20.000 93,1% 
Uittreksels elektronisch 75.600 75.000 99,1% 
Uittreksel bevolkingsregister aan het loket 101.000 100.000 99,0% 
Uittrekstel bevolkingsregister schriftelijk 105.500 105.000 99,5% 
archiefonderzoek 10.000 10.000 100% 
Erfrecht onderzoek 135.500 134.000 99,1% 
Taxi ontheffing 147.500 145.000 98,3% 
belanghebbendenvergunning 15.500 15.000 97,0% 
Benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 35.200 35.000 99,6% 
d. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven:    
Huisvestingsvergunning 362.623 237.060 65,4% 
Tijdelijke verhuur 259.789 385.220 148,3% 
e. Waternet:    
Ligplaats-, verbouwings-, vervangings-, en exploitatievergunningen 40.000 32.000 80,0% 
Sleep- en bewaarloon 44.000 44.000 100% 
Binnenhavengeldverordening, pleziervaart (retributie) 5.000.000 2.800.000 56,0% 
Verordening Huisaansluitingen Afvalwater Amsterdam (retributie) 3.056.000 3.056.000 100% 
f. Dienst Belastingen:    
Bestemmingsgegevens 65.000 65.000 100% 
g. Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer:    
Dagontheffing milieuzone 60.000 180.000 300% 
Langdurige ontheffing milieuzone 204.000 53.000 26% 

 
a. Stadsarchief 
De legestarieven zijn vrijwel kostendekkend en in lijn met de tarieven van andere grote 
archiefinstellingen. In verhouding tot andere gemeentelijke instellingen zijn de opbrengsten 
van het stadsarchief hoog (meer dan drie keer zo hoog als in Rotterdam). In de afgelopen 
jaren zijn de legesinkomsten voor reproducties sterk gestegen dankzij de digitalisering. Deze 
stijging wordt de aankomende jaren niet verwacht, omdat elders (sinds maart 2011) 
grotendeels dezelfde informatie ook gratis of tegen lagere tarieven aangeboden wordt. Verder 
staat de productie van nieuwe scans onder druk nu het vinden van extra financiering in 
(innovatie)subsidies vrijwel niet meer mogelijk is.  
 
b. Dienst Milieu en Bouwtoezicht 
Het streven is 100% kostendekkende leges, onder andere door efficiencyverhoging. De 
bouwleges zijn vrijwel kostendekkend (gemiddeld in 2013 93,4%). Door recessie komen 
minder bouwaanvragen binnen en zijn de bouwsommen lager.  

                                                
3 De milieuvergunningen betreffen geluidsbegrenzers, vuurwerkverkoop en ontheffingen geluid- en lichthinder. 
4 Het advies en informeren betreft archiefonderzoeken en makelaarsfaxen bodem 
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De bedragen zijn gebaseerd op begrote uren 2012 en de te verwachten legesopbrengsten 
2012. In de Begroting 2013 is voor de legesopbrengsten een bedrag opgenomen van € 6,0 
miljoen. Verder is de verwachting dat de makelaarsfaxen bodem in aantal afnemen. Dit is in 
de lasten van de begroting 2013 al wel verwerkt, maar in de baten nog niet. De 
kostendekkenheid van 127% geeft een vertekend beeld. Tot slot wordt nog onderzocht of het 
tarief van vergunningverlening moet worden verhoogd of de kosten verlaagd door veel meer 
efficiency.  
 
c. Dienst Basisinformatie (DBI) 
DBI heeft voor 2013 een bedrag van € 819.000 aan leges inkomsten geraamd. Het betreft leges 
voor het verstrekken van uittreksels uit het bevolkingsregister en de burgerlijke stand, archief-
onderzoek, verklaringen en taxiontheffingen. Het totaal hiervoor geraamde kosten bedragen 
€ 834.800. Dit is nagenoeg gelijk aan de Begroting 2012, met name vanwege de raming 
prijsstijging 0%. Het gemiddelde dekkingspercentage voor 2013 is 98,1% en daarmee gelijk aan 
2012. De dekking van afgerond 98% is overigens maximaal vanwege vastgestelde rijkstarieven 
voor uittreksels burgerlijke stand.    
 
d. Dienst Wone n, Zorg en Samenleven 
De Dienst Wonen, Zorg en Samenleven heft leges voor de administratieve afhandeling van 
aanvragen voor vergunningen op grond van de Huisvestingsverordening.5 Met de 
kostendekkendheid van tijdelijke verhuur wordt het tekort op de huisvestingvergunning deels 
gecompenseerd. In bovenstaande opstelling is het effect van het wegvallen van een deel van 
de legesinkomsten als gevolg van de woonruimteverdeling verwerkt. De tarieven voor 2013 
zijn gelijk gebleven aan de tarieven 2012. Conform de begrotingscirculaire 2013 is 0% voor 
de nominale ontwikkeling gehanteerd.  
De lasten en baten in 2013 dalen aanzienlijk ten opzichte van 2012. De opbrengsten dalen 
doordat woningcorporaties en particulieren, die een convenant met de gemeente af hebben 
gesloten, niet langer verplicht zijn een huisvestingsvergunning aan te vragen. Hierdoor daalt 
het aantal af te geven huisvestingsvergunningen. De lasten dalen door de reorganisatie die 
als gevolg hiervan zal worden doorgevoerd binnen DWZS en die per 1 januari 2013 zal 
worden afgerond.  
 
e. Waternet 
De leges voor ligplaats-, verbouwings-, vervangings- en exploitatievergunningen zijn niet 
kostendekkend. Dit wordt met name veroorzaakt door de leges rond woonboten, waarbij 
Waternet zich committeert aan de vastgestelde legestarieven zoals vastgesteld door 
Werkgroep Uniforme Tarieven.  
 
f. Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 
De leges voor het leveren van bestemmingsgegevens zijn geheel kostendekkend. De aan de 
leges toegerekende kosten zijn de minimaal benodigde kosten voor de levering van de 
gegevens. 
 
g. Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 
De lasten voor het verstrekken van dagontheffingen milieuzone zijn laag omdat dit bijna 
volledig digitaal gaat. De lasten voor het verstrekken van langdurige ontheffingen zijn hoog. 
Een adviescommissie beoordeelt namelijk alle aanvragen. Daarvoor zijn uitgebreide 
administratieve en juridische handelingen noodzakelijk. In de begroting voor het beheer van 
de milieuzone worden de lasten en baten voor het verstrekken van langdurige en 
dagontheffingen samengevoegd. De legesinkomsten 2013 zijn voor het verstrekken van 
beide ontheffingen samen 88,3% kostendekkend en daarmee gelijk aan 2012. 

                                                
5 De leges voor woning- en kamerbemiddelingsbureaus zijn vervallen omdat de Verordening op de Woning- en 
kamerbemiddelingsbureaus is afgeschaft. 
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3.3 Tarieven stadsdelen 
Uniforme tarieven 
Al enige jaren werken stadsdelen aan vergelijkbare tarieven. Ze hanteren voor 2013 een 
grotendeels uniforme tarieventabel. Slechts een klein percentage van de hierin opgenomen 
tarieven wijkt af. Voor de afvalstoffenheffing en de bouwleges hebben de stadsdelen 
afgesproken dat de bandbreedte van de tarieven in 2013 10% blijft. Verschillen buiten deze 
bandbreedte moeten worden toegelicht.6 Een enkel stadsdeel wijkt van de tarieven voor 
bouwleges en de afvalstoffenheffing af. Stadsdelen hebben de systematiek van de 
kostentoerekening geüniformeerd in het kader van Besturen zonder Ballast. 
 
Afvalstoffenheffing: afvalbeheer / inzameling 
De centrale stad en de stadsdelen willen graag de stijging van de afvalstoffenheffing matigen. 
Met de huidige economische situatie en het stijgende beroep op de kwijtschelding (die 
normaliter wordt verdisconteerd in de solidariteitsheffing met impact op de afvalstoffenheffing) 
is dit niet een eenvoudige opgave. De afvalstoffenheffing is overigens nog niet in alle 
stadsdelen volledig kostendekkend. 
 
In de Kadernota 2013 heeft het college in het kader van één stad één opgave gekozen om de 
verschillende besparingsmogelijkheden uit te werken in 17 bestuursopdrachten. 
Bestuursopdracht 9 behelst de maatregelen ten aanzien van afvalbeheer/inzameling die een 
besparing van 3,5 miljoen moet opleveren. Elk stadsdeel bepaalt haar eigen tarieven, 
ontwikkelt eigen beleid en zamelt zelfstandig huishoudelijk afval in via eigen 
uitvoeringsorganisaties. Al deze diensten hebben een eigen systeem en capaciteit. Meer 
samenwerking is wenselijk, in ieder geval op inkoop en ondersteunende functies. Meer 
stadsdeeloverschrijdende samenwerking moet leiden tot meer kostenefficiëntie en meer 
milieurendement (met behoud van decentrale uitvoering). Bij de uitwerking van deze 
bestuursopdracht wordt ondermeer gebruikt gemaakt van het onderzoek naar het 
optimaliseren van de afvalketen. 
 
Bouwleges 
De bouwleges van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) komen inmiddels overeen met 
die van de stadsdelen. Alleen voor bouwsommen hoger dan € 5 miljoen rekent DMB een 
lager percentage.7 Als de tarieven van de stadsdelen volledig worden gevolgd, zouden de 
legesinkomsten meer dan kostendekkend worden geraamd. Dit is niet toegestaan.  

3.4 Lokale lastendruk 
Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. Gelet 
op de bezwaren die kleven aan deze publicaties, wordt al jaren volstaan met een 
vergelijking van de verschillende tarieven van de andere grote steden.8 De volgende 
tabel geeft een overzicht van de tarieven die het grootste deel van de woonlasten voor 
huishoudens vormen. De woonlasten 2013 in Amsterdam wijken in gunstige zin af tegen 
de gemiddelde woonlasten van de G4. Voor de afvalstoffenheff ng is het niet gewogen 
gemiddelde van de tarieven van de stadsdelen genomen. 
 
Woonlasten 2007-2011 van meerpersoonshuishoudens  
jaar A’dam  

 
R’dam  Den Haag Utrecht  Gemiddeld  A’dam t.o.v.  

gem.  
2008 563 575 550 684 593 -5% 
2009 542 609 549 704 601 -10% 
2010 571 620 523 694 602 -5% 
2011 621 625 551 705 626 -1% 
2012 631 685 543 720 645 - 2% 

                                                
6 Verschillen van 5% naar boven of naar beneden worden niet verklaard vanwege tussen stadsdelen bestaande 
verschillen in kostenstructuur. 
7 Achtergrond van het verschil met stadsdelen is dat DMB meer bouwaanvragen behandeld in het hogere segment 
met hogere bouwsommen. Het verschil is de afgelopen jaren aanzienlijk minder geworden, maar niet verdwenen.  
8 In deze publicaties wordt bij het bepalen van de lastendruk veelal uitgegaan van verschillende 
gegevensverzamelingen en verschillende berekeningmethoden. In de ene publicatie wordt gewerkt met 
gemiddelden, in de andere worden verschillende standaardprof elen onderscheiden of wordt alleen een aantal 
tevoren geselecteerde heff ngen opgenomen. Hierbij gaat het dan ook vrijwel altijd bij uitsluiting om de lasten voor 
bewoners (en niet voor de bedrijven). 
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3.5 Kwijtscheldingsbeleid 
Bij het verlenen van kwijtschelding is de gemeente gebonden aan de door de rijksoverheid 
vastgestelde regels. Wij passen die regels maximaal toe: de kwijtscheldingsnorm is 
vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm. De kwijtscheldingsnormen zijn afhankelijk van de 
leeftijd en gezinssamenstelling van de aanvrager.  
 
De kosten van de kwijtschelding komen deels ten laste van de centrale stad en worden deels 
doorberekend in de tarieven van de stadsdelen via een solidariteitsheffing.  
 
De verwachting in de begroting is dat in 2013 de kwijtschelding wordt overschreden. Reden 
hiervoor is dat in de huidige economische situatie veel meer mensen een beroep doen op de 
kwijtschelding. Voor de Begroting 2013 wordt rekening gehouden met een prognose van 
61.400 toegekende verzoeken, waardoor een overschrijding van de kwijtschelding van € 2,5 
miljoen aan de orde is. Deze overschrijding kan rechtstreeks worden verdisconteerd in de 
solidariteitsheffing die de stadsdelen bijdragen. Dit zal leiden tot een tariefstijging van de 
afvalstoffenheffing per huishouden van € 9 in 2013 ten opzichte van 2012, door een 
verhoging van de solidariteitsheffing met 21%. Een andere optie is het verhogen van de 
concernbijdrage om de overschrijding op de kwijtschelding helemaal of gedeeltelijk op te 
vangen.  
 
Omdat nog geen besluit is genomen over de dekking van de overschrijding, is de definitieve 
solidariteitsbijdrage van de stadsdelen nog niet vastgesteld. Dit houdt in dat ook de bijdrage 
aan de kwijtschelding in de afvalstoffenheffing per huishouden nog niet bekend is. Voor 2012 
bedroeg dit € 48,02 per huishouden.  
 
Naast het genoemde hogere beroep op de kwijtschelding in 2013 is het college eveneens 
voornemens de doelgroep met de categorie overige ondernemers te verruimen. Dit betreft 
circa 2.000 gerechtigden.  
 
Omdat het aantal te honoreren kwijtscheldingsverzoeken sterk afhankelijk is van vele externe 
factoren zoals maatschappelijke ontwikkelingen, wetsaanpassingen en beleidsveranderingen, 
blijft het moeilijk voorspellen. In verband hiermee is aan de Dienst Onderzoek en Advies 
(DOA) en dan specifiek O&S gevraagd om het aantal potentieel gerechtigden voor 
kwijtschelding in beeld te krijgen. De resultaten van dit onderzoek zijn eind 2012 bekend en 
worden meegenomen in de prognose van de aantallen in 2014.  
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4. Verbonden partijen 
 
Inleiding 
De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in het beleid en de veranderingen inzake 
rechtspersonen waarin de gemeente een financieel én een bestuurlijk belang heeft. Het gaat 
hierbij om privaatrechtelijke rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, verenigingen, 
coöperaties), publiekrechtelijke rechtspersonen en Europese groeperingen voor territoriale 
samenwerking (EGTS). Er is sprake van een financieel belang als de gemeente een lening 
heeft verstrekt, een garantie heeft afgegeven of aandeelhouder is. Een bestuurlijk belang 
houdt in dat de gemeente zeggenschap heeft in de rechtspersoon via het 
aandeelhouderschap en/of via het recht tot voordracht of benoeming van personen in de 
bestuursorganen van de rechtspersoon.  
Doel van de paragraaf verbonden partijen is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop het 
publieke belang met behulp van rechtspersonen wordt behartigd, welke resultaten zijn 
geboekt en welke risico's de gemeente loopt door de relatie met de verbonden partij. Tevens 
wordt ingegaan op de bestuurlijke relevante zaken rond verbonden partijen. 
 
4.1  Herijking gemeentelijke deelnemingen 
De gemeente heeft een belang in meer dan veertig deelnemingen en twee coöperaties. 
Iedere deelneming is ooit aangegaan om een specifiek gemeentelijk publiek belang te 
behartigen. 
In de tabel hieronder zijn de deelnemingen weergegeven waarvoor uw raad in de herijking 
eind 2011 besloten heeft tot een vorm van afbouw. In 2012 is de uitvoering van de herijking 
gestart. Dit geldt ook voor de bij motie besloten herijking van de havengerelateerde 
deelnemingen. De uitvoering van deze motie zal meegenomen worden in de besluitvorming 
over de verzelfstandiging van Haven Amsterdam (en ontbreken in de tabel hieronder). 
Deelneming  Stand van zaken  n.a.v. herijking 

Alliander Aanhouden, tenzij verkoop aan andere 
overheidsinstelling mogelijk is. 

Amsterdamse Compagnie Onderzoek naar verkoopmogelijkheden 

AT5 Overname heeft plaatsgevonden. Liquidatie van lege 
Holding is in gang gezet. 

Havengebouw Verkoopprocedure in gang gezet / voortgezet. 
NV Maatschappij tot de exploitatie van het Hotel en Café 
Hollandais Liquideren; liquidatie proces is nog niet gestart. 

Nuon Energy Geleidelijke verkoop conform raadsbesluit juni 2009 
Scheepsexploitatie Maatschappij Bavo NV Liquideren 
Servicebedrijven Groot Amsterdam Holding NV Inmiddels geliquideerd 
Startgoed Amsterdam BV Verkoop of liquideren  
WTCW Afstoten 

 
4.2 Opbrengsten en lasten 
Er is geen aanleiding om structurele of incidentele mutaties op te nemen ten opzichte van de 
in de Begroting 2012 en de dividenden die in de Kadernota 2013 zijn geraamd. Geraamde 
dividenden zijn behoedzaam geraamd. 

Bedragen x € 1 miljoen 
Rekening 

2011 
Begroting 

2011 
Begroting  

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting  

2016 
Bank Nederlandse 
Gemeenten NV 1,4 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

GVB Holding NV 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 
NV Het Havengebouw 
Amsterdam 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

NV Luchthaven Schiphol 15,3 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
NV NUON Energy 9,9 9,8 6,5 2,9 3,8 4,5 0,0 
Alliander  7,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
NV Stadsherstel Amsterdam 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
NV Verzekeringsbedrijf Groot 
Amsterdam 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1  

3,1 
RAI Holding BV 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Totaal 41,5 36,4 33,1 28,7 29,6 30,3 25,8 
Lasten 10,6 10,7 11,4 10,2 10,2 10,2 10,2 
Saldo 30,9 25,7 21,7 18,5 19,4 20,1 15,6 
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4.3 Verbonden partijen en ontwikkelingen 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen bij de verbonden 
partijen. Op de overige verbonden partijen wordt ingegaan in de jaarrekeningen van de 
gemeentelijke diensten en bedrijven. In het overzicht hieronder van zijn de belangrijkste 
verbonden partijen opgenomen die bij de concerncontroller worden beheerd.  
 
NB: tenzij anders vermeld zijn de jaarrekeningen over 2011 vastgesteld en gedeponeerd. 
GVB Holding NV   
Rechtsvorm NV 
Vestigingsplaats  Amsterdam 
Publiek belang behartigd  Het op een efficiënte en effectieve wijze (doen) voorzien in de behoefte aan 

openbaar vervoer en overig personenvervoer. 
Wijze van behartiging  100% aandeelhouder 
(Schatting) hoogte financiële 
relatie in 2013 

€ 82 miljoen (boekwaarde)  
€ 433 miljoen (lening waarmee de activa in GVB Activa BV en GVB Veren BV 
gefinancierd worden, stand 1 januari 2012) 

Te bereiken beleidsresultaten in 
2013 
 

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft de OV-concessie 2012-
2018 in principe onderhands gegund. Hiervoor is een overeenkomst gesloten tussen 
de gemeente Amsterdam en de Stadsregio. Het (demissionaire) kabinet Rutte hield 
vast aan de aanbestedingsplicht in de WP2000 met als gevolg dat de inbesteding bij 
GVB zou komen te vervallen. In een bestuursakkoord tussen de minister van 
Infrastructuur en Milieu en de stadsregio heeft de minister de stadsregio een 
ontheffing gegeven van de aanbestedingsplicht tot 15 december 2014. Het 
initiatiefwetsvoorstel vanuit de Tweede Kamer dat keuzemogelijkheid ten aanzien 
van inbesteding en aanbesteding wil realiseren, kan leiden tot aanpassing of 
ontbinding van de bestuursovereenkomst. De Minister heeft toegezegd in dat geval 
coulant met de bestuursovereenkomst te willen omgaan. In september 2012 
behandelt de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel. Als inbesteding wettelijk 
mogelijk wordt, kan de inbestede OV-concessie Amsterdam door GVB worden 
uitgediend. 

Gemeentelijke risico’s 
 

GVB is grotendeels afhankelijk van de concessie Amsterdam. De concessie vanaf 
2012 is onder marktconforme voorwaarden onderhands gegund aan GVB. 
Demissionair kabinet en verkiezingen maken de situatie rond onderhands gegunde 
concessie nog onzeker (zie ook ‘bereikte beleidsresultaten’). De bedrijfsresultaten 
en het dividend kunnen hiermee onder druk komen te staan. 

Verwachte wijzigingen in 2013 n.v.t. 
Alliander  
Rechtsvorm NV 
Vestigingsplaats  Arnhem 
Publiek belang behartigd  Goede kwaliteit distributienetwerken voor gas en elektriciteit tegen een redelijke 

prijs. 
Wijze van behartiging  9,2% aandeelhouder 
(Schatting) hoogte financiële 
relatie in 2013 

€ 72,6 miljoen (boekwaarde) 
 

Te bereiken beleidsresultaten in 
2013 

Alliander is gehouden haar activiteiten uit te voeren conform de Elektriciteits- 
Gaswet. Regulator Energiekamer (EZ/NMa) ziet hier op toe. . 

Gemeentelijke risico’s Via de regulering zijn de inkomsten van Alliander weinig risicovol.  
Verwachte wijzigingen in 2013 n.v.t. 
Luchthaven Schiphol  
Rechtsvorm NV 
Vestigingsplaats  Schiphol 
Publiek belang behartigd  De luchthaven Schiphol is van groot strategisch belang voor de economische 

ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. De Gemeente Amsterdam 
ondersteunt de concurrentiepositie van Schiphol als belangrijke global hub met een 
uitgebreid en kwalitatief hoogwaardig bestemmingennetwerk. Hiermee behouden en 
versterken wij een concurrerende luchthaven met circa 125.000 directe en indirecte 
arbeidsplaatsen, nog afgezien van de werkgelegenheid die tengevolge van het 
bestemmingennetwerk van Schiphol gegenereerd wordt door de vestiging van 
internationale bedrijvigheid in onze regio. Gemeente Amsterdam draagt bij aan de 
‘license to operate’ van Schiphol door een succes van de Alderstafel te maken. In 
regionaal verband werken wij samen met andere overheden in de regio en Schiphol 
om stad en regio aantrekkelijker te maken als bestemming om te werken of te 
bezoeken. 

Wijze van behartiging  20% aandeelhouder 
(Schatting) hoogte financiële 
relatie in 2013  

€ 16,9 miljoen (boekwaarde) 
 

Te bereiken beleidsresultaten in 
2013 

Bestendigen hub-functie van de luchthaven. Schiphol behoudt haar plaats als derde 
intercontinentale luchthaven in Europa gemeten via aantal (ICA) verbindingen. 

Gemeentelijke risico’s 
 

Eventuele slechte (financiële) prestaties komen terug in een lager dividend, maar 
waarschijnlijk nog meer in minder economische spin off. 

Verwachte wijzigingen in 2013 n.v.t. 
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AT5 Holding BV  
Rechtsvorm BV 
Vestigingsplaats  Amsterdam 
Publiek belang behartigd  Het zorg dragen voor een onafhankelijke, kwalitatieve en lokale nieuwsvoorziening 

ten behoeve van de Amsterdamse burgers. 
Wijze van behartiging  De gemeente heeft 1 prioriteitsaandeel in AT5. De rest van de aandelen is in 

handen van de Stichting Beheer AT5. 
(Schatting) hoogte financiële 
relatie in 2013  

€ 100 (boekwaarde) 
 

Te bereiken beleidsresultaten in 
2013 

Het bieden van een goede lokale nieuwsvoorziening, waarbij de bedrijfsvoering op 
orde is. De Stichting Amstel Televisie Vijf BV (opgericht door de Avro, het Parool en 
RTV NH) heeft de activiteiten en een deel van het personeel van AT5 overgenomen. 
De lege holding AT5 zal geliquideerd worden. 

Gemeentelijke risico’s 
 

Er wordt vanuit gegaan dat AT5 de kosten van de liquidatie zelf kan betalen  Het 
risico bestaat dat de kosten hoger dan begroot zullen uitvallen  

Verwachte wijzigingen in 2013 De Holding AT5 zal zijn geliquideerd en de gemeente is dan geen aandeelhouder 
meer. 

  
NV Het Havengebouw Amsterdam 
Rechtsvorm NV 
Vestigingsplaats  Amsterdam 
Publiek belang behartigd  Geen, het medeaandeelhouderschap in onroerend goed is geen publiek belang op 

zich zelf. 
Wijze van behartiging  51% aandeelhouder. Recht op benoeming van één commissaris. 
(Schatting) hoogte financiële 
relatie in 2013 

€ 238.000 (boekwaarde) 

Te bereiken beleidsresultaten in 
2013 

Geen, zie ‘Publiek belang behartigd’. 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening  

2010.  
2011 wordt naar verwachting in de herfst van 2012 vastgesteld. 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 

Gemeentelijke risico’s 
 

Er is een beperkte kans op ingrijpende gevolgen. Hoewel het risico op leegstand in 
het Havengebouw vanwege de recessie groter is dan enkele jaren geleden, is er op 
ditmoment geen sprake van leegstand. 

Verwachte wijzigingen in 2013 De procedure voor verkoop van het gemeentelijk aandelenpakket is een paar jaar 
geleden al gestart en loopt nog.  

 
Rai Holding BV  
Rechtsvorm BV 
Vestigingsplaats  Amsterdam 
Publiek belang behartigd  Het creëren van economische bedrijvigheid als spin-off van de georganiseerde 

beurzen en evenementen in het complex. 
Wijze van behartiging  25% aandeelhouder 
(Schatting) hoogte financiële 
relatie in 2013  

€ 22,7 miljoen (boekwaarde) 

Te bereiken beleidsresultaten in 
2013 

Zie ‘Publiek belang behartigd’ 

Gemeentelijke risico’s 
 

Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te 
behalen doelstellingen in gevaar komen. 

Verwachte wijzigingen in 2013 n.v.t. 

 
Nuon Energy  
Rechtsvorm NV 
Vestigingsplaats  Amsterdam 
Publiek belang behartigd  N.v.t., wordt daarom in fases verkocht 
Wijze van behartiging  
(Schatting) hoogte financiële 
relatie in 2013  

1,9 % aandeelhouder per 1 juli 2012 
Aandelen zijn voor € 0 gewaardeerd. 

Te bereiken beleidsresultaten in 
2013 

n.v.t. 

Gemeentelijke risico’s n.v.t. 
Verwachte wijzigingen in 2013 In 2015 wordt, conform afspraak, het laatste plukje aandelen aan Vattenfall 

verkocht.  
 
NV Zeedijk  
Rechtsvorm NV 
Vestigingsplaats  Amsterdam 
Publiek belang behartigd  De NV behartigt twee publiek belangen. Sinds de oprichting streeft de NV succesvol 

naar het vergroten van de leefbaarheid en van (bonafide) economische activiteiten 
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op de Zeedijk. Daarnaast werkt de NV sinds enkele jaren samen met de gemeente 
aan het onttrekken van panden uit het criminele circuit. 

Wijze van behartiging  80% aandeelhouder 
(Schatting) hoogte financiële 
relatie in 2013  

€ 6,5 miljoen (boekwaarde) 
Begin 2012 heeft de NV alle gemeentelijke leningen (€  13 miljoen) afgelost. 

Te bereiken beleidsresultaten in 
2013 

Zie ‘Publiek belang behartigd’  

Gemeentelijke risico’s 
 

Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te 
behalen doelstellingen in gevaar komen. 

Verwachte wijzigingen in 2013 n.v.t. 

 
Beurs van Berlage  
Rechtsvorm BV en CV (voor exploitatiemaatschappij) 
Vestigingsplaats  Amsterdam 
Publiek belang behartigd  De in 2008 gestarte samenwerking van de gemeente met drie private partijen heeft 

als doelstelling om het rijksmonument Beurs van Berlage een (hernieuwde) invulling 
te geven, waarbij het draait om de kernbegrippen ‘maatschappelijk’, ‘creatief’ en 
‘cultureel’. Bovendien speelt de Beurs van Berlage een centrale rol in het 1012-
project (opwaardering A'dam-centrum & De Wallen) en het Rode Loper-project 
(opwaardering Damrak-Rokin-Vijzelstraat). 

Wijze van behartiging  25% aandeelhouder 
(Schatting) hoogte financiële 
relatie in 2013 

€ 40.500 (boekwaarde) 
€ 5,8 miljoen aan leningen 

Te bereiken beleidsresultaten in 
2013 

De Beurs probeert via verhuur ruimten in het pand en organisatie van evenementen 
zo veel mogelijk invulling te geven aan de doelstelling. 

Gemeentelijke risico’s 
 

Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te 
behalen doelstellingen in gevaar komen. 

Verwachte wijzigingen in 2013 n.v.t. 

 
NV Stadsherstel Amsterdam  
Rechtsvorm NV 
Vestigingsplaats  Amsterdam 
Publiek belang behartigd  Stadsherstel verwerft, restaureert, onderhoudt en beheert voor het stadsbeeld 

karakteristieke panden. 
Wijze van behartiging  13% aandeelhouder 
(Schatting) hoogte financiële 
relatie in 2013 

€ 8,3 miljoen (boekwaarde) 
 

Te bereiken beleidsresultaten in 
2013 

Zie ‘Publiek belang behartigd’ 

Gemeentelijke risico’s 
 

Naast de crises in de vastgoedmarkt, zijn de vele veranderingen in regelgeving, 
zoals in de berekening van huurprijzen of het vervallen van vrijstelling van 
overdrachtbelasting , een risico. Hierdoor kunnen de doelstellingen en het dividend 
van Stadsherstel in gevaar komen. 

Verwachte wijzigingen in 2013 Door een wijziging in de Woningwet zal Stadsherstel zich splitsen in een NV en een 
stichting. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente: de boekwaarde van 
de aandelen blijft gelijk evenals het verwachte dividend. 

  
Exploitatiemaatschappij Carré  
Rechtsvorm BV 
Vestigingsplaats  Amsterdam 
Publiek belang behartigd  Het publiek belang is het bieden van afwisselende en toegankelijke programmering 

in dit monumentale pand. 
Wijze van behartiging  100% aandeelhouder 
(Schatting) hoogte financiële 
relatie in 2013 

€ 159.000 (boekwaarde) 
Leningverstrekker voor € 10 miljoen 

Te bereiken beleidsresultaten in 
2013 

Zie ‘Publiek belang behartigd’ 

Gemeentelijke risico’s Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te 
behalen doelstellingen in gevaar komen. 

Verwachte wijzigingen in 2013 n.v.t. 

 
NV Maatschappij tot Exploitatie v/h Hotel en Café ‘Hollandais’  
Rechtsvorm NV 
Vestigingsplaats  Amsterdam 
Publiek belang behartigd  Het beheer van de cultuurpanden Bellevue en Kleine Komedie 
Wijze van behartiging  100% aandeelhouder. Ambtenaar van OGA voert directie 
(Schatting) hoogte financiële 
relatie in 2013  

€ 1,2 miljoen (boekwaarde)  
 

Te bereiken beleidsresultaten in 
2013 

 
Liquidatie van de vennootschap (conform conclusies herijking). 
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Gemeentelijke risico’s 
 

Beperkte financiële risico’s. Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte 
prestaties kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen. 

Verwachte wijzigingen in 2013 Zie ‘Te bereiken beleidsresultaten in 2013’ 

 
NV Bank Nederlandse Gemeenten 
Rechtsvorm NV 
Vestigingsplaats  Den Haag 
Publiek belang behartigd  BNG treedt op de geld- en kapitaalmarkt op als centrale inkooporganisatie voor de 

lagere overheden. 
Wijze van behartiging  1,1% aandeelhouder 
(Schatting) hoogte financiële 
relatie in 2013  

€ 1,4 miljoen (aandeelhouder) 

Te bereiken beleidsresultaten in 
2013 

Zie ‘Publiek belang behartigd’ 

Gemeentelijke risico’s 
 

Hoge waarde van het financiële belang, maar weinig zeggenschap vanwege het 
klein aandelenbelang 

Verwachte wijzigingen in 2013 Evenals afgelopen boekjaar zal ook komend boekhaar uitgegaan worden van een 
lager dividend; ingehouden winst gebruikt BNG om haar vermogenspositie te 
versterken in verband met Europese regelgeving. 

 
NV VGA  
Rechtsvorm NV, onderdelen vallen onder de dienst VGA 
Vestigingsplaats  Amsterdam 
Publiek belang behartigd  Gemeentelijk concernbrede inkoopvoorziening voor verzekeringen 

Tussenpersoon bij verzekeringen voor ambtenaren. 
Wijze van behartiging  100% aandeelhouder 
(Schatting) hoogte financiële 
relatie in 2013  

Algemene reserve (EV) is € 10 miljoen + € 113.000 gestort kapitaal 

Te bereiken beleidsresultaten in 
2013 

Zie ‘Publiek belang behartigd’ 

Gemeentelijke risico’s 
 

VGA is afhankelijk van diensten die zich verzekeren. Bij uitplaatsing van diensten 
vervalt de ‘plicht’ zich bij VGA te verzekeren, hetgeen de omzet en dekking kan 
beïnvloeden. 

Verwachte wijzigingen in 2013 n.v.t. 
 
Hieronder volgen in het kort de belangrijkste ontwikkelingen bij de overige gemeentelijke 
verbonden partijen. 
 
4.3.1 Cition 
Begin 2012 hebben college en raad besloten om de fiscale parkeerhandhaving aan te 
besteden vanaf 1 januari 2014. Daarnaast is in de kadernota besloten om € 15 miljoen te 
bezuinigen op de gehele parkeerketen in de stad. Om beide doelen te realiseren is een 
programmateam opgericht.  
  
De Bestuursdienst ontvangt dividend uit de BV Cition. Deze inkomsten dienen voorlopig als 
dekking van de kosten die gepaard gingen met de verzelfstandiging van Cition en de 
komende aanbesteding.  
 
4.3.2 Verbonden partijen inzake glasvezel 
De raad heeft de deelneming Glasvezel opgericht met als doel dat de gehele stad tot in de 
woning wordt aangesloten op glasvezel, de volgende generatie communicatie infrastructuur. 
De gemeente heeft tot nog toe € 6 miljoen geïnvesteerd (15% aandelenbelang). Het bleek 
door de kredietcrisis lastig om vreemd vermogen aan te trekken. Uiteindelijk is men daar, 
mede met steun van de EIB (Europese Investeringsbank) wel in geslaagd. Na vertraging in 
de aanleg van het glasvezelnetwerk is deze aanleg weer op gang gekomen. 
Eind 2011 zijn circa 50.000 adressen aangesloten op glasvezel, waarvan bijna 20.000 zijn 
afgemonteerd tot in de woning. Ruim 3.000 huishoudens hebben daadwerkelijk een 
abonnement afgesloten. De deelneming verwacht in 2012 nog eens 10.000 woningen aan te 
sluiten en het aantal abonnementen te verdubbelen. 
 
4.3.3 Schiphol Area Development Corporation (SADC) 
SADC ontwikkelt en vermarkt internationale en luchthavengerelateerde bedrijven- en 
kantorenlocaties in de Metropoolregio Amsterdam. SADC draagt bij aan het versterken van 
de internationale concurrentiepositie van de regio door het faciliteren en aantrekken van 
internationale ondernemingen. Naast Amsterdam, zijn de gemeente Haarlemmermeer, de 
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provincie Noord-Holland en de N.V. Luchthaven Schiphol aandeelhouder voor elk 25%. 
SADC is in 2009 versterkt door haar aandeelhouders met de inbreng van grond en kapitaal 
ter waarde van € 80 miljoen. Het portfolio van SADC bestaat uit tien locaties. 
 
De huidige financiële- en vastgoedcrisis vormt een risico voor SADC als gebiedsontwikkelaar 
van bedrijven- en kantorenlocaties. De toekomstige mogelijkheden van gebiedsontwikkeling 
en gronduitgifte hangen af van, naast momenteel moeilijk voorspelbare marktontwikkelingen, 
beleidsmatige beslissingen van overheden in de regio in PlaBeKa verband om planvorming 
van kantoor- en bedrijfsterreinen te beperken in het licht van het regionaal ontstane overschot 
aan locaties. De afgelopen jaren is SADC er niet in geslaagd grond te verkopen. Alhoewel de 
solvabiliteit van SADC goed is, kan de liquiditeit in gevaar komen. 
 
4.3.4 Amsterdam Toerisme en Congres Bureau en Amsterdam Partners 
Per 1 augustus 2011 start de citymarketingofficer (CMO) die verantwoordelijk is voor alle 
citymarketing activiteiten in Amsterdam. De gemeente Amsterdam en de 
citymarketingpartners AP, ATCB en AUB zetten in op een gezamenlijke organisatie (uiterlijk 
januari 2013). De basis voor de opdracht aan de gezamenlijk organisatie is het dashboard 
citymarketing. De gemeente verstrekt één opdracht aan één partij en maakt hierover zakelijke 
transparante afspraken. In 2012 is hierop nadrukkelijk voorgesorteerd en vanaf 2013 zullen 
activiteiten in een gezamenlijke organisatie worden uitgevoerd. 
 
4.3.5 Positionering Haven Amsterdam 
In het najaar van 2012 zal uw Vergadering naar verwachting een besluit nemen over de 
verlengde onderzoeksfase verzelfstandiging Haven Amsterdam. Bij een positief besluit start 
de uitvoeringsfase die eind 2012 afgerond kan worden, waarna verzelfstandiging kan worden 
geëffectueerd per 1 januari 2013. Haven Amsterdam zal dan het karakter van verbonden 
partij hebben, met gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder in ieder geval gedurende de 
eerste drie jaar. 
 
4.3.6 Recreatieschappen 
De bezuinigingen bij het rijk op natuur en landschap kunnen een doorwerking krijgen in de 
benodigde bijdragen van gemeenten in recreatieschappen. Daarom is het noodzakelijk 
hiervoor met de schappen beleid te ontwikkelen om de toename van kosten tegen te gaan 
en/of de inkomsten uit andere bronnen de gemeentebegroting te vergroten. 
 
De deelname van Amsterdam in een aantal recreatieschappen en de opwaartse druk op de 
beheerkosten is aanleiding om samen met de partners in de regio nieuwe vormen van beheer 
en ontwikkeling van het landschap uit te vinden binnen de beschikbare middelen. 
   
4.4 Stadsdelen 
De stadsdelen worden beschouwd als verbonden partijen van de centrale stad. De 
stadsdelen zijn zelfstandig bevoegd tot het behartigen van de publieke belangen door middel 
van verbonden partijen. Deze verbonden partijen worden begroot en verantwoord in de 
stadsdeelbegrotingen en zijn niet opgenomen in de gemeentelijke begroting. 
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4.5 Overzicht gemeentelijke verbonden partijen 
Hieronder is een uitputtend overzicht weergegeven van de gemeentelijke verbonden partijen, 
zoals deze in de begrotingen van de afzonderlijke diensttakken worden genoemd en 
toegelicht. 

Naam Rechtsvorm Beherende dienst 
Vereniging van Directeuren van Gemeentelijke 
Accountantsdiensten 

Vereniging ACAM Accountancy en Advies 

NV Afvalverwerkingsinrichting Gemeente 
Amsterdam 

NV Afval Energie Bedrijf 

NV AEC NV Afval Energie Bedrijf 
NV HRC NV Afval Energie Bedrijf 
Westpoort Warmte BV BV Afval Energie Bedrijf 
Stadsregio Amsterdam Gemeenschappelijke Regeling BDA 
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Gemeenschappelijke Regeling BDA/ GGD Amsterdam 
Cition BV BV BDA 
GVB Holding NV  NV Concern 
Alliander NV Concern 
Nuon Energy NV Concern 
Luchthaven Schiphol NV Concern 
AT5 Holding BV BV Concern 
NV Het Havengebouw Amsterdam NV Concern 
Rai Holding BV BV Concern 
NV Zeedijk NV Concern 
Beurs van Berlage CV/BV Concern 
NV Stadsherstel Amsterdam NV Concern 
Exploitatiemaatschappij Carré BV Concern 
NV Bank Nederlandse Gemeenten NV Concern 
NV VGA NV Concern 
NV Mij. tot Expl. v/h Hotel en Café ‘Hollandais’  NV Concern/ OGA 
Stichting J.H. Christiaanse Stichting Dienst Belastingen 
Stichting Goois Natuurreservaat Stichting Dienst Ruimtelijke Ordening 
Recreatieschap het Twiske Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening 
Recreatieschap Spaarnwoude Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening 
Recreatieschap Groengebied Amstelland Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening 
Landschap Waterland Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening 
Recreatieschap Vinkeveense plassen Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening 
Wigo4it U.A. Coöperatieve Vereniging Dienst Werk en Inkomen 
Schiphol Area Development Company NV Economische Zaken 
Matrix Innovation Center (voorheen Amsterdam 
Science Park) 

CV/NV Economische Zaken 

WTCW CV/NV Economische Zaken 
Amsterdam Clipper Beheer BV Economische Zaken 
Amsterdam Toerisme en Congresbureau Vereniging/ BV Economische Zaken 
Amsterdamse Innovatiemotor Stichting Economische Zaken 
Kenniskring Stichting Economische Zaken 
Amsterdam Partners Stichting Economische Zaken 
Amsterdamse Compagnie NV Economische Zaken 
Startgoed Amsterdam BV Economische Zaken 
Life Sciences Fonds Amsterdam BV Economische Zaken 
Stichting Landelijk Coördinatiecentrum voor 
Reizigersadvisering 

Stichting GGD Amsterdam 

Stichting Regionale ambulancevoorziening 
Agglomeratie Amsterdam 

Stichting GGD Amsterdam 

OGZ Amstelland Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam 
Bouw- en Handelsmaatschappij Hallum BV Haven Amsterdam 
Hallum Cruise BV Haven Amsterdam 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het 
NZKG 

NV Haven Amsterdam 

Amsterdam Westpoint Vof Haven Amsterdam 
Amsterdam Logistics Group BV Haven Amsterdam 
Investeringsmaatschappij NZKG CV/BV Haven Amsterdam 
Hafen Duisburg/Amsterdam 
Beteiligungsgesellschaft 

mbH Haven Amsterdam 

Waterkant  CV/BV Haven Amsterdam 
Amsterdam Port Consultants Stichting Haven Amsterdam 
Collectieve Beveiliging Amsterdam Stichting Haven Amsterdam 
Ecoports Stichting Haven Amsterdam 
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Naam Rechtsvorm Beherende dienst 

 
  
 
 

Industrieel Toerisme Regio Amsterdam Stichting Haven Amsterdam 
Nederland Distributieland Stichting Haven Amsterdam 
Promotie cruisevaart Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied 

Stichting Haven Amsterdam 

Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping Stichting Haven Amsterdam 
Nationale Nautische verkeersdienstopleiding Stichting Haven Amsterdam 
Exploitatie Maatschappij Amerikahaven BV Haven Amsterdam 
Westpoort Bereikbaar Stichting Haven Amsterdam 
Logistics Platform Stichting Haven Amsterdam 
Keyrail BV Haven Amsterdam 
Amsterdam Ports Association Stichting Haven Amsterdam 
Portbase BV Haven Amsterdam 
Amsterdam Participatie Glasvezelnet Holding BV OGA / DRO 
Gemeenschappelijk Glas Amsterdam BV OGA / DRO 
Glasvezelnet Amsterdam BV OGA / DRO 
Stichting Prioriteit Glasvezelnet Amsterdam Stichting OGA / DRO 
Scheepsexploitatiemaatschappij BAVO NV OGA 
Brasa Stichting OGA 
Amsterdam participatie Lutkemeer BV OGA 
Amsterdams Archieffonds Stichting Stadsarchief 
N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-
Kennemerland 

NV Waternet 

Het Waterlaboratorium N.V. NV Waternet 
KWR BV Waternet 
Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V. BV Waternet 

275



5  Onderhoud van kapitaalgoederen 
 
Inleiding 
Deze paragraaf geeft de gemeenteraad inzicht in de onderhoudssituatie van de 
kapitaalgoederen die in het bezit zijn van de gemeente Amsterdam. De Begroting 2013 geeft 
ten opzichte van de Begroting 2012 voor het onderhoud van de kapitaalgoederen een daling 
van € 9,4 miljoen (5%) aan en vergeleken met de Jaarrekening 2011 een stijging van € 0,5 
miljoen. 
 
Onderhoudslasten (bedragen x € 1 miljoen) 

 

 
 
5.1 Beheren op Niveau – de visie op het beheer van de stedelijke infrastructuur 
De verdeling van de verantwoordelijkheden rond het beheer van de infrastructuur in 
Amsterdam zijn vastgelegd in de Nota Stedelijke Infrastructuur. In deze nota wordt 
aangegeven voor welke infrastructuur de stadsdelen en voor welke infrastructuur de centrale 
stad verantwoordelijk is. Voor het beheer van de stedelijke infrastructuur is de Nota BON 
(Beheren op Niveau), vastgesteld door de gemeenteraad in november 2008. Daarin worden – 
vanuit het perspectief van de gebruiker – een viertal kwaliteitsniveaus ontwikkeld: minimum, 
sober, verzorgd en top. In de nota wordt per kwaliteitsniveau de mate van veiligheid, 
bereikbaarheid en leefbaarheid beschreven die de stad van het betreffende niveau mag 
verwachten. Deze kwaliteitsbeelden hebben een integraal karakter, terwijl de relatie tussen 
investeringen, activiteiten en kwaliteitsniveaus zo veel mogelijk is geëxpliciteerd. Daardoor 
biedt de nota het bestuur een helder overzicht van de keuzemogelijkheden en de (financiële) 
consequenties die daaraan verbonden zijn. De vier beheerniveaus die in Beheren op Niveau 
zijn uitgewerkt worden in de tabel samengevat naar hun effecten. 
 
 

Categorie Rekening  
2011 

Begroting  
2012 

Begroting  
2013 

Wegen 8,6 9,4 10,7 

Bruggen 6,3 6,5 6,5 

Sluizen en oevers 1,7 1,8 1,8 

Tunnels 3,1 3,0 3,0 

Kades/steigers 0,4 0,6 1,0 

Riolering 34,9 36,0 36,1 

Water 3,2 6,9 4,3 

Groen 0,7 0,7 0,8 

Gebouwen 11,9 16,5 12,4 

Materieel 0,4 0,4 1,0 

Openbare verlichting 6,5 10,5 10,7 

Verkeersregelinstallaties 10,7 6,5 6,6 

Infrastructuur metro/tram 39,1 36,5 35,6 

 Installaties, machines en apparaten 35,6 37,7 33,2 

Totaal  163,1 173,0 163,6 
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In de onderstaande tabel worden de beheerniveaus samengevat: 
 

 Minimum Sober Verzorgd Top 

Bereikbaarheid  - Omrijden door 
incidenten 

- Veel stremmingen 
door storingen 

- Geen afstemming  
- Doorstroming neemt 

af 

- Soms omrijden 
- Beperkte 

afstemming 
- Doorstroming wordt 

op peil gehouden 

- Nauwelijks omrijden  
- Goede afstemming  
- Doorstroming 

verbetert, met name 
op de belangrijkste 
verkeersaders 

- Zelden omrijden 
- Zelden 

stremmingen door 
storingen 

- Doorstroming 
verbetert op gehele 
hoofdnetten 

Veiligheid - Veiligheid 
gewaarborgd 

- Verkeersveiligheid 
neemt af  

- Reële kans op 
aansprakelijkheidsst
elling 

- Verkeersveiligheid 
blijft constant 

- Enige kans op 
aansprakelijkheidsst
elling 

- Verkeersveiligheid 
neemt toe,  

- Nauwelijks kans op 
aansprakelijkheidsst
elling 

- Verkeersveiligheid 
neemt fors toe,  

- Minimale kans op 
aansprakelijkheidsst
elling 

Leefbaarheid - Overlast geluid en 
lucht  

- Slecht beheer is 
zichtbaar 

- Veel ‘klad en plak’  
- Geen 

stadsilluminatie 

- Soms overlast 
geluid/lucht 

- Aanzien op sober 
niveau 

- Veel klad en plak, 
alleen 
aanstootgevende 
teksten snel 
verwijderd 

- Veel 
standaardmateriaal, 

- Monumentale 
bruggen en sluizen 
zien er niet mooi uit. 

- Overlast geluid/lucht 
neemt af 

- Toegankelijkheid 
OV verbetert 

- Monumentale 
bruggen en sluizen 
zien er mooi uit. 

- Materiaal passend 
in omgeving 

- Geen overlast 
geluid/lucht door 
slechte 
staat/doorstroming 

- Toegankelijkheid 
OV verbetert fors 

- Snelle aanpak klad 
en plak overal 

- Stadsilluminatie 
breidt uit, ook naar 
grootstedelijke 
evenementen 

 
De gemeente Amsterdam hanteert vanaf 2012 het niveau sober voor beheer en onderhoud 
van de infrastructuur. Consequenties hiervan zijn in beeld gebracht in de nota Beheren op 
Niveau (BON). Met een amendement op de Kadernota 2013 heeft de gemeenteraad het 
college gevraagd de pijnlijke kanten van het beheerniveau sober aan te pakken en heeft hier 
voor de periode van twee jaar geld vrijgemaakt. Een sober onderhouden infrastructuur 
betekent in algemene zin dat een verschuiving plaatsvindt van pro-actief en preventief 
onderhoud naar een meer reactief en correctief onderhoud.  
 
5.2  Wegen 
Om de technische staat van de wegen op orde te brengen kan gekozen worden uit groot 
onderhoud, vervanging en reconstructie. Het groot onderhoud betreft de vervanging van de 
toplaag van het asfalt en veelal ook delen van de onderlagen. Voor groot onderhoud wordt 
jaarlijks een programma opgesteld.  
 
Voor de kwaliteit van de wegvakken wordt gebruik maakt van een landelijke normering. Op 
basis van de inspectie in 2011en het gewijzigde beheerniveau (van verzorgd naar sober) zijn 
de streefcijfers voor 2012 en verder bijgesteld. 
Een belangrijke graadmeter voor de technische staat van de wegen van het hoofdnet auto is 
het percentage wegen dat in ‘onvoldoende staat’ verkeerd. Om dit te kunnen beoordelen 
wordt eens in de twee jaar een globale visuele inspectie uitgevoerd. De inspectie is begin 
2011 voor het laatst uitgevoerd en wordt in 2013 opnieuw uitgevoerd. Hieruit is naar voren 
gekomen dat het percentage ‘onvoldoende’ vanaf 2000 is gedaald van 38% naar 8% in 2011. 
Dit percentage ligt lager dan het percentage voor het niveau sober (17%) en wordt vooral 
veroorzaakt door een grote hoeveelheid incidentele werkzaamheden die vanuit andere reden 
dan de staat van onderhoud (en dus niet gefinancierd uit het regulier onderhoudsbudget) zijn 
uitgevoerd. De verwachting is dat dit soort projecten in de komende jaren zal afnemen.  
Het niveau sober houdt onder andere in dat er minder budget zal zijn voor groot onderhoud. 
Als gevolg hiervan zal dat het percentage onvoldoende de komende jaren geleidelijk 
toenemen tot het niveau sober (17%). Dit is echter een geleidelijk proces, waarbij het 
beoogde effect pas na verloop van jaren merkbaar zal zijn.  
 

277



5.3  Bruggen en sluizen 
In de hoofdinfrastructuur van Amsterdam bevinden zich 274 bruggen en viaducten en 38 
sluizen. Aan deze bruggen worden eisen gesteld aan de bereikbaarheid, leefbaarheid, 
veiligheid en beheerkosten. Conform het wettelijk toetskader vallen bruggen onder de werking 
van artikel 1b van de Woningwet en dienen te voldoen aan het Bouwbesluit. Hierbij gaat het, 
vanaf de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012, om wettelijke minimum technische eisen 
waaraan een brug moet voldoen. Door ontwikkelingen in de regelgeving is de lat hoger 
gelegd. 
 
Om te kunnen vaststellen of de bruggen nog voldoen aan het Bouwbesluit, i.c. de verzwaarde 
regelgeving, worden deze momenteel onderzocht. Dit onderzoek bestaat uit het maken van 
volledige herberekeningen van de constructies met gebruikmaking van de huidige 
verzwaarde normen voor brugbelastingen. De eerste resultaten laten zien dat er geen acuut 
veiligheidsgevaar is. Aan de hand van de berekeningsresultaten vindt vervolgens de herijking 
aan het Bouwbesluit plaats.  
De toets aan de norm wordt alleen gedaan als daar een aanleiding voor is, zoals: 
� reparaties die gewenst zijn vanuit een veiligheidsoogpunt 
� verandering, vergroting of renovatie die om andere redenen gewenst is 
� verandering van gebruik, belastingen of omgeving 
� het einde van de ontwerplevensduur 
� het vermoeden van onvoldoende sterkte van de bouwconstructie volgens de vigerende 

regelgeving     
 
Van geval tot geval wordt op grond van de berekeningsresultaten bepaald of en zo ja wat 
voor maatregelen nodig zijn om aan het Bouwbesluit te voldoen. Korte termijn maatregelen 
worden vervolgens ondergebracht in het reguliere onderhoudsprogramma en maatregelen 
voor de lange termijn worden opgenomen in het vervangingsprogramma bruggen. 
 
In het kader van het project Herijking bruggen worden bestaande bruggen en sluizen 
doorgerekend volgens de normen van het Bouwbesluit 2012. Indien nodig wordt extra 
onderzoek gedaan. In 2013 staan 18 bruggen gepland om te worden doorgerekend. De 
volgorde in prioriteiten wordt verder bepaald aan de hand van de criteria: 
� ligging in een van de autocorridors 
� de hoofdontsluiting van de stad 
� ligging in het hoofdnet OV-rail 
� bekende zwakke plekken en/of schade van constructieve aard en ouderdom. 
 
 5.4  Oevers en scheepvaartvoorzieningen 
De kwaliteit van de oevers en scheepvaartvoorzieningen ligt momenteel op het niveau 
sober/verzorgd. Voor dit areaal is geen verschil tussen beide niveaus. Dit houdt in dat het 
alleen veilig gehouden wordt, conform Nota BON. Het beschikbare budget is op niveau sober. 
Vervanging vindt alleen plaats als de funderingen onherstelbaar zijn aangetast en het 
duidelijk is dat de oever of de kade verzakt of wanneer instorting dreigt.  
 
5.5  Tunnels 
De tunnels in beheer en onderhoud van de gemeente Amsterdam voor 2013 zijn: 
� IJ-tunnel 
� Piet Heintunnel 
� Arenatunnel 
De levensduur van de tunnels varieert per onderdeel, van 100 jaar voor de civieltechnische 
constructie tot tien jaarvoor de geautomatiseerde systemen. 
 
Het kwaliteitsniveau van beheer van en onderhoud aan de autotunnels is verlaagd naar 
sober. 
 
Inventarisatie heeft aangetoond dat de tunnels niet voldoen aan de nieuwe strengere eisen 
voor tunnelveiligheid. De komende jaren wordt flink geïnvesteerd in de renovatie van 
installaties en zijn ingrijpende maatregelen nodig om alle tunnels aan de veiligheidswet te 
laten voldoen. Deze werkzaamheden zijn gestart in de zomerperiode van 2009 en lopen door 
tot 2014.  
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IJ-tunnel 
De uitvoering van de tweede fase renovatie IJtunnel vond plaats in de zomerperiode van 
2012. De formele openstelling van de tunnel is medio 2013 ingepland. 
 
Piet Hein tunnel 
De werkzaamheden in de Piet Hein tunnel volgen in de zomerperiode van 2013. 
 
Michiel de Ruijtertunnel 
Met de openstelling van de Michiel de Ruijtertunnel rond begin 2014, komt het tunnelareaal 
op vier tunnels. De uitvoeringsplanning is gericht op de vigerende tunnelwet waaraan de 
tunnels moeten voldoen per 1 mei 2014. Deze tunnelveiligheidswet eist ook het inrichten van 
een veiligheidsbeheerplan waarmee de beheerorganisatie en de beheerprocessen inzichtelijk 
worden gemaakt. Dit veiligheidsbeheerplan zal leidend zijn voor alle wegtunnels met 
specifieke (locatie) eigenschappen en is een voorwaarde voor de vergunning tot openstelling 
van de tunnels. De ontwikkeling van het veiligheidsbeheerplan ligt op schema. Voor de 
tunnels wordt een meerjarig integraal onderhoudscontract ontwikkeld waarmee een eenduidig 
onderhoudsbeleid voor het tunnelareaal kan worden gevoerd.  
 
5.6  Kades/Steigers 
 
5.6.1 Kades e n steigers 
De laatste jaren namen de kosten aan waterbouwkundige voorzieningen toe, mede door het 
vele gebruik. Gezien de groei van met name de passagiersvaart, is de kans groot dat 
versneld toepassen van onderhoudsmaatregelen noodzakelijk worden. In het algemeen kan 
worden gesteld dat gezien de staat van onderhoud van een aantal groot objecten en de 
veroudering van vele objecten, frequenter onderhoud nodig zal zijn. In het kader van 
vernieuwing van steigers en kademuren zal een onderzoeksprogramma worden opgezet die 
een heldere keus tussen vernieuwing of onderhoud mogelijk moet maken. 
 
5.6.2 Lichterinstallatie IJ-palen 
Grote schepen die niet door de sluizen kunnen vanwege teveel diepgang worden gelichterd. 
Een beperkt deel van de lading wordt dan overgeheveld op kleinere schepen, zodat het 
zeeschip alsnog door de sluizen kan. Sinds een aantal jaren dalen de onderhoudskosten aan 
de lichterinstallatie IJ-palen in IJmuiden. Vernieuwing van de palen is niet direct aan de orde. 
En gezien de te verwachten ontwikkelingen rond het lichteren (Tweede Zeesluis), wordt de 
opbouw van de reserve voor dit object voorlopig bevroren. Vanwege het grote schaderisico 
dat dit object loopt, blijft de risicoreservering voor dit object wel gehandhaafd. 
 
5.7  Rioleringen 
 
5.7.1 Beleids kader rioleringstaak 
Het onderhoud van kapitaalgoederen van riolering wordt onderverdeeld in onderhoud aan het 
rioolstelsel en onderhoud aan de rioolgemalen. De onderhoudstoestand van de 
kapitaalgoederen kan als goed bestempeld worden. Uitval van gemalen en klachten van 
burgers blijven binnen de toelaatbare grenzen. Door middel van assetmanagement vindt 
gericht onderhoud en vervanging plaats. Hierbij worden bedrijfszekerheid, veiligheid, kwaliteit, 
imago, milieu en schade meegenomen in de beslissingen. De samenhang tussen de riolering 
en de gemalen enerzijds en de zuiveringen anderzijds vormen daarbij het uitgangspunt. 
 
5.7.2 Beleidskader Rioolstelsel 
De riolering wordt periodiek en toestandsafhankelijk schoongehouden om overlast voor de 
burgers, de vuiluitworp op het oppervlaktewater en wateroverlast op straat te beperken. 
Daarnaast wordt door middel van inspectie de constructieve toestand van het rioolstelsel in 
kaart gebracht. Vanuit het onderhoud en de inspectie en wordt functioneren en de risico’s van 
het riool vastgesteld.  

5.7.3  Beleidskader rioolgemalen   
Waternet heeft gekozen voor een onderhoudsbeleid, waarbij het onderhoud wordt gepleegd 
op basis van risicoanalyse. Hiervoor zijn dezelfde criteria als voor de riolering van belang: 
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bedrijfszekerheid, veiligheid, kwaliteit, imago, milieu en schade. Op basis van het risico 
worden de rioolgemalen curatief of preventief onderhouden.  
 
5.8  Water 
 
5.8.1 Beleidsk ader drinkwatertaak  
Het onderhoud van kapitaalgoederen van drinkwater wordt onderverdeeld in onderhoud aan 
het leidingnet en onderhoud aan de drinkwaterzuiveringsinstallaties. De onderhoudstoestand 
van deze kapitaalgoederen kan als goed bestempeld worden. Uitval van installaties en 
klachten van klanten beperken zich tot een minimum.  
 
Door middel van assetmanagement vindt gericht onderhoud en vervanging plaats. Hierbij 
worden leveringszekerheid, veiligheid, kwaliteit, imago, milieu en schade meegenomen in de 
beslissingen. Het assetmanagement heeft daarbij betrekking op het gehele proces van bron 
tot tap. 
 
5.8.2 Leidingnet 
De binnenzijde van het leidingnet wordt toestandsafhankelijk schoongehouden. De vanaf de 
straat zichtbare en bedienbare objecten van het leidingnet worden risico afhankelijk 
gecontroleerd.  
 
5.8.3 Drinkwaterzuiveringsinstallaties 
Waternet heeft voor de zuiveringsinstallaties gekozen voor een onderhoudsbeleid waarbij het 
onderhoud wordt gepleegd op basis van risicoanalyse. Het onderhoudsmanagement systeem 
wordt permanent geactualiseerd, waardoor stijlanalyses steeds beter kunnen plaatsvinden. 
 
5.9  Groen 
De gemeente Amsterdam beheert in het Amsterdamse Bos ongeveer 1000 hectare groen, 
met daarin wegen en paden, bruggen,oevers gebouwen en materieel. De doelstelling voor 
het Amsterdamse Bos is dat het wordt gebruikt en gewaardeerd door Amsterdammers. Het 
onderhoud richt zich op een schoon, heel en veilig Amsterdams Bos, met behoud van de 
natuurlijke en landschappelijke kwaliteit. 
 
5.10  Gebouwen 
 
5.10.1 Dienst  Facilitair Management (DFM) 
 
Stopera en ambstwoning 
DFM is verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het Stadhuis en de ambtswoning.  
De onderhoudssituatie van zowel het stadhuis als de ambstwoning is op hoofdlijnen op 
niveau 3 en dat is ook het gewenste niveau, wat overeenkomt met het instandhouding van de 
objecten.  
 
De actualisatie van de meerjarenonderhoudsbegroting is in 2010 opgepakt en loopt door tot 
medio 2012. Deze actualisatie is gebaseerd op de systematiek van het conditieafhankelijke 
onderhoud op elementniveau. Hierbij wordt de begroting opgesteld op basis van de conditie 
van installaties ten opzichte van een vooraf vastgestelde conditie.  
 
In de Kadernota 2013 is een structurele besparing van € 1,0 miljoen opgenomen op het 
onderhoud van het stadhuis. Een structurele besparing op het onderhoud is niet mogelijk, 
omdat versobering van groot onderhoud ervoor zorgt dat de staat van het pand snel achteruit 
gaat. Bij uitstel van groot onderhoud zijn de onderhoudsinvesteringen om het pand weer in de 
huidige staat terug te brengen veel hoger, dan wanneer het onderhoud in de loop van de 
jaren bijgehouden wordt. Op termijn moet de onderhoudsbegroting weer aangevuld worden.  
 
5.10.2 Stadsarchief Amsterdam (SAA) 
 
De Bazel 
Om de onderhoudskosten structureel te kunnen beheersen, heeft het SAA 
Monumentenwacht Noord-Holland opgedragen een inspectierapport inclusief een 30-jaren 
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onderhoudsprogramma op te stellen voor het gebouw De Bazel. Uit het rapport blijkt dat de 
constructieve toestand van het gebouw goed is en de onderhoudstoestand redelijk goed. Op 
grond van dit rapport is de begroting van het SAA aangepast, waardoor jaarlijks de nodig 
geachte werkzaamheden kunnen plaatsvinden.  
 
Halverwege 2012 vindt een verbouwing plaats, waarbij gelijk de winkelkozijnen en een aantal 
grote ruiten en tentoonstellingspanelen worden gerestaureerd. De verwachting is dat de 
verbouwing in 2013 is afgerond. 
 
Synagoge Uilenburg 
De synagoge Uilenburg is sinds 1 januari 2010 in beheer van het SAA , vertoont veel 
achterstalling groot onderhoud. Daar is geen voorziening voor getroffen. Met de Stichting 
Uilenburgersjoel (SUS) heeft de gemeente een convenant afgesloten. Het convenant omvat 
dat de SUS de grond en opstal in erfpacht verkrijgt tegen een symbolische canon, onder 
voorwaarde dat de SUS het achterstallig onderhoud verzorgt in combinatie met de 
verbouwingsplannen voor de synagoge.  

5.10.3 Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) 
In 2010/2011 zijn voor bijna alle GGD locaties MJOP’s uitgevoerd. Sinds 2012 en de daarop 
volgende jaren wordt aan de hand van de MJOP’s het noodzakelijke onderhoud en de daarbij 
behorende kosten nauwkeuriger in kaart gebracht. Op basis van de MJOP’s en de 
toekomstplannen per locatie kunnen ook de hoogte van de benodigde voorzieningen en de 
jaarlijkse dotaties nauwkeuriger worden vastgesteld.  
 
Diverse JGZ locaties 
Door de decentralisatie van de JGZ panden naar de stadsdelen vervalt de 
onderhoudsverplichting van de GGD voor zowel het gebruikers- als eigenaardeel van de JGZ 
locaties. Het onderhoud aan de JGZ panden (CB’s en OKC’s) wordt vanaf 2012 uitgevoerd 
door de stadsdelen.  
 
5.10.4 Dienst Wonen Zorg en Samenleven (WZS)  
 
Woonwagens 
De gemeente Amsterdam onderhoudt 15 woonwagenlocaties met in totaal 167  
standplaatsen en heeft 31 woonwagens die worden verhuurd. Deze kapitaalgoederen hadden 
op 31 december 2011 een boekwaarde van € 2.837.900. 
De uitgaven voor onderhoud van woonwagens en standplaatsen in 2012 zijn in de begroting 
geraamd op € 86.492.  
Op dit moment wordt een plan voor het meerjarige onderhoud opgesteld. Naar verwachting is 
het huidige onderhoudsbudget onvoldoende om dit op te kunnen vangen  
 
Panden voor maatschappelijke opvang 
In 2011 is een pand aangekocht voor het ontwikkelen van een woonvoorziening voor ex-dak- 
en thuislozen. De totale kosten bedragen € 5,5 miljoen waarvan € 3,25 miljoen gedekt zal 
worden uit een krediet. Het andere deel van de aanschaf- en verbouwingskosten, € 2,25 
miljoen, is gedekt binnen de begroting maatschappelijke opvang 2011. 
 
5.10.5 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) 
Het beheer van de kapitaalgoederen binnen het OGA is gericht op het exploiteren van 
onroerende zaken op een zodanige manier, dat een optimaal financieel rendement wordt 
bereikt binnen de door het gemeentebestuur gestelde beleidskaders.  
OGA beheert vastgoed op drie manieren:  
� permanent 
� tijdelijk  
� beheer in opdracht van derden  
 
Het beleid voor het onderhoud voor het permanent en tijdelijk beheer wordt door het OGA 
gemaakt. Het onderhoud en beheer in opdracht van derden is afhankelijk van wat de 
opdrachtgever aangeeft. In lijn met deze tweedeling wordt binnen de operationele en 
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financiële beleidskaders voor het onderhoud van de kapitaalgoederen onderscheid gemaakt 
tussen permanente en tijdelijke exploitatie.  
Voor alle panden in Permanent Beheer (met uitzondering van de panden van het Food 
Center) is een Meerjarig Onderhoudplan (MJOP) aanwezig. In het nieuwe beheersysteem 
Horizon is in het eerste kwartaal van 2012 een MJOP module geïnstalleerd, zodat goed 
zichtbaar is welk werk in enig jaar moet worden uitgevoerd en de invloed daarvan op de 
begroting. De financiële consequenties zijn per pand in de begroting van het 
Ontwikkelingsbedrijf verwerkt. Het streven is de extra kosten die nodig zijn om de onroerende 
zaak een beter milieulabel te geven, te verbijzonderen.  
 
Permanent beheer 
Voor de panden in permanent beheer is het doel ze in een goede staat van onderhoud te 
brengen en te houden. Er is een groeiende aandacht voor duurzaamheid: alle panden die bij 
OGA in permanent beheer zijn, hebben een milieulabel (energielabel). Bij het uitvoeren van 
werkzaamheden wordt rekening gehouden met verbetering van het milieulabel (labelsprong).  
Het gebruik van duurzame materialen heeft de voorkeur. In 2013 wordt de conditie van de 
gebouwen gemeten en worden de MJOP’s geactualiseerd, voor een betere sturing op 
onderhoud en duurzaamheid.  
 
Tijdelijke exploitatie 
Tijdelijk beheer is bijvoorbeeld het beheer van een opstal na verwerving in het kader van een 
grondexploitatie. Het kan dan gaan om een te slopen opstal, maar ook de verworven verzakte 
panden bij station Vijzelgracht vallen eronder. Aangezien de panden deel uitmaken van 
planologische ontwikkelingen is er geen sprake van een MJOP. Het onderhoud is dus 
beperkt. De doelstelling bij tijdelijke exploitatie is wind- en waterdicht houden van de panden. 
Bij gevaar of calamiteiten wordt ingegrepen. 
Het toekennen van een milieulabel aan panden in tijdelijke exploitatie is niet zinvol, omdat de 
panden op de nominatie staan te worden gesloopt of herontwikkeld.  
 
Food Center 
Het beheer van het Food Center Amsterdam (FCA) behelst het terrein aan de Jan van 
Galenstraat en de panden daarop. Deze panden zijn opgenomen in het overzicht permanent 
beheer. In afwachting van de uitkomsten van de concurrentiegerichte dialoog inzake de 
herstructurering van FCA , die gaande is met drie verschillende consortiums, wordt aan de 
panden slechts het hoognodige onderhoud uitgevoerd.  
 
5.10.6 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 
 
Cultuurgebouwen 
DMO heeft twaalf cultuurgebouwen in eigendom. Dit zijn: 
� Amsterdams Marionettentheater (Nieuwe Jonkerstraat 8) 
� De Balie (Kleine Gartmanplantsoen 10) 
� FOAM (Keizersgracht 609 – 613) 
� Hollandsche Schouwburg (Plantage Middenlaan 24) 
� De Melkweg (Lijnbaansgracht 234 A) 
� Multatulimuseum (Korsjespoortsteeg 20) 
� Nederlands Instituut voor Mediakunst (Keizersgracht 264) 
� Paradiso (Weteringschans 6 – 8) 
� Rembrandthuis (Jodenbreestraat 4) 
� Rozentheater (Rozengracht 117) 
� De Waag Society (Nieuwmarkt 4) 
� Zeemanshoop (Prins Hendrikkade)  
 
Voor alle panden zijn Meerjarige Onderhouds Plannen (MOP) opgesteld. De relatief hoge te 
verwachte uitgaven in 2012 ten opzichte van eerdere jaren worden veroorzaakt door het 
voornemen het achterstallig en urgent eigenarenonderhoud weg te werken zoals in de 
huidige meerjarenonderhoudsplannen (MOP’n) is opgenomen. De lasten daarvan worden 
gedekt uit de reguliere huurinkomsten. De huurbaten zijn dusdanig dat in de meeste jaren 
gespaard kan worden voor jaren met relatief veel onderhoud en/of calamiteiten. Naast deze 
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twaalf panden heeft DMO nog negen panden in bezit, waarbij de huurders verantwoordelijk 
zijn voor het onderhoud.  
In de nota Cultuur onder dak van 2008 heeft de raad een zeer terughoudend beleid 
vastgesteld inzake het onderhoudsniveau van cultuurgebouwen. Onderhoudsniveau 3 van de 
zespunts-schaalverdeling1 die de Rijksgebouwendienst hanteert, wordt voldoende geacht. 
Voor het herstel van de fundering van de Waag worden voorbereidingen getroffen. Het besluit 
daartoe wordt aan de gemeenteraadraad voorgelegd. 
Afhankelijk van het advies van de Amsterdamse Kunstraad en de besluitvorming door de 
gemeenteraad over het Kunstenplan 2013-2016 zal begin 2013 bezien worden of het 
meerjarenonderhoudsplan voor bepaalde panden moet worden aangepast of dat –
bijvoorbeeld door beëindigen van de subsidie- panden worden verkocht. De subsidieverlening 
wordt gebaseerd op de meest recente MOP’s. 
 
Sportgebouwen  
Met ingang van 2011 wordt jaarlijks € 0,12 miljoen uit de exploitatie van de Sporthallen Zuid 
toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud ten behoeve van het MOP. In het MOP zijn 
het terrein rond het gebouw, de parkeerplaatsen en het sportmateriaal nog niet opgenomen. 
Deze onderdelen worden opgenomen in een geactualiseerde MOP, die naar verwachting in 
2013 in werking treedt. Voor de begrotingen 2013 t/m 2015 is nog geen splitsing van 
gebouwen en installaties geformaliseerd. Het totaalbedrag dat uit de voorziening wordt 
ingezet voor groot onderhoud, is daarom voor de helft bij gebouwen begroot en voor de helft 
bij installaties. Daarnaast is aan vervangingsonderhoud 2013, de vervanging van dakgoten, 
isolatie van de gevels en een nieuwe vloer voor hal 2 gepland. 
 
Recreatiegebouwen 
In 2013 wordt een strategische vastgoedportefeuille opgesteld, waarin de 
exploitatiemogelijkheden van alle gebouwen in het Amsterdamse Bos zijn opgenomen. Op 
basis van dit plan worden keuzes gemaakt over het gewenste onderhoudsniveau en het al 
dan niet aanhouden van deze gebouwen. In 2012 wordt technisch onderzoek gedaan naar de 
lekkages van monumentale botenloods bij de Bosbaan. De uitkomsten van het onderzoek 
worden meegenomen bij de investeringsopgave 2014. 
 
Onderwijsgebouwen 
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. De besturen van scholen voor 
voortgezet onderwijs dragen de financiële verantwoordelijkheid voor het gehele onderhoud. 
Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs geldt dat de schoolbesturen voor het onderhoud aan 
de buitenzijde van de gebouwen een vergoeding kunnen aanvragen. De aanvraagprocedure 
en de voorzieningen waarvoor vergoeding kan worden aangevraagd. liggen vast in de 
Verordening huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Amsterdam 
2006. Het economisch claimrecht van de onderwijsgebouwen die door de gemeente zijn 
bekostigd ligt bij de gemeente. 
Voor de onderhoudvoorzieningen is voor de komende periode een inschatting gemaakt, 
omdat het huisvestingprogramma 2013 pas in december aan het college wordt voorgelegd. 
 
5.10.7 Haven Amsterdam 
De woningen in het gebied van Haven Amsterdam hebben een lage onderhoudsnorm, 
aangezien ze bij het bijkomen zo mogelijk direct gesloopt worden. Sinds een aantal jaren 
worden de onderhoudsposten voor de woningen verlaagd en worden minimale posten voor 
onderhoud opgenomen in de begroting. Op basbis van de doelstelling dat woningen 
verhuurbaard blijven, zal noodzakelijk onderhoud waar mogelijk worden uitgevoerd. 
 
Bij de verbouwing van het Haven Operationeel Centrum (HOC) is de Haven met 
Rijkswaterstaat (RWS) overeengekomen het HOC in beheer te nemen en dat beheer deels te 
bekostigen. Samen met RWS is onderzocht wart de relevant onderhoudsposten voor dit 
object zijn. Deze posten zijn vervolgens genormeerd en in een overeenkomst opgenomen. 
Binnen die overeenkomst zijn in 2011 diverse onderhoudscontacten afgesloten. 
 
                                                      
1 Redelijke onderhoudstoestand; invloeden van gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerste gebreken, zoals 
houtrot, corrosie en dergelijke. Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang gekomen. 
Incidenteel kan er een storing in de functievervulling zijn opgetreden. 
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5.10.8 Dienst Stadstoezicht 
 
Pand Nieuwpoortstraat 
Het komend jaar is DST verhuurder van de locatie Nieuwpoortstraat. Met hulp van het 
meerjaren onderhoudsplan (MJOP) wordt planmatig onderhoud uitgevoerd. Cition BV, de 
huurder, maakt bij aanpassingen aan het pand en maakt alleen gebruik van de vaste 
huisinstallateurs.  
 
5.10.9 Stadsbank van Lening 
 
Onderhoudssituatie gebouwen 
De Stadsbank van Lening heeft vier gebouwen in eigendom: 
� Leidsekruisstraat 34 hoek Korte Leidsedwarsstraat 52 
� Gerard Doustraat 156 / Albert Cuypstraat 181 
� Osdorpplein 516-518 hoek M. van Geffenstraat 118 
Daarnaast maakt de Stadsbank van Lening gebruik van één huurlocatie, Bijlmerplein 133. 
 
Het onderhoud wordt aan de hand van een tienjarig onderhoudsplan uitgevoerd. Dit plan, 
samengesteld door PRC B.V. te Bodegraven, is voor het laatst in 2011 geactualiseerd. De 
uitvoering van de geplande werkzaamheden ligt, voor zover uitvoering noodzakelijk wordt 
geacht, geheel op schema. 
 
Het eigendom van het gebouw aan de Oudezijds Voorburgwal / Nes 57-57A is per januari 
2012 overgegaan naar Bureau Gemeentelijke Huisvesting (BGH). BGH is vanaf die datum 
verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. BGH beraadt zich op plannen voor de 
voormalige dienstwoning. Er zal een behoorlijke investering nodig zijn om het gereed te 
maken voor gebruik als kantoorruimte.  
 
5.11  Materieel 
Sinds de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf bestaan de 
onderhoudsgoederen in deze categorie hoofdzakelijk uit boeien en tonnen van Haven 
Amsterdam.  
 
De afgelopen jaren zijn de onderhoudskosten aan boeien toegenomen, daarop is deze 
begrotingspost in 2009 aangepast. In samenwerking met de Nautische Sector van de Haven 
en RWS wordt gewerkt aan een eenduidige vaarwegmarkering, waarbij deze om die reden 
voor een deel zal worden vervangen. De werkzaamheden zijn gestart in 2011. 
 
Voor diverse afmeerpalen is het groot onderhoud de afgelopen jaren uitgesteld. In 2011 is 
gestart met groot onderhoudsmaatregelen die in de komende jaren verder zullen worden 
uitgevoerd. De begrotingspost voor kademuren is momenteel toereikend. In 2012 is een 
onderzoeksprogramma opgezet naar kademuren met een stalen constructie. Uit landelijke 
informatie over andere havens is gebleken dat veroudering sneller optreedt dan voorheen 
werd aangenomen. Voor deze post is een reservering aanwezig, waar vaker aanspraak zal 
worden gemaakt. 
 
5.12  Verkeersregelinstallaties 
Bij de technische vervanging van een verkeersregelinstallatie (verkeerslicht) wordt gekeken 
en gemeten of de infrastructuur (masten, bekabeling) langer mee kan dan de gemiddelde 
levensduur van 20 jaar. In het kader van duurzaamheid en veiligheid (lage spanning) worden 
de lantaarns bij de vervanging van de kast altijd vervangen door ledlantaarns. Eén van de 
ontwikkelingen die van invloed zijn op het beheer van de verkeersregelinstallaties, is dat 
verkeersregelinstallaties in toenemende mate worden ingezet als meet- en regel instrument 
voor verkeersmanagement. Dit heeft consequenties voor de beschikbaarheid, complexiteit, 
het bouwen en onderhouden van scenario’s.  
Vanwege een aantal grote projecten (Zaancorridor, Oostelijke Ontsluiting IJ-burg, Michiel de 
Ruytertunnel, Verkeersplan Zuid-as) zal vanaf 2013 het aantal nieuwe installaties met twaalf 
toenemen. Door deze projecten worden 15 à 20 installaties omgebouwd. 
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Met het aanpakken van het niveau Sober, worden de lampen van de verkeerslichten 
preventief in plaats van reactief vervangen, waardoor uitval en daardoor onveilige situaties 
worden verminderd. 
 
5.13  Openbare verlichting 
In 2012 is de technische kwaliteit van de circa 11.000 overspanningen beoordeeld en is het 
meerjarenvervangingsprogramma 2010-2015 geactualiseerd. Na aanleiding daarvan wordt in 
2013 begonnen met het vervangingsprogramma van overspanningen. Ook wordt in 2013 het 
nieuwe objectbeheersysteem in gebruik genomen, wat het mogelijk maakt om het areaal 
gezamenlijk te beheren met de contractpartners en voorraadbeheer toe te passen. 
 
5.13.1 Stadsilluminatie 
Stadsilluminatie draagt bij aan de sfeer en beleving van de openbare ruimte van de stad 
’s avonds en ’s nachts en daarmee ook aan het gevoel van sociale veiligheid. Ook heeft 
illuminatie een economische dimensie omdat het toerisme en een goed functionerend 
uitgaansleven bevordert.  
 
Voor 2013 betreft het alleen vervanging van installaties. De installaties kunnen in het kader 
van vervanging wel worden aangepast vanuit een oogpunt van verbeterde energiezuinigheid 
en esthetisch effect. Belangrijkste project in 2013 wordt de (gedeeltelijke) vervanging van de 
bruggenverlichting. In 2010 heeft een geslaagde proefneming plaatsgevonden met een 
aangepast concept van verlichten van bruggen met gebruikmaking van LED. In 2012 is 
besloten op wat voor een manier in de komende jaren deze lichtinstallaties worden 
vervangen. 
 
5.13.2 Stadsklokken 
De stadsklokken die Amsterdam nu rijk is, verkeren in goede staat en worden op een zelfde 
manier beheerd als de openbare verlichting. Twee keer per jaar, (zomertijd en wintertijd) 
worden de klokken visueel geïnspecteerd. Op basis van integrale inspecties wordt het 
meerjaren vervangingsprogramma geactualiseerd. De klokken gaan ongeveer 15 jaar mee. 
 
5.14 Infrastructuur tram/metro/bus 
In 2012 vindt in opdracht van de Stadsregio Amsterdam onderzoek plaats naar de benodigde 
meerjarige budgetbehoefte voor beheer en onderhoud van de railinfrastructuur. Deze 
resultaten worden in de zomer van 2012 bekend gemaakt en zijn bepalend voor het 
onderhoudsniveau van de railinfrastructuur.  
 
5.14 1 Tram 
De traminfrastructuur scoort op dit moment onder het niveau verzorgd. De technische staat is 
redelijk, maar de kwaliteit staat onder druk en er zijn te weinig middelen om de infrastructuur 
weer op het niveau verzorgd te krijgen.  
 
Het assetmanagementsysteem AM-Rail is opgeleverd en sinds de zomer van 2011 
operationeel. Begin 2012 is een nul-meting uitgevoerd naar de volwassenheid van het 
assetmanagement Rail. De aanbevelingen uit dit onderzoek leiden tot een actieplan voor de 
wijze waarop de afdeling Eigendom en Beheer gaat opereren. 
 
Op het gebied van de toegankelijkheid en de doorstroming zijn verbeteringen gewenst. Sinds 
enige jaren is het percentage van opgehoogde haltes bijna 50%. De gemeente is in gesprek 
met stadsregio over de financieringsbehoefte en -mogelijkheden. Gerichte slimme 
doorstromingsmaatregelen kunnen, zeker bij een lijnsgewijze aanpak, resultaat opleveren in 
regelmaatbeheersing en stiptheid hetgeen de algemene kwaliteit vanuit het 
reizigersperspectief ten goede komt. Hiervoor is een programma opgestart voor het 
versnellen van tramlijn 9 en de westelijke tramlijnen. 
 
5.14.2 Metro 
De staat van onderhoud van de metroinfrastructuur is de laatste jaren sterk verbeterd. Net als 
de Ringlijn en Amstelveenlijn komt de Oostlijn naar niveau verzorgd. Netwerkdelen die in 
2012 tot 2014 nog uitgevoerd gaan worden, zijn de stationstoegangen van de Oostlijn. Naar 
het aantal storingen gemeten is het netwerk voor de reizigers verzorgd. Het 
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treinbesturingssysteem (Signalling) en het centrale bedieningssysteem (CBI) hebben de 
theoretische technische levensduur echter overschreden. In het kader van AMSYS worden 
deze systemen grotendeels vervangen en robuust gemaakt.  
 
5.14.3  Bus 
Het busstation IJzijde is sinds 13 december 2009 in gebruik. Voor de beschikbaarheid van de 
lift en de vier roltrappen wordt in opdracht van DIVV verschillende beheer- en schoonmaak 
activiteiten uitgevoerd. 
 
5.15  Installaties, machines en apparaten 
Deze categorie behelst voornamelijk het onderhoud aan de installaties van het Afval Energie 
Bedrijf (AEB), die onder andere afval omzetten in elektriciteit. Het gaat om de 
Afvalenergiecentrale (AEC) en de Hoog Rendementscentrale (HRC). Deze installaties zijn in 
het bezit van de naamloze vennootschap AVI, volledig eigendom van de gemeente 
Amsterdam. De installaties worden dan ook tot de kapitaalgoederen van de gemeente 
gerekend en in de balans opgenomen onder financiële vaste activa. 
Daarnaast worden de parkeerautomaten apart besproken, omdat ze een groot aandeel 
hebben in de totale onderhoudskosten voor deze categorie. 
 
5.15.1 Afval Energie Bedrijf 
AEB benut een aantal installaties ten behoeve van met name afvalverbranding, 
energieopwekking, rookgasreiniging. Deze installaties vergen diverse vormen van onderhoud. 
Er wordt correctief en preventief onderhoud gepleegd aan de installaties, dit is het normale 
dagelijkse onderhoud. Daarnaast wordt elke verbrandingslijn eens in de twee jaar gereviseerd 
om hem weer voor een periode van twee jaar te kunnen laten draaien, dit valt onder de 
noemer groot onderhoud. Ook wordt vervangingsonderhoud gepleegd aan de 
installatieonderdelen om ervoor te zorgen dat deze zijn aangepast aan veranderende 
marktomstandigheden, milieuvereisten en veiligheidseisen. Niet alle installatieonderdelen 
gaan even lang mee, sommige onderdelen moeten eens in de vijf jaar, sommige eens in de 
10 à 12 jaar worden vervangen. En daarnaast worden er, waar mogelijk, technische 
verbeteringen aan de installaties gedaan. Dit wordt gefinancierd via investeringskredieten en 
een voorziening Groot Onderhoud. De meerjarige onderhoudsplanning vormt de basis voor al 
deze vormen van onderhoud. 
 
5.15. 2 Parkeerautomaten 
Bij de ontvlechting van DST, per 1 januari 2010, zijn de parkeerautomaten naar DIVV 
overgeheveld. De komende jaren zal een groot deel van het areaal via rendabele 
vervangingsinvesteringen worden vernieuwd. Naast de afschrijvingstermijnen zijn ook de 
betaal- en registratietechnologieën gewijzigd (belparkeren, kentekenparkeren). Het aantal 
contant-geld-vrij automaten, met als voordeel minder braak, zal groeien. De stadsdelen zijn 
hiervoor opdrachtgever en financier. De eisen aan beschikbaarheid en kwaliteit voor het 
dagelijks beheer en onderhoud van de parkeerautomaten zijn in een Service Level 
Agreement met Cition (uitvoering operationeel beheer en onderhoud) en de Stadsdelen 
(opdrachtgevers) vastgelegd. De komende jaren wordt in samenwerking met de stadsdelen 
onderzocht of de parkeerautomaten onderdeel kunnen worden van de Stedelijke 
Infrastructuur, zodat een hogere mate van uniformiteit en kwaliteit kan ontstaan tegen lagere 
beheerskosten. Daarna kan het gewenste beheerniveau vastgelegd worden in de Nota 
Beheren op Niveau (BON). 
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6 Gemeentelijke grondbeleid  

6.1 Algemene uitgangspunten 
Amsterdam voert een actief grondbeleid door locaties te (her)ontwikkelen en bouwrijpe grond 
in erfpacht uit te geven. De grondopbrengsten als gevolg daarvan en de omvang van de 
grondproductie zijn bepalend voor de te genereren dekking van ruimtelijke investeringen. Het 
Amsterdamse residuele grondprijsbeleid houdt in dat de marktconforme nieuwbouwwaarde 
(verkoopprijs of beleggingswaarde) van het vastgoed wordt verminderd met de bouwkosten 
en de bijkomende kosten van de beoogde bebouwing (inclusief opslag voor rendement). Het 
verschil (residu) is de waarde die aan de grond wordt toegeschreven. 
Amsterdam hanteert hierbij de genormeerde residuele methode, waarbij voor een te 
(her)ontwikkelen locatie per functie marktconforme commerciële waarden worden bepaald. 
De gemiddelde bouwkosten en bijkomende kosten worden hierbij gebaseerd op een aantal 
referentieprojecten.  
Voor enkele functies, bijvoorbeeld sociaal maatschappelijke voorzieningen en kleinschalige 
bedrijfsruimten binnen woonmilieus, gelden vaste grondprijzen.  
In de gemeente Amsterdam zijn het grond- en grondprijsbeleid centraal stedelijke taken. 
Dit beleid komt concreet tot uitdrukking in de volgende producten:  
� De Grondprijzenbrief waarin de hoofdlijnen van de grondprijsbepaling voor de 

belangrijkste ruimtelijke functies in Amsterdam (wonen, werken, recreëren, et cetera) 
worden weergegeven. De brief wordt door de raad vastgesteld, is openbaar en bevat de 
bandbreedte van de grondprijzen per functie op hoofdlijnen. 

� De Handleiding Grondprijsbepaling waarin de grondprijzen per locatie zijn opgenomen, 
alsmede spelregels voor de toepassing van het grondprijsbeleid. De handleiding wordt 
door B&W vastgesteld en is geen openbaar stuk omdat de erin opgenomen grondprijzen 
voor de verschillende functies en locaties de basis vormen voor de grondprijs waarover in 
concrete projecten wordt onderhandeld.  

 
Grondprijzenbrief 2013 en Handleiding 2013 zullen eind 2012 bestuurlijk worden vastgesteld. 
 
In juli 2011 besloot de raad tot instelling van een externe adviesgroep met als opdracht het 
grondprijsbeleid 2012 te reviewen. Eind december 2011 heeft deze adviesgroep zijn rapport 
over het grondprijzenkader 2012 gepubliceerd. De raad en enkele bij de gebiedsontwikkeling 
betrokken externe partijen hebben zich positief uitgesproken over het feit dat deskundigen 
van buiten de gemeente het grondprijsbeleid beoordeeld hebben. Deze ervaring vormt 
aanleiding om het voorgenomen grondprijsbeleid voor 2013 opnieuw door een externe 
adviesgroep te laten reviewen.  

6.2 Transformatie 
De hierboven geschetste systematiek van grondprijsbepaling geldt met name bij nieuwe 
erfpachtuitgiften. In plaats van primaire aandacht voor grote gebiedsgewijze ontwikkeling van 
voornamelijk uitleggebieden (die leidt tot nieuwe uitgiften) verlegt het zwaartepunt zich naar 
de ruimtelijke opgaven die de bestaande stad stelt. Dit leidt veelal tot transformatie projecten. 
Ook voor dit soort projecten is het genormeerde residuele grondprijsbeleid uitgangspunt. 
Specifieke omstandigheden van deze herontwikkelingsprojecten maken het vaak noodzakelijk 
maatwerk grondprijsadviezen af te geven. 
 
De gemeente kent bij de transformatie van verouderde gebieden drie prioriteiten: 
� stedelijke vernieuwing in naoorlogse wijken 
� bedrijfsgebieden 
� leegstaande kantoren 
 
Naast de reconstructie van de Westelijke Tuinsteden (Parkstad) vindt stedelijke vernieuwing 
plaats in delen van stadsdeel Noord en stadsdeel Zuidoost. De gemeente draagt hieraan 
financieel bij via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. 
Diverse bedrijfsgebieden uit de jaren ’60, ’70 en ’80 worden relatief extensief gebruikt en 
komen aan het einde van hun economische levensduur (bijvoorbeeld die tussen het 
Amstelstation en de Amsterdam Arena en in delen van Amsterdam Noord). 
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Aan de herontwikkeling van bedrijfsgebieden werkt de gemeente in regionaal verband samen 
met Haven Amsterdam, de Schiphol Area Development Company (SADC) en de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON). Daarnaast levert de gemeente de 
kwartiermaker voor het in 2010 opgerichte pilotbureau Herstructurering Bedrijventerrein 
Metropool Regio Amsterdam.  
 
Op de kantorenmarkt is het overaanbod aan bestaand vastgoed structureel. Daarbij is begin 
2010 ook geconstateerd dat de overmaat aan plannen voor nieuwbouw van kantoren tot 
onaanvaardbare financiële risico’s leidt. 
Inmiddels zijn programmatische kaders voor alle relevante vastgoedsegmenten ontwikkeld 
die bijdragen aan een betere regie op de gemeentelijke gebiedsontwikkeling. Dit heeft geleid 
tot het schrappen van het kantoorprogramma uit een fors aantal plannen en tot het in de tijd 
naar achteren faseren van een fors aantal woningbouwplannen. Hiermee wordt in elk geval 
voor een groot deel het financiële risico in de planvorming beperkt. 
Om transformatie van leegstaande kantoren naar andere functies (waaronder wonen, hotels, 
broedplaatsen en horeca) te faciliteren en stimuleren (maar niet te subsidiëren), heeft de 
gemeente in 2006 de Kantorenloods aangesteld; in de praktijk is er sprake van nauwe 
samenwerking met onder andere de Stadsloods, de Bedrijvenloods en de Hotelloods.  
Inmiddels hebben markt en overheid in een convenant afspraken gemaakt om de leegstand 
op de kantorenmarkt aan te pakken. Een van de initiatieven uit dit convenant is de mogelijke 
oprichting van zogenaamde kantorenfondsen, die moeten bijdragen aan de sanering van 
verouderd vastgoed. 
In januari 2011 startte het gemeentebrede transformatieteam (GTT). Dit team adresseert de 
transformatieopgave door het opstellen en laten vaststellen van een (financieel) beleidskader 
voor de uitvoering daarvan, het ontwikkelen van instrumenten om de (actieve) rol van private 
partijen in het transformatieproces te vergroten en af te dwingen en het formuleren van een 
proceskader voor de gemeentelijke rol in het proces van transformatie. Enkele van de 
onderwerpen op de agenda van het transformatieteam zijn: de leegstandsverordening, het 
soepel toepassen van bouwregelgeving, het juridisch planologisch instrumentarium, 
onderzoek naar mogelijkheden voor woon- en verblijfsvormen en de optimalisering van de 
inzet van het erfpachtinstrumentarium. 
In 2013 zal verder worden gewerkt aan alle hierboven genoemde activiteiten. Over de 
bereikte resultaten en de voortgang wordt twee maal per jaar aan de raadscommissie 
Bouwen Wonen en Klimaat gerapporteerd.  
 
6.3 Grondbeleid in een veranderende omgeving 
De kredietcrisis en de erop volgende schuldencrisis hebben geleid tot drastisch gewijzigde 
verhoudingen op de vastgoedmarkt met grote gevolgen voor de rol van de gemeente in de 
stedelijke gebiedsontwikkeling. 
De gevolgen van deze gewijzigde verhoudingen voor de gemeentelijke rol in de ruimtelijke 
gebiedsontwikkeling kan kort als volgt gekarakteriseerd worden: 
 
Van grote gebiedsontwikkelingen   naar kleiner en meer maatwerk 
Van polderen met bekende partijen  naar samenwerken met nieuwe partijen 
Van blauwdruk en jaren vooruit plannen  naar flexibel, ondernemend en betrouwbaar 
Van alles vooraf vastleggen   naar maatwerk 
Van opleggen en afdwingen   naar samenwerken en faciliteren 
Van toetsen en bijsturen   naar visie en strategie 
Van strikt gescheiden geldstromen   naar strategisch vermogensbeheer 
 
De rol van de gemeente evolueert daarmee tot een primair faciliterende. Kenmerkend voor 
die rol zijn samenwerking en maatwerk, binnen duidelijk afgebakende (grondprijs)kaders.  
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7.  Bedrijfsvoering  
 
 
Inleiding 
Met de term bedrijfsvoering wordt bedoeld de sturing en beheersing van alle primaire en 
ondersteunende processen in een organisatie. Het betreft de aansturing van de gemeentelijke 
organisatie. De bedrijfsvoering kan worden onderscheiden van het bepalen van gemeentelijk beleid en 
de uitvoering hiervan (maken van producten en het verlenen van diensten).  
 
De kosten van de bedrijfsvoering binnen de Gemeente Amsterdam worden in 2013 geraamd op circa 
€ 873 miljoen. De opbouw van dit bedrag en de definitie, die hierbij is gehanteerd, wordt beschreven in 
het onderdeel 7.11 ‘Personeel en Organisatie (en apparaatskosten)’. 
 
Eén van de belangrijkste maatregelen in 2013 voor de bedrijfsvoering betreft de stedelijke aansturing 
van de zogenaamde PIJOFACH-functies (personeel, ICT, juridische zaken, organisatie, financiën, 
administratie, communicatie en huisvesting). In deze paragraaf wordt beschreven welke 
uitgangspunten hierbij worden gehanteerd, welke aanpak wordt gekozen. 
 
In deze paragraaf Bedrijfsvoering wordt ook ingegaan op de implementatie van de ‘Visie op Control’ en 
de aanpak om te komen tot een nieuw financieel stelsel voor de gehele stad vanaf 2014.  
 
7.1 Stedelijke aansturing PIJOFACH  
Bij vaststelling van de Kadernota 2013 is besloten om voorstellen te ontwikkelen voor stedelijke 
aansturing en organisatie van de PIJOFACH-functies. De uitwerking hiervan zal in 2013 starten. 
 
Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
� Een operationele excellente/goede uitvoering en goed demandmanagement bij de organisaties 

(alle stadsdelen en diensten). 
� Realiseren van zoveel mogelijk synergie in de uitvoering. 
� Realiseren van zoveel mogelijk efficiënte en effectieve systemen en processen. 
� Profiteren van voordelen van gezamenlijk investeren in innovatie.  
� Efficiencyverhoging zonder teruggang in kwaliteit 
 
In de opdracht worden de volgende 11 bedrijfsvoerings- en staffuncties betrokken:  
Personeel, ICT/Informatisering/Automatisering, Managementinformatie, Juridische Zaken,  Organisatie, 
Financiën en Control, Archivering, Communicatie, Facilitair, Huisvesting, Inkoop.  
Waar mogelijk wordt voortgebouwd op reeds in gang gezette trajecten, ontwikkelingen en stedelijke 
samenwerkingsinitiatieven. Er wordt gebruik gemaakt van benchmarkgegevens, kwantitatieve en 
kwalitatieve informatie van diensten en stadsdelen zelf en ‘best practises’ uit andere organisaties. 
  
De aanpak bestaat uit de volgende stappen: 
Fase 1 Inventarisatie en uitwerking sturingsprincipes (juli-september 2012) 
Fase 2 Uitwerken gekozen principes en voorbereiden implementatie (oktober-december 2012) 
Fase 3 Implementatie (2013 en verder) 
 
Naast de verbeteringen rond PIJOFACH-functies wordt ook het organisatiemodel tegen het licht 
gehouden. Hierdoor treedt enige vertraging op en zal de implementatie in 2013 plaatsvinden. 
 
7.2 Implementatie visie op Control  
De kern van de Visie op Control is dat de controller het management en het bestuur in hun 
verantwoordelijkheid voor de beheersing van alle processen ondersteunt1, maar niet die 
verantwoordelijkheid overneemt. Implementatie van deze visie vraagt om verandering in de 
managementcultuur, waarbij het bestuur en management enerzijds en de concerncontroller en de 
clustercontrollers anderzijds een voorbeeldfunctie vervullen. 
 
De bedrijfsvoering van de Gemeente Amsterdam is op dit moment nog onvoldoende ‘in control’. Een 
organisatie is in control als ze: 

                                                      
1 De concerncontroller ondersteunt college en gemeentesecretaris (algemeen directeur) bij het besturen; de dienstcontroller 
ondersteunt de directeur bij het managen van zijn dienst. 
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� effectief doel- en resultaatgericht handelt  
� haar inrichting, instrumentarium en werkprocessen op orde heeft  
� over adequate (bij)sturingsinformatie beschikt 
� haar risico’s beheerst 
� voldoet aan wet- en regelgeving (compliance) 
 
Implementatie ‘Visie op Control’ 
In 2011 werd de opdracht een implementatieplan op te stellen gedelegeerd aan de concerncontroller en 
de clustercontrollers. Zij hebben een plan van negen actielijnen opgesteld waarlangs zich de 
implementatie zal voltrekken. Deze actielijnen vergen een meerjarige inspanning en bestrijken de hele 
gemeentelijke organisatie. De ontwikkeling van een goede en sterke concerncontrol is afhankelijk van 
de stevigheid van de hele bedrijfsvoeringskolom, dus ook van de controlfuncties bij diensten, bedrijven 
en stadsdelen. 
 
Voor de komende periode geeft het college prioriteit aan de versterking van de control op de 
ondersteunende functies personeel (inclusief administratie), organisatie, financiën (inclusief 
administratie) en inkoop,  het werkgebied van de Directie Middelen en Control. In 2010 is al besloten 
om de ICT-control te versterken. Later volgen de ‘brede control’ en voor zover nodig de andere 
ondersteunende functies (juridisch, administratie, communicatie en facilitair). 
 
De volgende negen actielijnen worden opgepakt: 
1. Management informatie systeem (MIS) en stuurvariabelen: 

Deze actielijn krijgt vorm door het project Amsterdams Management Informatiesysteem (AMI). 
Gestart wordt met de financiële en personele managementinformatie. Realisatie volgt de planning 
van het Amsterdams Financieel Systeem. 

2. Vereenvoudiging P&C-cyclus: 
In de P&C-kalender voor 2013 zijn alle processen rond de kadernota, begroting en rekening zo 
ingepast dat besluitvorming van de rekening vòòr 1 juli en indiening van de begroting op 15 
november mogelijk is. 

3. Uniformering berekeningsgrondslagen: 
Met ingang van de Begroting 2013 zijn uniforme definities van apparaatskosten – transparant en 
uniform – opgenomen in de begrotingen van alle gemeentelijke organisatieonderdelen. 

4. Opleidingen en uniforme functieomschrijvingen: 
Eind 2012 zijn er overzichten van interne en externe opleidingsmogelijkheden en 
vaardigheidstrainingen, roulatie modellen, uniforme functies en functie-eisen en zijn de 
geüniformeerde functiebeschrijvingen gereed voor het generieke functiegebouw en voor de 
loopbaanpaden voor controllers. Implementatie vindt plaats in 2013. 

5. Bedrijfsvoeringssysteem financiën (AFS) op orde: 
Nog vóór het zomerreces is bestuurlijk ingestemd met het GO-besluit voor de uitrol van het AFS. 
De eerste twee organisaties – SHP en Bestuursdienst – gaan in oktober 2012 werken met AFS. 
Daarna volgt ieder halfjaar een groep van vier tot zeven diensten, bedrijven en stadsdelen. Eind 
2015 zal de hele gemeente op AFS zijn aangesloten. 

6. Overige bedrijfsvoeringssystemen: 
Dit betreft het omvangrijke applicatielandschap en vooral de andere middelensystemen naast AFS. 
Deze complexe actielijn zal in de periode 2012-2016 in drie fases worden doorgevoerd, 
aangestuurd door het CIO-office in samenwerking met de ICT-concerncontroller.  

7. Audits en interne controle (controletoren): 
Voor deze actielijn is door DMC en ACAM een plan van aanpak opgesteld dat, beginnende in 2012, 
aanvangt bij het ontwerp van de gewenste ‘controletoren’. De realisatie daarvan loop door totdat is 
bereikt dat control en audits uniform worden uitgevoerd en concernmatig goed gecoördineerd 
worden aangestuurd. 

8. Risicomanagement: 
Eind 2014 voldoet het risicomanagement voor financiën, inkoop, personeel en organisatie aan de 
Europese norm voor risicomanagement (ISO 31000); eind 2016 geldt dat voor alle 
bedrijfsvoeringsfuncties en beschikt de gemeente over een sluitend en functionerend systeem van 
risicomanagement. 

9. Organisatie en positionering: 
De organisatie van de controlfunctie en de juiste positionering van de (cluster)controllers is 
essentieel voor het dagelijks functioneren van de control en voor de realisatie van het gehele 
implementatieplan. Deze actielijn zal de andere 8 actielijnen flankeren en met de implementatie van 

290



 

de alle actielijnen voltooid zijn. Uitgangspunt is dat de uitvoering van deze actielijnen wordt 
bekostigd vanuit beschikbaar budget of specifieke projectbudgetten. 

 
7.3 Ramings- en bekostigingsfunctie  
Conform het besluit in de kadernota 2013 wordt met ingang van begroting 2014 een nieuw financieel 
stelsel voor de gehele stad ingevoerd. Dit financieel stelsel borgt een objectieve verdeling van de 
beschikbare middelen van de gehele stad voor de taken en voorzieningen-niveaus waartoe het bestuur 
heeft besloten. Het stelsel draagt zo bij aan de doelstelling van één doelmatige en doeltreffende 
gemeente. Met het nieuwe financieel stelsel wordt betrouwbaar en structureel ramen mogelijk, rekening 
houdend met de inherente onzekerheden van ramingen. 
 
Als eerste stap in de ontwikkeling van dit stelsel zijn 9 spelregels vastgesteld, die in de komende 
maanden worden getest en verder uitgewerkt: 
1) globale centrale kaders bevorderen doeltreffendheid en doelmatigheid 
2) zelfstandige organisatie-eenheden, die werken vanuit één Amsterdam 
3) optimalisatie van het inkomstenpotentieel 
4) gelijk inkomstenpotentieel per inkomstengrondslag per organisatie-eenheid 
5) geen luchtbel: alleen kopen wat je kan betalen 
6) alleen de noodzakelijke uitgaven voor bestuurlijk besloten taken en voorzieningenniveaus 
7) rekening houden met objectieve verschillen in uitgaven per organisatie-eenheid 
8) rekening houden met positieve prikkels 
9) een buffer per organisatie-eenheid die past bij het te lopen risico 
 
Er komen budgetten voor de wettelijke en bestuurlijk gekozen taken en voorzieningenniveaus 
(spelregel 1). De spelregels 3 t/m 5 bepalen hoe het uitgavenbudget wordt gedekt. De spelregels 6 t/m 
9 bepalen vervolgens de hoogte van het uitgavenbudget. Om tot die budgetten te komen is in de zomer 
een basisbestand met data van de gemeente Amsterdam gebouwd. Deze data wordt in de komende 
maanden vergeleken met de data van vergelijkbare gemeenten en de data van het rijk (gemeentefonds 
en uitkeringen van het ministerie van SZW). De uitkomsten worden in de kadernota 2014 
gepresenteerd. 
 
7.4 Informatie en communicatietechnologie  
Medio 2011 heeft de raad het Stabilisatieplan ICT vastgesteld. Het grote aantal maatregelen maakte 
2012 het jaar van de stabilisatie. In 2013 start de dienst ICT samen met de diensten en stadsdelen aan 
de gemeentebrede migratie om conform het Programakkoord te komen tot één uniforme en 
betrouwbare technische infrastructuur voor de Gemeente Amsterdam. 
 
Stabilisatie 
Het Stabilisatieplan vormde de eerste stap in het realiseren van de ICT-Visie 2015. Het plan heeft een 
looptijd van medio 2011 tot het eerste kwartaal van 2013 en vormt het kader voor de techniek en de 
organisatie van dienst ICT. Het plan omvat de technische infrastructuur bestaande uit de ICT-
dienstverlening aan de BRI-diensten en een aantal gemeentebrede ICT-onderwerpen zoals het netwerk 
en de telefonie. In totaal is dit ongeveer 40% van de gemeentelijke ICT. Het Stabilisatieplan heeft reeds 
geleid positieve resultaten op gebied van incidenten en klanttevredenheid. 
 
Opmaat naar migratie 
Een belangrijk thema in de ICT-Visie is de ombouw van de historisch gegroeide lappendeken van 
lokale infrastructuren naar één Amsterdamse technische infrastructuur. Om dit te realiseren presenteert 
het college in 2012 een vervolg op het Stabilisatieplan. Het doel is om in enkele jaren te komen tot één 
samenhangende technische infrastructuur dat flexibel is voor de individuele medewerker en uniform is 
voor efficiënt en professioneel beheer. In 2013 wordt gestart met een nieuwe werkwijze:.het technische 
beheer en de ontwikkeling vindt centraal plaats, het functioneel beheer wordt decentraal uitgevoerd. 
Vanaf 2014 levert deze werkwijze een belangrijke bijdrage aan de bezuinigingen die het college wil 
realiseren op het ICT-stelsel en ligt de nadruk op Informatieplanning. 
 
ICT personeelsplan en bekostigingsmodel 
Het migreren naar een centrale technische infrastructuur zal zorgen voor een herplaatsing van het 
beschikbare ICT-personeel binnen Amsterdam.naar de centrale ICT-organisatie, dienst ICT of naar 
clusters voor functioneel beheer van applicaties. Daarnaast is een verschuiving van financiële 
verantwoordelijkheden. Naast efficiëntie is het uitgangspunt dat diensten en stadsdelen hun ICT-kosten 
willen kunnen beïnvloeden. Daarom wordt een (aanzienlijk) deel van de kosten doorberekend op basis 

291



 

van afname. Daar waar geen eenduidige sleutels voor doorberekening op te stellen zijn kan gebruik 
worden gemaakt van financiering uit een centraal budget of van nacalculatie. Deze veranderingen in 
personeel en financiën worden na een scan van de actuele situatie bij de diensten en stadsdelen 
uitgewerkt in een personeelsplan en een bekostigingsmodel. 
 
Reguliere dienstverlening 
Ondanks de grootschalige veranderingen bestaat het grootste deel van de ICT-activiteiten uit reguliere 
ICT-dienstverlening. Ondanks dat ook dit deel van het pakket onderhevig is aan de hierboven 
beschreven veranderingen blijven continuïteit en betrouwbaarheid de belangrijkste waarden. 
 
7.5 Inkoop 
De externe bestedingen van de Gemeente Amsterdam (inclusief stadsdelen en bedrijven) bedragen 
jaarlijks ongeveer € 1,7 miljard. De Amsterdamse inkoopfunctie ondersteunt het bestuur en de 
gemeentelijke organisaties en hanteert als uitgangspunten een optimale prijs/kwaliteitverhouding, 
rechtmatigheid, duurzaamheid, goed opdrachtgeverschap en samenwerking tussen de verschillende 
gemeentelijke organisaties. 
 
Bij de vaststelling van de begroting 2011 is een inkooptaakstelling ter hoogte van 23,7 miljoen euro 
structureel vanaf 2014 opgelegd. In het kader van Amsterdam Financieel Gezond zal vaker een beroep 
worden gedaan op de professionaliteit van de Amsterdamse opdrachtgevers en inkopers om 
besparingen (mede) te realiseren. De hoogte van die bijdrage is nu nog niet bekend. De inkoopfunctie 
wordt in 2013 anders ingericht om structurele besparingen te realiseren en vast te houden. Van 
inkopers wordt meer productkennis gevraagd in plaats van organisaties- en proceskennis. Deze 
veranderende manier van werken zal gevolgen hebben voor mandaat op uitgaven bij budgethouders. 
Voor de realisatie van de hervormingen zal gebruikgemaakt gaan worden van het frictiekostenbudget 
dat in 2012 voor de inkoopfunctie beschikbaar is gesteld in het kader van de heroverwegingen. 
 
7.6 Communicatie  
Communicatie binnen de gemeentelijke organisatie is decentraal georganiseerd maar kent een goed 
netwerk en een aantal gezamenlijke kaders waarbinnen wordt gehandeld. In 2012 is een stevig 
fundament neergezet om samen met communicatiecollega’s van de diensten en stadsdelen de 
veranderopgave voor de communicatiefunctie ook in 2013 verder uit te werken en uit te voeren.  
 
Het terugbrengen van het aantal stadsdelen, de reorganisatie van diensten en de bezuinigingen in de 
afgelopen jaren, heeft gezorgd voor grote veranderingen. In 2013 wordt de centrale regie op de 
communicatiefunctie in het concern verder versterkt en hoe dat gebeurt. De nadruk ligt op 
samenwerking tussen communicatieafdelingen onderling en op specifieke thema’s vanwege te 
verwachte synergiewinst. Het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit van communicatie én de 
medewerkers hierbij is van groot belang. 
 
Communicatie over de uitvoering van beleid doen diensten en bedrijven in principe zelf met behulp van 
de beschikbare beleidsbudgetten. Bij projectcommunicatie wordt per project bekeken wat er nodig is 
om voldoende impact te kunnen hebben. Er kan worden voorzien in gebruik van eigen media, extra 
publicitaire aandacht, intensivering van publiekscommunicatie (activiteiten en bijeenkomsten) en 
ingekochte externe media. Hiermee versterkt de gemeente samenwerking en synergie, het centrale 
thema in de communicatie van het komende jaar. 
 
7.7 Huisvesting 
Het college heeft in 2011 de Huisvestingsvisie vastgesteld. Het invoeren van flexwerken voor 
ambtenaren van de centrale diensten is een van de belangrijkste doelstellingen uit de huisvestingsvisie. 
Het nieuwe beleid heeft betrekking op zowel gebouwgebonden als organisatiegebonden 
huisvestingskosten. Alle kantoren uit de kernvoorraad worden daarom op dit moment ingericht als 
flexibel bedrijfsverzamelgebouw. Hiermee wordt een aanzienlijke reductie van het aantal m² behaald  
(- 40% tussen 2010-2015) en een besparing van structureel 10,7 miljoen. Deze ontwikkeling past bij de 
reductie van het personeelsbestand en een verminderde huisvestingsbehoefte. 
 
Daarnaast lopen verschillende initiatieven op gebied van digitale archivering en thuiswerken voor een 
aanvullende structurele besparing op de gemeentelijke huisvesting in de periode 2012-2015. Voor al 
deze ontwikkelingen wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende diensten op het gebied van 
facilitaire zaken en ICT. Met name het herinrichten van ICT-processen is voor deze ontwikkeling van 
groot belang.  
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7.8   Juridische Zaken  
Naast de reguliere juridische werkzaamheden zal in 2013 aan de volgende speerpunten worden 
gewerkt:   

 
7.8.1 Bestuurlijk stelsel / Amsterdam Financieel Gezond 
In 2012 is duidelijk geworden dat de deelgemeenten in hun huidige vorm zullen ophouden te bestaan. 
De consequenties van een nieuw stelsel hebben grote juridische gevolgen. Zo zal de overgang een 
wetgevingsoperatie worden van grote omvang. Los van eventuele wijzigingen loopt ook nog een traject 
van harmonisatie van oude stadsdeelregelingen in de gefuseerde stadsdelen. 
Tegelijkertijd lopen er tal van trajecten onder de vlag van Amsterdam Financieel Gezond die allen 
juridische consequenties hebben. Consequenties voor bewoners, de organisatie-inrichting, 
rechtspositie van medewerkers, subsidierelaties met instellingen en overeenkomsten met externe 
partijen. Zo zal er een nieuw aanbestedingsbeleid worden opgesteld, waardoor de gemeente een beter 
geïnformeerde en meer assertieve opdrachtgever wordt. Ook is de gemeentebrede harmonisatie van 
het subsidieproces één van de speerpunten voor 2013. 

 
Ook de juridische functie zelf wordt onder de loep genomen, als onderdeel van de bestuursopdracht 
PIJOFACH, waarin gemeentebreed wordt gekeken naar de secundaire bedrijfsvoeringsfuncties en de 
concernbrede staffuncties zoals juridische zaken. In dat kader wordt de juridische functie benaderd als 
één geheel, in plaats van de versnipperde stukjes waaruit zij nu bestaat. Er wordt bekeken hoe de 
organisatie van de juridische functie beter kan worden ingericht en hoe de externe inhuur van de 
juridische dienstverlening gemeentebreed verder kan worden teruggedrongen. 

 
Dit is een logisch vervolg op de ‘synergieopdracht optimaliseren juridische functie’. Uit die opdracht 
vloeit een aantal concrete resultaten voort die in 2013 zullen worden geïmplementeerd. Het betreft 
onder andere het gemeentebreed Expertisecentrum Arbeidsjuridisch. Daarbinnen wordt de expertise op 
het gebied van het rechtspositierecht gebundeld en wordt een centrale bezwaarschriftencommissie 
opgezet. Dit zal de externe inhuur op dit rechtsgebied beperken en de kennisopbouw binnen de eigen 
organisatie vergroten. Verder zal gemeentebreed gebruik gaan worden gemaakt van het interne 
incassobureau en de interne Huisadvocaat. Ook hier wordt kennis binnen de gemeente gehouden en 
worden bovendien aanzienlijke kosten bespaard. 

 
7.8.2 Deregulering 
Onderdeel van het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige en sterke wetgevingsfunctie is het 
uitwerken van de dereguleringsambities van het college. Onder andere in het kader van het programma 
dienstverlening en de hervormingsagenda, worden bestaande regels en de bruikbaarheid daarvan 
betrokken. Hierbij wordt er voor gewaakt dat de deregulering niet ten koste gaat van de kwaliteit van 
regels en anderzijds wordt er op toe gezien dat de ambities daadwerkelijk worden gehaald.  

 
7.8.3 Gegevensuitwisseling en -bescherming 
In steeds meer dossiers is behoefte aan specifieke expertise over de (on)mogelijkheden van 
gegevensuitwisseling tussen samenwerkende (overheids)organisaties. Dit speelt onder andere in het 
kader van het verbeteren van het toezicht op de taxibranche en de ambities in het kader van de aanpak 
Top 600. Op het gebied van het privacyrecht zal worden ingezet op bundeling en ontwikkeling van 
kennis in de organisatie. 
 
7.8.4 Gemeentebrede visie bezwaarschriftenbehandeling 
Onder andere naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van raadslid Sahin, zal een stadsbrede visie 
worden ontwikkeld op de behandeling van bezwaren. De bedoeling is onder andere te komen tot een 
visie met meer eenduidige en uniforme criteria voor de inzet van externe bezwaaradviescommissies 
(de aanleiding voor het initiatiefvoorstel).  Daarbij zal ook gekeken worden naar de resultaten en 
verdere uitrol van alternatieve geschillenbeslechting, in het kader van bezwaarschriftenbehandeling, 
beter bekend als Bellen met de Burger. 

 
7.8.5 Integriteitsbeleid in het private domein 
Doel van het integriteitsbeleid in het privaatrechtelijke domein is zo veel mogelijk te voorkomen dat de 
gemeente in haar privaatrechtelijke handelen niet-integere partijen faciliteert. Er zal een juridisch 
toetsingskader worden geformuleerd op grond waarvan de gemeente partijen bij het aangaan van een 
overeenkomst kan weren wegens een integriteitsschending en/of risico’s hierop. Het gaat dan om 
overheidsopdrachten, vastgoedtransacties of andere overeenkomsten.  
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7.9 Hervormen, bezuinigen en innoveren  
De economische crisis stelt de gemeente Amsterdam voor één van de grootste financiële uitdagingen 
van de afgelopen decennia. Met het programakkoord en de uitwerking daarvan in de Heroverwegingen 
2010-2014 zijn structurele bezuinigingen ingezet oplopend tot € 208 miljoen in 2014: 
� hervormingen en bezuinigingen gemeentelijke organisatie van circa € 112 miljoen 
� bezuinigingen op taken in de clusters sociaal, fysiek en ondersteunen, bestuur en informeren circa 

€ 82 miljoen 
� hervormingen en innovaties circa € 14 miljoen. 
 
Bij de Kadernota 2013 is aangegeven dat twee van de besparingsmaatregelen (huisvesting en ICT) 
een vertraging kennen van 1 tot 2 jaar. Deze vertraging is verwerkt in de onderstaande tabel, waarbij 
de besparingen per jaarschijf zijn weergegeven. 
 
Rubriek 
Bedragen in € 

2013 2014 t/m 2014 2015 2016 Totaal  

Fysiek 1.945.100 2.895.000 40.754.560   40.754.560 
Sociaal 16.757.000 4.380.000 41.178.000   41.178.000 
1Stad 1Opgave (v/h HBI)  14.000.000 14.000.000   14.000.000 
Bedrijfsvoering 13.312.253 18.894.825 93.735.349 9.280.000 9.000.000 112.015.349 
Totaal Structureel 32.014.535 40.169.825 189.667.909 9.280.000 9.000.000 207.947.909 

 
Bij de kadernota 2013 is besloten om de innovatie taakstelling uit Inzet op Herstel I (€ 14 miljoen) uit de 
besparing van € 208 miljoen te halen en onder te brengen in 1 Stad 1 Opgave.  
 
In onderstaande tabel is in meer detail te zien hoe de besparing op Bedrijfsvoering wordt ingevuld. 
 
Detaillering bedrijfsvoering 
Bedragen in € 

2013 2014 t/m 2014 2015 2016 Totaal  

OBI/Bestuur/Concerm 1.772.253 424.825 8.257.042   8.257.042 
Bestuursdienst 700.000 800.000 7.738.307   7.738.307 
Subsidieproces  1.500.000 1.500.000   1.500.000 
Rentestelsel   8.000.000   8.000.000 
Huisvesting 1.340.000 2.470.000 7.470.000 3.280.000  10.750.000 
ICT 2.000.000 4.400.000 6.400.000 6.000.000 9.000.000 21.400.000 
Inkoop GWW 4.900.000 7.800.000 23.670.000   23.670.000 
Personeel 2.600.000 1.500.000 30.700.000   30.700.000 
Totaal 13.312.253 18.894.825 93.735.349 9.280.000 9.000.000 112.015.349 

 
Om de € 112 miljoen aan bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie te kunnen realiseren wordt 
gewerkt aan bundeling en standaardisatie van de bedrijfsvoering op terreinen als huisvesting, inkoop, 
financiën, personeel en ICT. De bezuinigingen hebben betrekking op het geheel van de bedrijfsvoering, 
zowel de primaire als ondersteunende processen.  
 
Uitgangspunt is dat de bezuinigingsopgave voor de bedrijfsvoering volledig gerealiseerd wordt. Binnen 
die context is de diensten en bedrijven de mogelijkheid gegeven, in afstemming met hun vakwethouder 
en de coördinerend wethouder bedrijfsvoering, alternatieve voorstellen te doen voor de wijze waarop zij 
geacht worden invulling te geven aan de bezuinigingen op hun bedrijfsvoering. Wel geldt de eis dat de 
bezuinigingen niet ten koste gaan van de omvang en kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, 
stadsdelen of andere partijen. Randvoorwaarde is dat de bedrijfsvoering efficiënter wordt: goedkoper bij 
tenminste gelijke kwaliteit.      
 
Voor een deel zijn de besparingen op de bedrijfsvoering als taakstellende bezuiniging over de diensten 
verdeeld. Bij de verdeling van de bezuinigingen over de diensten is rekening gehouden met een 
weglekeffect van 30%. In de 8-maandsrapportage 2012 zal gerapporteerd worden of deze opslag 
toereikend is. 
 
Via de 4- en 8-maandsrapportages en de jaarrekening wordt gerapporteerd over de stand van zaken 
met betrekking de bezuinigingen. De wijze van rapporteren is nog in ontwikkeling. In de nieuwe 
rapportagevorm zal ook de informatie uit Amsterdam Financieel Gezond worden betrokken.  
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7.10 Personeel en Organisatie  
  
7.10.1 Algeme en 
De Gemeente Amsterdam staat voor grote financiële uitdagingen die vragen om ingrijpende 
organisatiewijzigingen. Het college acht het noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in de stad en 
spant zich tot het uiterste in om daarbij gedwongen ontslagen te voorkomen. Hiermee geeft het college 
invulling aan motie 387 van de heer Ivens (‘Geen gedwongen ontslagen’). Voor wat betreft de 
bezuinigingen op de bedrijfsvoering heeft het college het eindbeeld van de organisatie in 2014 
getypeerd met de kernwoorden: klein, sober, flexibel, hoogwaardig en uniform. De nieuwe koers vraagt 
om wendbaarheid en weerbaarheid van het gemeentelijke apparaat. Modern werkgeverschap is het 
uitgangspunt bij het creëren van voorwaarden voor een flexibele organisatie. Door aanpassing van 
regelgeving ontstaan ruimere mogelijkheden in arbeidscontracten. Brede en blijvende inzetbaarheid 
van medewerkers en permanente ontwikkeling zijn de komende jaren de speerpunten van het 
gemeentelijke personeelsbeleid. Met behulp van de Strategische Personeelsplanning worden 
beleidskeuzes mogelijk gemaakt. 
Met behulp van een aantal maatregelen wordt het strategisch personeelsbeleid in lijn gebracht met de 
nieuwe koers van de organisatie. Deze maatregelen staan hieronder beschreven.  
  
7.10.2  Concrete maatregelen in 2013 
Versobering arbeidsvoorwaarden 
De arbeidsvoorwaarden van de gemeente Amsterdam zijn genereuzer dan die van veel andere 
gemeenten. Het college onderzoekt de mogelijkheden voor versobering. Door de arbeidsvoorwaarden 
meer in lijn te brengen met die van andere gemeenten, wordt op loonkosten bespaard.  
 
Hervorming gemeentelijke organisatie en personeelsbeleid 
Eén Amsterdam is het uitgangpunt bij de herinrichting van de gemeentelijke organisatie. Het college wil 
de aansturing en organisatie van de ondersteunende bedrijfsvoering en concernbrede staffuncties 
(PIJOFACH-taken) centraal beleggen. Dat betekent één ambtelijke organisatie met centrale aansturing 
van de bedrijfsvoering.  
 
Externe inhuur 
Om personeel flexibeler te kunnen inzetten, vervangt het college de sturing op de normering van de 
totale externe inhuur door een zeer stevige beperking op inhuur die een equivalent van de Wopt-norm 
te boven gaat (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens). Inhuur boven 
de Wopt-norm is alleen toegestaan na voorafgaande goedkeuring door het college en zal 
gerapporteerd worden aan de raad. De overige inhuur vindt plaats tegen de laagst mogelijke prijs via 
raamovereenkomsten. De sturing gebeurt op een vooraf vast te stellen formatie per organisatie-
eenheid en kosten. Deze nieuwe benadering dient primair tot het tegengaan van 
begrotingsoverschrijdingen en het omzeilen van de Wopt-beloningsnorm. 
 
Strategisch Personeelsplan 
De gemeente zal moeten ingrijpen en sturen op de ontwikkeling van het personeelsbestand om de 
bestuurlijke opgave te kunnen blijven realiseren. Gezamenlijk met stadsdelen reserveert het college, 
als onderdeel van de frictiekosten, middelen om de gevolgen van toepassing van het sociaal plan te 
betalen. Met de vakorganisaties vindt overleg plaats over een Amsterdams akkoord over investeringen 
in ontwikkeling en mobiliteit voor medewerkers.  
Het college wil de specifieke gevolgen voor het verlies van werkgelegenheid bij medewerkers in de 
lagere loonschalen (tot en met schaal 6) op verantwoorde wijze opvangen. 
De vergrijzing en ontgroening tezamen met de selectieve vacaturestop zetten de diversiteitsdoelstelling 
van de gemeente Amsterdam onder druk. Het college voert motie 410 van mevrouw Van Roemburg uit, 
waarin nadrukkelijk de diversiteit van het gemeentelijk apparaat wordt herbevestigd als één van de 
uitgangspunten van het Strategisch Personeelsbeleid en als onderdeel van de doelstellingen in het 
kader van Hervormen, bezuinigen en reorganiseren van gemeentelijke organisaties. 
 
Optimale mobiliteitsketen (flankerende maatregel Kadernota 2013) 
Bezuinigingen en herontwerp zullen leiden tot een groeiend aantal verplichte mobiliteits-kandidaten. 
Een aanzienlijk deel van dit verlies kan worden opgevangen door natuurlijk verloop, maar voor een deel 
van het gemeentelijke personeel is de werkgelegenheid niet meer verzekerd.  
 
De vraag naar flexibel, breed inzetbaar personeel zal de komende jaren blijven bestaan. Mogelijk zal er 
zich in de loop van de komende decennia zelfs een selectief tekort op de arbeidsmarkt kunnen gaan 
voordoen. Dit perspectief biedt kansen door te investeren in opleiding van medewerkers en daarmee 
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hun inzetbaarheid te vergroten om te komen tot meer interne herplaatsingen. Alle reden om te streven 
naar een kwalitatief hoogwaardige mobliteitsketen, want hiermee bieden we perspectief aan 
medewerkers, behouden en versterken we de positie van Amsterdam als aantrekkelijke werkgever, en 
houden we onze financiën op orde. 
 
Om kansen te benutten en hoge frictiekosten te voorkomen zet de ambtelijke leiding van het concern 
de komende tijd in op twee speerpunten: kandidaten en vacatures. Concreet betreft het de volgende 
maatregelen: 
� Vacatures worden alleen extern opgesteld met toestemming van het Concern Management Team 

(CMT) 
Externe vacaturevervulling is pas bespreekbaar wanneer kan worden aangetoond dat een interne 
vacaturevervulling door een (boventallige) collega niet mogelijk is gebleken of wanneer er sprake is 
van een zwaarwegend belang. Het CMT beslist over het extern openstellen van vacatures 

� Optimale mobiliteit vraagt wat van zowel kandidaten als organisaties  
Van medewerkers mag verwacht worden dat zij actief solliciteren op functies die bij hun profiel 
passen en dat vacaturehouders er op gericht zijn om voor iedere vacature een interne 
voorkeurskandidaat te vinden. Dit is niet vrijblijvend. Er kan gewerkt worden met plaatsing. 
Kandidaten hebben een plek te accepteren, leidinggevenden krijgen een geschikte interne 
kandidaat voorgedragen  

� De aanwending van het frictiekostenbudget wordt beperkt 
Bij boventalligheid en uitplaatsing van personeel worden vaak (frictie)kosten gemaakt. Het 
uitgangspunt is dat de verschillende organisatieonderdelen dit zoveel mogelijk zelf oplossen. Er kan 
niet zomaar een beroep gedaan worden op het centrale frictiebudget. Dit zijn tijdelijke kosten die 
o.a. ontstaan door reorganisaties of nodig zijn om de structurele besparing te realiseren. Wij 
onderscheiden drie soorten frictiekosten:  
- Kosten die samengaan met personeelsreductie: boventalligheid en daarmee samenhangende 
talent- en mobiliteitsontwikkeling 
- Kosten als gevolg van innovaties op bedrijfsvoering met een rendabele grondslag 
- Randvoorwaardelijke algemene proceskosten (conform motie 503 Roodink procesinnovaties in 
beeld)  
De maatregelen 1 stad 1 opgave zijn op hoofdlijnen uitgewerkt. Het college en dagelijkse besturen 
van stadsdelen werken de maatregelen najaar 2012 verder uit. Onderdeel van deze uitwerking is 
de onderbouwing van de frictiekosten. Voorstellen tot onttrekking aan de reserve worden aan de 
raden voorgelegd. De uitwerking van de bezuinigingsmaatregelen, toedeling van de financiële 
gevolgen en de eventuele frictiekosten verwerken we bij de eerste begrotingswijziging 2013.  

 
Om de mobiliteit van boventalligen scherp in de gaten te houden vindt er strakke monitoring en sturing 
plaats. Het CMT ontvangt monitorgegevens over kandidaten en vacatures in eerste instantie 
tweewekelijks, in tweede instantie maandelijks. Het CMT besluit tot interventie, stuurt bij of spreekt aan 
op basis van deze monitor. De P-control krijgt daarmee een serieuze invulling.  
 
7.10.3 Ontwik keling van de formatie  
Het college heeft in 2011 een benchmark laten uitvoeren naar de omvang van de ambtelijke 
organisatie. In samenwerking met een externe organisatie die het benchmark onderzoek heeft 
uitgevoerd is een rapportage ingericht waarmee het college ook in de toekomst de ontwikkeling van het 
apparaat kan volgen. Met ingang van 2012 geven diensten in hun begroting aan welk deel van de 
formatie ingezet wordt in het primaire proces en welk deel van de formatie ingezet wordt in 
ondersteunende processen. De formatie toebedeeld aan ondersteunende processen is vervolgens 
uitgesplitst naar de verschillende bedrijfsvoeringstaken. (PIJOFACH). 
  
Voor het college is het van belang de taakstelling met betrekking tot de formatiekrimp adequaat te 
kunnen monitoren. Er wordt hoge prioriteit gegeven aan de optimalisatie van de informatievoorziening 
in het personeels en salarissysteem (P-net) zodat betrouwbare rapportages gegenereerd kunnen 
worden ter ondersteuning van de besluitvorming.  
 
De effecten van de bezuinigingen vertalen zich in de begroting 2013 vooral financieel en slechts voor 
een deel in de omvang van de formatie.  
Uit onderstaande tabellen blijkt dat in de Begroting 2013 de omvang van de formatie 279 full time 
equivalenten (fte) minder bedraagt dan in de Begroting 2012. Dat is een daling van 3,1%. Bij de krimp 
moet in aanmerking worden genomen dat een aanzienlijk deel van de formatiekrimp (126 fte) 
toegeschreven wordt aan de uitplaatsing van de Ambulancedienst bij de GGD.  
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Het aantal fte dat facilitair volgens de opgave van diensten zou worden doorberekend aan andere 
organisatie-onderdelen binnen de Gemeente Amsterdam is ten opzichte van de Begroting 2012 
toegenomen met 1,3%. De begroting van formatie die ten laste van het Rijk wordt gebracht is met 0,1% 
licht gestegen. De formatie die ten laste wordt gebracht van externe partijen is 2,4% hoger begroot dan 
in de Begroting 2012. 
 

 Formatie in fte*  
Rekening 

2011 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 

Verschil  met 
formatie in begroting 

2012 

 8.835 9.023 8.744 -279 
 
 Rekening 

2011 % 
Begroting 

2012 % 
Begroting 

2013 % 

- facilitair doorberekend 699 7,6% 1.173 12,8% 1.245 14,1% 
- formatie ten laste van het Rijk 104 1,1% 108 1,1% 104 1,2% 
- ten laste van overige externe partijen 592 6,5% 632 6,9% 819 9,3% 
 
7.10.4 Externe inhuur 
Als gevolg van de kadernota 2013 zal externe inhuur volgend jaar via strategische personeelsplannen 
van de diensten geraamd en ingezet worden. Indien uit hun personeelsplanning blijkt dat de 
capaciteitsinzet van intern personeel kwantitatief of kwalitatief ontoereikend is om de gestelde taken uit 
te voeren, kan het management in laatste instantie kiezen voor externe inhuur. Het college verwacht op 
deze wijze beter te kunnen sturen op een doelmatige inzet van externe inhuur. Deze werkwijze 
vervangt het terugdringen van de uitgaven externe inhuur via normering (in 2012 10% van de loonsom). 
 
Totaal gemeente Amsterdam, exclusief stadsdelen                       Bedragen x € 1.000 
Externe inhuur onderverdeeld naar soort 2 Rekening Begroting 
  2011 2012 2013 
Beleidsgevoelige inhuur 6.399 3.504 3.931 
(Beleids)ondersteunende inhuur 23.800 10.338 11.959 
Inhuur tbv. ondersteuning bedrijfsprocessen 32.777 24.588 24.996 
Totaal 62.976 38.430 40.885 
 
De ramingen externe inhuur van de diensten en bedrijven in de begroting 2013 is € 40,9 miljoen (7,2% 
van de loonsom). Dit is een lichte stijging ten opzichte van de begroting 2012 (€  38,4 miljoen (6,8 % 
van de loonsom). Hierbij past de kanttekening dat externe inhuur vaak lager wordt begroot dan 
uiteindelijk uit de jaarrekening blijkt. Tijdens het begrotingsjaar dekken diensten externe inhuur die zij 
niet vooraf hebben begroot veelal uit een onderuitputting op hun budget voor eigen personeel. 
Sinds de jaarrekening 2010 is een dalende trend zichtbaar in de totale uitgaven externe inhuur, 
exclusief externe dekking, van de organisatie als geheel: vanaf de piek in de jaarrekening 2009 van 
92,8 miljoen via de jaarrekening 2010 (€ 78,9 miljoen) naar 63 miljoen in de jaarrekening 2011. De 
prognose voor de totale uitgaven externe inhuur in 2012 in de 4-maands-rapportage is € 49,5 miljoen 
(8,5% van de loonsom). De verwachting voor 2012 is dat de totale uitgaven externe inhuur van alle 
diensten en bedrijven gezamenlijk de norm van 10% van de loonsom niet zullen overstijgen. 
 
7.10.5 Ziekteverzuim 
Het verwachte ziekteverzuim is de Begroting 2013 gedaald ten opzichte van de Begroting 2012. Bij de 
Jaarrekening 2011 kwam het totale verzuim uit op 5,8%. De diensten verwachten dat het ziekteverzuim 
(inclusief verzuim langer dan 1 jaar) in 2013 0,6% boven de Verbaannorm zal uitkomen. In Begroting 
2012 was het verwachte verzuimcijfer 5,2%. 

   
Ziekteverzuim in een percentage  Rekening 

2011 
Begroting   2012 Begroting     

2013 
Verbaannorm (indicatie norm 2012) 4,5% 4,3% 4,3% 
Percentage excl. > 1 jaar 5,1% 4,6% 4,3% 
Percentage incl. > 1 jaar 5,8% 5,2% 4,9% 
 
7.10.6 Leeftijdsopbouw en diversiteit 
                                                      
2 onderverdeling op basis van de gedragscode externe inhuur. Beleidsgevoeli ge inhuur : interim-management, organisatie- en 
formatieadvies, beleidsadvies, communicatieadvies. (Beleids)ondersteunende inhuur : juridisch advies, advisering 
automatiseringsvraagstukken, advisering accountancy, financiën en administratieve organisatie. Inhuur tbv. ondersteuning 
bedrijfsprocessen : uitzendkrachten. 
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Leeftijdsopbouw 
De vergrijzing van het personeelsbestand van de gemeente Amsterdam zet ook in 2013 door. Uit de 
begroting van de diensten blijkt uit de verwachte leeftijdsopbouw van het personeelsbestand dat in 
2013 55% van de medewerkers ouder is dan 45 jaar. 10% van de medewerkers is dan ouder dan 60 
jaar. Dat is 2% meer dan in 2012.  

 
Leeftijdsopbouw Rekening  

2011 
Begroting   

2012 
Begroting    

2013 
Totaal aantal medewerkers 8610 9.403 9.073 
< 25 jaar 1% 2% 2% 
25 - 35 jaar 19% 18% 18% 
35 - 45 jaar 27% 28% 26% 
45 – 55 jaar 30% 31% 31% 
55 – 60 jaar 12% 14% 14% 
60 jaar en ouder 7% 8% 10% 

 
Diversiteit  
Uit de begrotingen van diensten blijkt verder dat in 2013 naar verwachting 50% van het 
personeelsbestand bestaat uit vrouwen. Van het aantal medewerkers waarbij de etnische afkomst is 
geregistreerd zou het percentage niet westerse allochtonen op 13% uitkomen wat 1% hoger is dan in 
de Begroting van 2012. Het opgegeven percentage westerse allochtonen en arbeidsgehandicapten 
blijft naar verwachting gelijk aan de opgave in de Begroting 2012, te weten 4% en 1%.  

 
Diversiteit  Rekening  

2011 
Begroting   

2012 
Begroting    

2013 
Vrouwen 49% 48% 50% 
Niet westerse allochtonen* 11% 12% 13% 
Westerse allochtonen* 4% 4% 4% 
Arbeidsgehandicapten 0,5% 1% 1% 
* ten opzichte van het aantal medewerkers dat toestemming heeft gegeven om in het personeelsinformatiesysteem de etnische 
achtergrond te registreren. 
 
7.11 Apparaatskosten 
 
7.11.1 Definit ie 
De raad stelt de baten en lasten per programma vast. Binnen elk programma worden doelstellingen 
onderscheiden, die gekoppeld zijn aan begrotingsvolgnummers. De programmakosten bestaan uit 
kosten voor het ondersteunend proces en kosten voor het primair proces. Beide processen kennen 
personele en materiële lasten.  Binnen dit geheel zijn de apparaatskosten als volgt gedefinieerd: 
 
De apparaatskosten zijn de kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke 
organisatie van de gemeente, en ze bestaan uit: 
� de totale personele kosten (eigen personeel + inhuur) in het ondersteunende en primaire proces  
� de materiële kosten van de ondersteunende processen (met ICT en facilitair/ huisvesting als de 

twee grootste componenten)  
 
7.11.2 Ontwikkeling van de apparaatskosten 2010-2013 
De apparaatskosten bedroegen in 2010 nog € 988 miljoen. Na de daling in 2011 en een begrote daling 
in 2012, wordt nu in 2013 een verdere (lichte) daling tot € 873 miljoen geraamd. De daling vindt vooral 
plaats bij de personele kosten en de overige kosten. Rekening houdend met de prijsontwikkeling laten 
de apparaatskosten sinds 2010 een reële daling zien van circa 15%.  
De ramingen voor 2013 zijn nog exclusief de gevolgen van de bezuinigingen in het kader van één stad 
één opgave, die als taakstelling in de begroting 2013 zijn opgenomen. In het najaar van 2012 zullen de 
effecten voor de apparaatskosten duidelijk worden. 
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Het grootse deel van de apparaatskosten bestaat uit personele kosten. Deze nemen naar verwachting 
in 2013 met € 31 miljoen af ten opzichte van 2011. Ook overige kosten nemen af. De daling van de 
facilitaire kosten met € 3 miljoen hangt samen met het afstoten van gebouwen. 
De apparaatskosten laten de volgende ontwikkeling zien: 
 
Omvang en samenstelling apparaatskosten (netto)  
Bedragen x  € 1 miljoen  Rekening 

2011 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 2013 – 

rekening 2011  
Personele kosten 708 684 677 -31 
Facilitair 103 100 100 -3 
ICT 70 69 70 0 
Overige kosten 34 28 26 -8 
Totaal apparaatskosten  915 881 873 -42 
Mutatie in euro  -34 -8  
Mutatie procentueel   -4% -1%   

Toelichting: De bedragen zijn netto, dus gecorrigeerd voor interne verrekeningen.   
 
De eerdere (Inzet op Herstel 1) ombuigingen in de bedrijfsvoering vinden dus duidelijk hun neerslag in 
de apparaatskosten.  
In de Begroting 2013 is de verdeling van de apparaatskosten (bruto) over de clusters globaal: 
 aandeel 2013 
cluster Ondersteuning, Bestuur en Informatie (OBI) 25% 
cluster Fysiek 35% 
cluster Sociaal.  40% 
De daling in de apparaatskosten sinds 2010 is in de clusters Ruimtelijk en Sociaal sterker (-12%, en 
13%) dan bij OBI (-8%) 
 
De daling van de apparaatskosten is maar voor een gering deel een volume effect: de formatie in de 
Begroting 2013 (8.744 fte) is nagenoeg dezelfde als de feitelijke bezetting in 2011 (8.835 fte). De 
apparaatskosten per fte dalen echter in de Begroting 2013 ten opzichte van 2011, zoals de volgende 
tabel laat zien. 
 
Omvang en samenstelling apparaatskosten per fte (netto)  
Bedragen x  € 1 miljoen Rekening 

2011 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 2013 – 

Jaarrekening 2011  
Personele kosten (excl inhuur) 71.526 67.558 70.824 -701 
Personele kosten (inhuur) 8.580 8.238 7.387 -1.193 
Personele kosten 80.106 75.796 78.211 -1.894 
Facilitair 11.706 11.071 11.567                - 138 
ICT 7.918 7.635 8.033 115 
Overige kosten 3.839 3.082 3.013 -826 
Totaal apparaatskosten  103.569 97.584 100.825 -2.744 
Mutatie in euro  -5.985 3.241  
Mutatie procentueel   -6% 3%   

fte in de Jaarrekening 2010 en 2011: bezetting; in de Begroting 2012 en 2013: formatie 
 
De voor 2013 begrote apparaatskosten per fte zijn 2% lager dan in 2011, vooral toe te schrijven aan 
personele kosten. De daling sinds 2010 is bij de cluster OBI (-15%) en Ruimtelijk (-7%) sterker dan bij 
het cluster Sociaal (0%). 
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7.11.3 Personele kosten 
De personele kosten zijn veruit het belangrijkste onderdeel van de apparaatskosten: deze bedragen in 
de Begroting 2013 € 677 miljoen, ruim driekwart van het totaal. De samenstelling en ontwikkeling in de 
tijd is als volgt. 
 
Samenstelling personele kosten (netto)  
Bedragen x  € 1 miljoen  Rekening 2011  Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 2013 – 

Jaarrekening 2011  
Salarissen en sociale uitkeringen 600 581 584 -15 
Overige personele kosten 32 28 29 -3 
Inhuur externen en internen 76 74 64 -12 
Totaal personele kosten 708 684 677 -31 
Mutatie in euro  -24 -7  
Mutatie procentueel   -3% -1%   

Toelichting: De bedragen zijn netto, dus gecorrigeerd voor interne verrekeningen. In de personele kosten zijn alle 
salariskosten betrokken en de inhuur. De externe inhuur, hier opgenomen onder overige personele lasten, is in 
afwijking van de Gedragscode inhuur, inclusief de diensten Zuidas en Noord/Zuidlijn en inclusief inhuur bekostigd 
door derden. 
 
De raming van de personele kosten in 2013 is wat lager dan de realisatie in 2011 bij een nagenoeg 
gelijke personeelsomvang. De daling ten opzichte van 2010 is aanzienlijk (-12%), zeker rekening 
houdend met de nominale loonontwikkeling (1,8 % in 2011 en 1,0 % in 2012). Veruit het grootste deel 
is veroorzaakt door inhuur: deze bedroeg in 2010 nog € 140 miljoen en wordt voor 2013 op €  64 
miljoen geschat. Hierbij past wel de kanttekening dat de ervaring leert dat de realisatie van inhuur vaak 
hoger is dan de raming. Elders in de paragraaf bedrijfsvoering wordt uitvoerig ingegaan op de inhuur 
conform de gedragscode. 
De verdeling over de drie clusters Ondersteuning, Bestuur en Informatie (OBI), Fysiek en Sociaal blijft 
over de jaren tamelijk constant, globaal respectievelijk 25%, 35% en 40%. 
 
7.11.4 ICT kosten 
In de apparaatskosten zijn zowel de kosten van generieke ICT voorzieningen als die van specifieke 
applicaties ten behoeve van primaire processen meegenomen, omdat de meeste diensten het 
gevraagde onderscheid niet aanbrachten. De diensten hebben in hun begrotingen 2013 netto € 70  
miljoen ICT-kosten opgenomen. Hiervan heeft het grootste deel betrekking op levering door DICT. De 
totale omzet waarvan de DICT in de Begroting 2013 uitgaat is circa € 40 miljoen. Hiernaast hebben de 
DICT en andere diensten personele kosten (salaris en inhuur), specifiek voor ICT.  Deze zijn 
opgenomen als personele kosten.  
 
7.11.5 Facilitaire kosten 
Het college heeft in 2011 de Huisvestingsvisie vastgesteld. Hiermee moet een substantieel bedrag aan 
ombuigingen worden gerealiseerd (ruim € 10 miljoen structureel). In de Visie heeft het college besloten 
tot een centralisatie van uitgaven en ontvangsten in verband met de reguliere huisvesting (voornamelijk 
kantoren) en met uitzondering van heel specifieke ruimtes (zoals laboratoria, raadzaal en dergelijke). 
De centralisatie heeft betrekking op zowel gebouwgebonden (bijvoorbeeld huur en energiekosten, circa 
70%) als organisatiegebonden huisvestingskosten (zoals beveiliging, schoonmaak, catering, samen 
circa 30%). In 2012 is begonnen met de overheveling van huisvestingbudgetten (inclusief activa, 
reserves een voorzieningen) van de betreffende diensten naar het bureau Gemeentelijke Huisvesting 
Amsterdam (GHA), een resterend deel van het budget blijft bij de diensten die daarmee specifieke 
facilitaire dienstverlening van DFM inkopen.  
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8 Duurzaamheid 
 
Inleiding 
In deze paragraaf Duurzaamheid wordt een overzicht gegeven van de gemeentelijke activiteiten op 
het gebied van klimaat, energie, luchtkwaliteit en milieu, zowel van het op beleid dat op burgers en 
bedrijven is gericht als het beleid voor de gemeentelijke bedrijfsvoering. Uit zijn aard komt de 
informatie over duurzaamheid veelal versnipperd voor in de begroting (en jaarrekening) en is 
daardoor minder inzichtelijk voor uw raad. Deze paragraaf Duurzaamheid, met als onderliggende 
basis het duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014, levert uw raad 
adequate informatie om uw kaderstellende en controlerende rol ook op het gebied van duurzaamheid 
waar te kunnen maken. Het gaat in deze paragraaf met name om beleidslijnen en indicatoren die van 
belang zijn voor het realiseren van de doelstellingen voor duurzaamheid.  
 
In het Programakkoord 2010-2014 Kiezen voor de stad, is de volgende ambitie op het gebied van 
duurzaamheid geformuleerd: 
In 2014 is de stad duurzaam. De openbare ruimte blijft van hoge kwaliteit. We kunnen meer met 
minder energie, dankzij nieuwe technologie en woningisolatie. De aandacht voor klimaat, energie en 
luchtkwaliteit heeft geleid tot concrete projecten die niet alleen goed zijn voor het milieu maar ook 
financieel voordelig zijn, zoals elektrisch rijden, warmtekoude opslag, innovatieve afvalverwerking en 
windenergie. 
 
Duurzaamheid gaat in essentie over de balans tussen mens, economie en milieu én over de 
toekomstbestendigheid van beslissingen inclusief de hieruit voortvloeiende acties. Duurzaamheid is 
tegelijk een breed begrip. Vandaar dat er in het duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist 
Duurzaam 2011-2014 vier focusgebieden zijn aangebracht binnen het thema duurzaamheid. Daar 
maakt de gemeente het verschil én brengt ze samenhang aan. Keuze voor deze vier thema’s 
betekent ook dat we een aantal zaken niet doen. Onze keus om iets niet te doen is meestal 
ingegeven door het feit dat andere partners in de stad dit al oppakken en realiseren, of dat het effect 
te klein is ten opzichte van de inspanning. Het duurzaamheidprogramma houdt de korte termijn en de 
lange termijn in het oog en focust op ‘meer doen met minder’, niet alleen in financiële zin, maar ook in 
het gebruik van energie, grondstoffen en andere schaarse hulpbronnen.  
Het programma wil ook een groter en actief draagvlak creëren bij Amsterdamse bedrijven en hun 
medewerkers voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en voor 
samenwerking tussen overheid en bedrijven. De samenhang en samenwerking in het streven naar 
kwaliteit leidt – zeker op de langere termijn – tot een verlaging van kosten en een betere 
leefomgeving. 
 
Vier pijlers als fundament 
Het duurzaamheidsprogramma werd door het college opgesteld in de wetenschap dat het 
aanbrengen van samenhang tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s (de pijlers) de 
gezamenlijke inzet en de investeringen in de stad versterkt. Het duurzaamheidsprogramma bevat vier 
duurzame pijlers die tezamen de basis vormen voor de realisering van ons doel: 
 

 
Iedere pijler kent een aantal speerpunten. Voor die speerpunten zijn werkprogramma’s opgesteld 
voor de komende jaren. Binnen die werkprogramma’s is al een breed scala aan projecten gestart. 
Verderop in deze paragraaf gaan we in op de belangrijkste projecten die we in 2013 gaan uitvoeren 
en die een belangrijke bijdrage zullen leverenaan het verduurzamen van de stad 
 
Keuze voor de focus op vier pijlers wil niet zeggen dat Amsterdam geen oog heeft voor zaken die 
buiten deze pijlers vallen. Wij noemen als voorbeeld het klimaatbestendig maken van de stad, onder 

Klimaat en Energie 
 

Door energiebesparing, het lokaal opwekken van duurzame energie en efficiënt gebruik van 
fossiele brandstoffen neemt de CO2-uitstoot van de stad af. 

Duurzame bereikbaarheid 
en luchtkwaliteit 

Amsterdam is een bereikbare stad onder voorwaarde dat het verkeer- en vervoersysteem 
duurzaam is. 

Duurzame innovatieve 
economie 

(Inter)nationale bedrijven kiezen voor Amsterdam 
omdat duurzaam ondernemen in Amsterdam goed mogelijk is. 
 

Materialen en 
Consumenten 
 

Amsterdam is een vitale stad waar inwoners en bedrijven grondstoffen effectief gebruiken, 
waar bewoner en bezoeker duurzaam kunnen consumeren en de gemeente zelf het goede 
voorbeeld geeft. 
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meer door het treffen van maatregelen om de overlast door hevige en langdurige neerslag te 
voorkomen.  
 
8.1 De Amsterdamse duurzaamheidsindex 
Elk jaar meten we binnen de context van het duurzaamheidsprogramma de mate waarin we er als 
stad in slagen om verder te verduurzamen. Het basisjaar is 2010. Voor elke pijler zijn twee 
kwantitatieve indicatoren vastgesteld en daarnaast zijn er twee algemene indicatoren benoemd. Deze 
tien indicatoren vormen de stedelijke duurzaamheidsindex. De indicatoren hebben een directe relatie 
met de projecten die in 2013 worden gerealiseerd. Voor zover dit past binnen de P&C cyclus wordt 
over duurzaamheid gerapporteerd. De rapportage maakt de samenhang tussen ambities, projecten 
en resultaten zichtbaar en biedt aanknopingspunten voor bijsturing. De duurzaamheidsindex is vanaf 
eind 2011 operationeel en is voor het eerst opgenomen in de Jaarrekening 2011.  
  

 Indicator Weging Index 2010 

CO2 Algemeen CO2 emissie per inwoner 10% 100 
NOx Algemeen NOx emissie per inwoner 10% 100 
    

Energieverbruik kleinverbruikers per inwoner 10% 100 Klimaat en Energie  
Duurzame energieproductie per inwoner (inverse) 10% 100 

    
Aandeel van de fiets in modal split (inverse) 10% 100 Duurzame bereikbaarheid 

en luchtkwaliteit  Het aandeel schone vrachtauto’s en bestelauto’s (inverse) 10% 100 
    

Aantrekkelijkheid Amsterdam voor vestiging nieuwe 
bedrijven (inverse) 10% 100 

Duurzame innovatieve 

economie  Energiegebruik bedrijven per toegevoegde waarde 10% 100 
    

Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner 10% 100 Materialen en consumenten  
Leefomgevingsindicator groen/tevredenheid (inverse) 10% 100 

    
 
Index cijfer   100% 100 

 
8.2 Duurzaamheidprojecten in 2013 
Hieronder geven we een overzicht van de projecten die de uitwerking zijn van het 
duurzaamheidsprogramma en invulling geven aan de vier pijlers. 
 
8.2.1 Pijler Klimaat en energie 
 
Naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering 
Het college heeft zich ten doel gesteld de gemeentelijke organisatie in 2015 klimaatneutraal te 
hebben. Dit is een ambitieuze doelstelling waarvoor we een routekaart ontwikkelen. Er wordt een 
breed pallet van maatregelen ingezet binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering. De belangrijkste 
maatregelen om de belasting op het milieu te kunnen verminderen of zelfs te vermijden betreffen de 
duurzame inkoop en de gemeentelijke huisvesting. De diensten die verantwoordelijk zijn voor de 
gemeentelijke huisvesting zullen in 2013 in hun bijdrage aan de routekaart aangeven hoe de 
gemeentelijke organisatie op een verantwoorde manier op zo kort mogelijke termijn klimaatneutraal 
kan worden gemaakt. Cruciaal is de oplevering van – op termijn –aantrekkelijke businesscases. 
 
Het college beschouwt de onderliggende monitoring van de duurzaamheid van onze bedrijfsvoering 
als een belangrijke benchmark voor de plaatsbepaling van de Gemeente Amsterdam waar het gaat 
om duurzaamheid en we dragen alle gemeentelijke diensten en bedrijven dan ook op bij de 
Jaarrekening 2012 nauwkeurig opgave te doen van de gevraagde gegevens. Tot dusver blijkt dit voor 
de meeste diensten een moeilijke opgave te zijn. 
 
Energiemanagement  
Vanaf 2012 moet per jaar structureel € 0,6 miljoen aan besparingen gerealiseerd worden op het 
gebied van energie en administratieve lasten. Dat betekent dat iedere dienst jaarlijks structureel 5% 
energie moet besparen (zie de indicator energiemonitoring in het Programma Facilitair en bedrijven), 
een doelstelling die met goed energiemanagement gerealiseerd kan worden. 
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Energiemanagement is het treffen van energiebesparende maatregelen in een gebouw, zoals 
investeringen in installaties of verlichting en het afstemmen van de gebouwgebonden installaties op 
de bedrijfstijden. Verder komt er één centraal aansluitingenregister, inclusief de factuurverwerking 
voor de Gemeente Amsterdam (zie de indicator centralisatie van de facturenstroom binnen het 
Programma Facilitair en bedrijven). Het centrale register bevat alle aansluitingen op warmte, gas en 
elektra van de diensten en vanaf 2013 ook van de gasaansluitingen van de stadsdelen. Het plan is 
om vanaf 2013 ook de administratieve verwerking van de facturen voor de elektra-aansluitingen van 
de stadsdelen te gaan verzorgen. De aansluitingen vallen onder de centrale inkoopcontracten 
elektriciteit en gas die de Gemeente Amsterdam afsloot. Het streven is dat de aansluitingen van de 
diensten eind 2012 op een nieuw systeem voor het monitoren van energiegebruik aangesloten zullen 
zijn. 
 
Uitbreiding windenergie op Amsterdams grondgebied 
Doel is de capaciteit van windenergie in Amsterdam op de langere termijn te verdrievoudigen. Het 
succes van de Amsterdamse aanpak is mede afhankelijk van wet- en regelgeving van de provincie 
en het Rijk (Luchthavenindelingsbesluit, Rijksstructuurvisie, provinciaal beleid). Na vaststelling van de 
windvisie, zal in 2013 verder gewerkt worden aan de nadere uitrol van windmolens in de stad. In 
2013 worden de juridisch-planologische kaders aangepast voor in ieder geval vier projecten die 
voortkomen uit de Windvisie.  
Belangrijke gemeentelijke partners bij de uitrol van windenergie in 2013 en daarna, zijn de stadsdelen 
Oost, Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Via de ‘windcoalitie’ wordt samenwerking met en participatie 
van bedrijven en burgers – maar ook met omliggende gemeenten en Waternet – gezocht om 
windenergieprojecten mogelijk te maken.  
 
De eerste bestemmingsplanprocedures en aanvragen voor bouwvergunningen worden gedaan voor 
locaties in de haven stadsdeel Noord. Tot slot onderzoeken we samen met het Rijk of het mogelijk is 
om tijdelijke vergunningen voor windenergie af te geven in transformatiegebieden, die door de 
economische crisis voorlopig braak liggen, zoals afgesproken in de Green Deal. Programmabureau 
Klimaat en Energie is verantwoordelijk voor de voortgang van de windvisie en voert alle 
overkoepelende werkzaamheden uit.  
 
Stadswarmte  
Stadswarmte levert een grote bijdrage aan de CO2 -reductie ambitie van Amsterdam. Westpoort 
Warmte (WPW) en Nuon-warmte sluiten in 2013 circa 3.000 woningequivalenten aan (waarvan 2.000 
door WPW). De terugval bij nieuwbouw wordt zo veel mogelijk gecompenseerd door het aansluiten 
van bestaande bouw. Uitgangspunt is dat de warmtevoorziening: betaalbaar, betrouwbaar en 
duurzaam is voor de gebruikers. 
  
Een hogere ambitie in het aantal aansluitingen met bijbehorende CO2 reductie lijkt mogelijk door de 
huidige ruimteverwarming en warm water via een CV-ketel op gas te vervangen door een warmtenet 
met restwarmte van de elektriciteitsproductie en nieuwe duurzame bronnen. In 2012 zal via een 
potentiestudie aangegeven worden waar het warmtenet in de (bestaande) stad  uitgerold zou kunnen 
worden. Deze potentiestudie zal als basis dienen bij de gesprekken met Nuon voor vernieuwde 
samenwerking met de gemeente in WPW. De eventuele ambitieverhoging  zal mogelijk extra ruimte 
vragen voor rendabele investeringen in projecten zoals bijvoorbeeld: het sluiten van de Kleine Ring 
(koppeling West en Zuid-Zuidoost), versnelling in Noord, Nieuw-West en Amstelgebied en nieuwe 
warmtegebieden met bestaande bebouwing net binnen de Ring. 
 
Energie efficiënte datacenters inclusief strategie bedrijven 
Een bijzondere groep grootverbruikers in Amsterdam zijn datacenters. Een kwart van de datacenters 
in Nederland is gevestigd in Amsterdam. Door haar ligging is Amsterdam een belangrijk ICT cluster in 
Europa. Datacenters zijn samen goed voor ongeveer 10% van het elektriciteitsverbruik van de in 
totaal 22.000 Amsterdamse bedrijven. Met het toenemende dataverkeer zal de sector naar 
verwachting verder groeien. Het is daarom belangrijk om samen met de sector beleid te ontwikkelen 
gericht op energiebesparing en efficiency, en tegelijk een aantrekkelijke vestigingsplaats te blijven 
voor datacenters. Op basis van een integrale beleidsnotitie, waarbij handhaving wordt gecombineerd 
met locatiebeleid en financiële prikkels zal in 2013 verder  worden ingezet op het vergroenen van 
datacenters.  
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Ook is in overleg met Stichting Green IT Amsterdam en Agentschap NL een Green Deal afgesloten 
met het Rijk. Daarin zijn afspraken gemaakt over het creëren van een ‘level playing field’ op landelijk 
niveau als het gaat om normen en handhaving, en over ondersteuning van de Stichting Green IT 
Amsterdam vanuit het Rijk. De gemeente zal samen met de Stichting Green IT Amsterdam uitvoering 
geven aan deze Green Deal. 
 
Pijler Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit van het AIF 
Bij de besluitvorming over de criteria en werkwijze van de pijler Klimaat, duurzaamheid en 
luchtkwaliteit (november 2011) koos de raad ervoor om 80% van de middelen te gebruiken voor 
grootschalige energieprojecten met een beperkt risico, en 20% in te zetten voor meer 
maatschappelijke en innovatieve projecten. In juli 2012 is een voorstel aangenomen voor het 
oprichten van een extern beheerd fonds waarin een aanzienlijk deel uit het 80%-deel is 
ondergebracht (45 miljoen). Na een aanbestedingstraject voor de selectie van een geschikte 
professionele fondsbeheerder, zal het fonds eind 2012, begin 2013 operationeel zijn en kunnen via 
dit externe fonds de eerste projectvoorstellen gehonoreerd worden. 
 
Na het besluit over de inzet van het 80%-deel van het pijlerdeel Klimaat, duurzaamheid en 
luchtkwaliteit van het AIF zal in 2013 de aandacht worden gericht op de inzet van het 20%-deel van 
dit fonds, die zich meer richt op maatschappelijke en innovatieve energieprojecten. In het laatste 
kwartaal van 2012 zullen de opzet van het maatschappelijk deel en de eerste bestedingsvoorstellen 
aan de raad worden voorgelegd, waarna in 2013 ook vanuit dit deel de hieruit voortkomende 
projecten gestart kunnen worden. De gemeente voert deze acties zelf  uit en is ook verantwoordelijk 
voor contractbeheer en communicatie rond deze AIF-pijler Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit. 
 
Klimaatneutraal bouwen  
De Gemeente Amsterdam heeft als doelstelling om vanaf 2015 alleen nog maar klimaatneutraal te 
bouwen, en tot die tijd 40%. Daarmee lopen we vijf jaar vooruit op landelijke en Europese afspraken, 
die klimaatneutraal bouwen vanaf 2020 verplicht stellen. Door eerder te starten voorkomen we 
onnodig energieverbruik en een onnodig hoge energierekening voor de bewoners. Daarnaast biedt 
Amsterdam de markt gelegenheid om ervaring op te doen met klimaatneutraal bouwen. Dit levert 
nieuwe werkwijzen en financieringsconstructies en daarmee nieuwe kansen voor de bouwsector.  
 
In ons streven de Amsterdamse ambitie te realiseren lopen we aan tegen het feit dat we als 
gemeente geen scherpere energieprestatie-eisen mogen stellen dan voorkomen in het Bouwbesluit 
(artikel 122 van de Woningwet). In de Green Deal die Amsterdam in 2011 heeft afgesloten met het 
Rijk, is afgesproken dat het Rijk zal helpen om deze belemmeringen in wet- en regelgeving weg te 
nemen voor de overgangsperiode tot 2020. Hiertoe zal samen met het Rijk een verkenning van de 
mogelijkheden plaatsvinden, die nog in 2012 zal leiden tot besluitvorming over een plan van aanpak.  
De crisis op de woningmarkt zou tot vertraging bij het invoeren van klimaatneutraal bouwen kunnen 
leiden, omdat niet-klimaatneutrale projecten in de tijd worden opgeschoven. Amsterdam houdt echter 
vast aan haar ambitie om vanaf 2015 alleen nog klimaatneutraal te bouwen.  
 
Leningfaciliteit energiebesparende maatregelen voor eigenaar/bewoners woningen 
Juli 2012 is de verordening energieleningen Amsterdam 2012 door uw gemeenteraad vastgesteld. 
Hiermee stimuleren we het nemen van energiebesparende maatregelen door individuele 
eigenaarbewoners, VvE-en en kleine particuliere verhuurders van (bestaande) woningen. 
 
Ontzorgen  
In 2012 zijn we gestart met een meer structurele en systematische benadering van het thema 
ontzorgen. Dit thema bestrijkt alles wat burgers en bedrijven in de weg kan staan om zelf aan de slag 
te gaan met energie. Concreet gaat het om het vereenvoudigen van wet- en regelgeving, het 
wegnemen van financieringshobbels en het actief op weg helpen van burgers en bedrijven die aan de 
slag willen.  
 
Wat betreft wet- en regelgeving is in het najaar 2012 gerapporteerd over de resultaten van het 
onderzoek naar aanleiding van de motie Duurzame vrijzone (Begroting 2012). Het doel van deze 
motie is het bevorderen van de energietransitie door het verminderen van de regeldruk. Daarbij is 
gezocht naar verbeteringen in zowel omgevingswetten als belastingheffingen van Rijk en gemeente. 
Ook de gemeente zelf heeft de eigen wet- en regelgeving kritisch tegen het licht te houden met het 
oog op het stimuleren van energiemaatregelen. Stadsdelen, die in veel gevallen het bevoegd gezag 
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zijn, worden waar nodig ook betrokken bij deze zoektocht. Indien er kansen zijn in landelijke 
regelingen of experimenten, vinden hierover gesprekken plaats met het Rijk.  
 
Daarnaast is gestart met een inventarisatie van mogelijkheden om burgers en bedrijven te faciliteren, 
dat wil zeggen om ze actief op weg te helpen door bijvoorbeeld informatie te stroomlijnen, aanbieders 
voor te selecteren of op een andere manier kennis te verspreiden of partijen bij elkaar te brengen. Als 
uit de inventarisatie blijkt dat er een nieuw, kansrijk initiatief mogelijk is, dan wordt dit verder 
uitgewerkt en aan het bestuur voorgelegd. 
 
In 2013 zal er ook een nieuwe welstandsnota, Schoonheid van Amsterdam, verschijnen. Met deze 
nota wordt een vereenvoudiging en harmonisatie van vijftien welstandsnota’s tot één nota beoogd die 
geldt voor de gehele stad, waarbij de ruimtelijke systemen in plaats van de stadsdeelgrenzen leidend 
zijn. De nota leidt tot meer transparantie en duidelijkheid, waarbij het uitgangspunt blijft dat de 
schoonheid van Amsterdam wordt behouden en bevorderd. Duurzaamheidcriteria worden in de nota 
op een zodanige manier meegenomen dat aan de gemeentelijke ambities op dit vlak recht kan 
worden gedaan. De nota draagt bij aan de mogelijkheden tot meer individuele keuzes en 
deregulering, zonder daarbij het handhaven van de huidige kwaliteit van de stad uit het oog te 
verliezen. 
 
8.2.2 Pijler Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit  
 
Fietsparkeren 
Een belangrijke voorwaarde voor de gewenste verdere groei van het fietsgebruik in de stad is de 
aanpak van het fietsparkeren. Met name rondom OV-knooppunten (NS-stations) en in uitgaans- en 
winkelgebieden zal door een combinatie van handhaving en investeringen in stallingsfaciliteiten de 
overlast teruggedrongen worden en de capaciteit worden uitgebreid. Ook het aanleggen van 
stallingsfaciliteiten bij nieuwbouw is een belangrijk aandachtspunt. Dit wordt uitgewerkt in het 
Meerjarenplan Fiets. 
 
Stedelijk en regionaal OV-net 
Om groei van het OV gebruik in de regionale en stedelijke mobiliteit te realiseren, bij afnemende 
exploitatiebijdragen vanuit de Rijksoverheid,  moeten samen met de regio gewerkt worden aan 
optimalisatie van het gebruik van het regionale en stedelijke OV-netwerk. Dit kan door bestaande OV 
infrastructuur (zowel lokaal/regionaal en nationaal) beter te benutten, door meer vrijheid te geven aan 
de exploitanten te geven binnen afgesproken kaders, en met stevige prestatieprikkels voor de 
exploitant. Zo kan tegen lagere kosten toch een beter OV product worden aangeboden. Daarmee kan 
het OV ook op termijn op een kostenefficiënte manier een bijdrage blijven leveren aan de 
duurzaamheid van Amsterdam. 
 
Uitrol oplaadinfrastructuur elektrisch rijden 
De doelstelling voor 2013 is het verschonen van 2.080 zakelijke veelrijders richting elektrisch. In 2013 
is er subsidie beschikbaar voor de aanschaf van 300 elektrische taxi’s, bestelauto’s, kleine 
vrachtwagen en bedrijfswagens die veel kilometers in de stad rijden.  
Naast een aanschafsubsidie voor elektrische voertuigen is de aanleg van de oplaadinfrastructuur en 
de promotie van elektrisch rijden belangrijk. Van de circa 400 openbare oplaadpunten op dit moment 
groeit het aantal in medio 2013 tot 1000. Met 300 elektrische Car2go-auto’s en een groeiend aantal 
elektrische taxi’s wordt de zichtbaarheid van elektrische auto als volwaardig alternatief vergroot en de 
koppositie van Amsterdam op dit gebied versterkt. Dit leidt tot een betere luchtkwaliteit door 
verminderde uitstoot van fijnstof en CO2 en vergroot daarmee de duurzaamheid van de stad als 
geheel. 
 
Duurzaam goederenvervoer over weg en water 
Via verschillende maatregelen wordt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven gewerkt aan de 
verduurzaming van goederenleveranties in de stad. Deze maatregelen zijn gericht op het schoner en 
efficiënter leveren aan winkels en bedrijven door bundeling van goederenleveranties aan de rand van 
de stad. Daarnaast zijn onlangs de levertijden verruimd in kern winkelgebieden (zoals de 
Leidsestraat). Hierdoor kunnen vervoerders efficiënter plannen en worden er minder 
vrachtwagenkilometers in de stad gereden. Het voorkeursnet voor goederenvervoer is gericht op 
betere doorstroming van vrachtwagens, wat gunstig is voor de luchtkwaliteit. De milieuzone voor 
vrachtauto's (en mogelijk eind 2013, 2014 ook voor bestelverkeer) zorgt er daarnaast voor dat de 
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meest vervuilende voertuigen uit de stad worden geweerd. Verder wordt de beschikbaarheid van 
laad- en losplekken vergroot door het verplicht laten stellen van het aanbrengen van 
markeringskruizen op nieuwe laad- en losplaatsen.  
 
De luchtkwaliteit wordt ook verbeterd door het schoner maken van voertuigen. Het blijkt dat vooral 
subsidies voor zakelijke veelrijders effectief zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit. Dat levert een 
groot effect op per bestede euro. De inzet van stimuleringsmaatregelen beogen verschoning van 
dieselvrachtverkeer, taxi’s en bestelverkeer. Zo is er voor deze doelgroep vanaf januari 2012 een 
subsidie beschikbaar voor elektrische voertuigen. Voor vrachtwagens en zwaarder bestelverkeer 
komen er vanaf 2013 schonere dieselmotoren (Euro 6/VI) op de markt. Hiervoor komt dan eveneens 
een subsidie beschikbaar.  
 
De Amsterdamse grachten bieden ook mogelijkheden voor verduurzaming van vervoer over water. 
Een stimuleringsmaatregel hiervoor is de subsidie voor schonere motoren voor rondvaartboten. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan een incidentele subsidie voor elektrisch vrachtvervoer over water. 
 
8.2.3 Pijler Duurzame innovatieve economie  
 
Internationale Acquisitie  
Amsterdam zet in op een duurzaam vestigingsklimaat voor ondernemers en richt zich met het 
acquireren van internationale bedrijven ook op bedrijven die investeren in duurzame oplossingen. De 
kansen die zich in de markt voordoen liggen met name op het gebied van elektrisch vervoer, 
duurzaam bouwen en sustainable finance, waarbij de meeste kansen voor acquisitie momenteel op 
het gebied van elektrisch vervoer,liggen. De doelstelling voor 2012 was vier nieuwe leads USA en 
vier nieuwe leads Zuid Korea/China en de vestiging van twee nieuwe bedrijven. Voor 2013 wordt een 
gelijkwaardige ambitie neergezet in relatie tot de handelsmissies. Onderdeel van de promotie van de 
Amsterdamse regio als vestigingslocatie is duurzaam ondernemerschap. Via de Amsterdam 
Economic Board wordt gewerkt aan het versterken van het internationale netwerk en duurzame 
economische ontwikkeling. 
 
Koplopersloket 
Het Koplopersloket informeert ondernemers die duurzaam willen ondernemen via 
www.amsterdam.nl/duurzaamondernemen over  financiering, stimuleringsinstrumenten, 
vestigingsmogelijkheden en aanbod van duurzame gebouwen. 
 
Bevorderen tot stand komen Groene Investerings Maatschappij (GIM) 
Het Centre for Finance and Sustainablility van HFC heeft samen met marktpartijen, de overheid en 
diverse adviserende instellingen, een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het nut en de 
haalbaarheid van de oprichting van een Groene InvesteringsMaatschappij (GIM). Het GIM moet een  
publiekprivate instelling worden met als doel het bevorderen van de financiering van de overgang 
naar een duurzame economie. GIM zal, aanvullend op bestaande financiële instellingen, een aantal 
financieringsinstrumenten inzetten zodat het totale investeringsvolume in duurzame projecten wordt 
verhoogd. In het haalbaarheidsonderzoek is geconstateerd dat financiering van duurzame projecten 
in Nederland onvoldoende van de grond komt. Investeerders in duurzaamheid laten zich, mede door 
economische omstandigheden en aanpassingen in (internationale) financiële wet- en regelgeving, 
nadrukkelijker dan voorheen leiden door risicoanalyses. Hierdoor ontstaan financieringsbarrières. 
Individuele duurzame energieprojecten hebben vaak te kampen met hoge kosten ten opzichte van de 
energiebesparing, resulterend in een positief, maar te laag rendement. Amsterdam ondersteunt het 
gedachtegoed van GIM. Tevens wordt de mogelijke relatie tussen GIM en het AIF bezien.     
 
Amsterdam Green Metropole   
Amsterdam Green Metropole is een project waarin de krachten van vijf organisaties actief op het 
gebied van nieuwe business met duurzaamheid versterkt en gebundeld worden: Amsterdamse 
Innovatie Motor (AIM), Syntens, NED, GreenIT, VU en UvA. Het doel van het project Amsterdam 
Green Metropole is het bijdragen aan een duurzame, economisch sterke metropool Amsterdam. Dit 
doel wordt gerealiseerd door het tot stand brengen van een Amsterdams Clean Tech Centre for 
Sustainable Business: een internationaal aansprekend en innovatief kennis- en bedrijvencluster op 
het gebied van schone technologie en duurzame energie(transitie) in Amsterdam.  
De verwachte resultaten van Amsterdam Green Metropole:  
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� New Business Development: het scouten, screenen en ondersteunen van zestig nieuwe 
bedrijven. Verwacht resultaat: 150 arbeidsplaatsen  

� Innovation Support: marktverkenning, het organiseren van tien innovatielabs en de ontwikkeling 
van zes projecten  

� Het realiseren van een Center of Excellence: de huisvesting van minimaal dertig bedrijven en de 
creatie van 75 flex plekken 

� De verwachte impact van Amsterdam Green Metropole: De realisatie van een uniek loket voor 
duurzame, innovatieve ondernemers. De creatie van ruim 500 (indirecte) arbeidsplaatsen  

 
8.2.4 Pijler Materialen en consumenten 
 
Afval is grondstof  
Afval wordt steeds meer als grondstof beschouwd, vooral nu grondstoffen steeds schaarser worden. 
Amsterdam wil bijdragen aan het creëren van een 'nationale markt' voor fosfaat. Het doel is de 
eindige en van levensbelang zijnde grondstof fosfaat in een kringloop te brengen en houden. Dit doen 
we samen met de gemeente Zaanstad, Haven Amsterdam, AEB, Waternet en ICL Fertilizers. Onze 
gemeentelijke bijdrage is vooral een faciliterende, voorwaardenscheppende rol. We hebben ons 
project ingebracht in het nationaal fosfaatproject van het ministerie van I&M. Doel is een ‘Green Deal’ 
voor fosfaat. Ook worden in 2013 stappen gezet in gescheiden inzameling en recycling van diverse 
huishoudelijke afvalstromen, in de eerste plaats voor kunststofafval en grof huishoudelijk afval. 
 
Daarnaast wordt in 2012 het project ‘afval is grondstof in de Zaanse/Amsterdamse havenregio’ 
afgerond. Een aantal succesvolle uitwisselingsprojecten op het gebied van grondstofstroom van 
textiel, fosfaat en hout staat daarmee op de rails. Amsterdam en Zaanstad willen dit project en de 
samenwerking een vervolg geven. Een concrete voortzetting daarvan zou het stimuleren van de bio 
based economy kunnen zijn. De mogelijkheden hiervoor worden op dit moment van schrijven 
onderzocht en kunnen in 2013 leiden tot projectvoorstellen. Biobased economy gebruikt gewassen en 
reststromen uit de agrarische sector en de voedingsmiddelenindustrie als 'groene grondstof' voor de 
productie van materialen, chemicaliën, energie en brandstof. De biobased economy biedt 
economische kansen, draagt bij aan energieonafhankelijkheid en reductie van broeikasgassen. 
 
Duurzaam Inkopen  
Amsterdam heeft op het gebied van duurzaam inkopen de volgende doelstelling geformuleerd: 
 In elk inkooptraject wordt duurzaamheid mee gewogen en waar mogelijk vertaald in inkoopcriteria of 
contractvoorwaarden.  
Als basisniveau geldt het toepassen van de landelijke duurzaamheidscriteria die door AgentschapNL 
zijn vastgesteld voor 45 productgroepen. Het college wil stapsgewijs toewerken (via een jaarlijkse 
stijging van 5%) naar 100% in 2015. Bij de monitor worden alle meervoudig onderhandse 
aanbestedingen betrokken – vanaf € 50.000 voor diensten en leveringen en € 0,1 miljoen voor 
werken –, die vallen binnen de 45 productgroepen waarvoor AgentschapNL duurzaamheidcriteria 
heeft vastgesteld. Een aanbesteding wordt als duurzame aanbesteding aangemerkt als alle 
minimumeisen voor de betrokken productgroep(en) zijn toegepast. 
 
Innovatiegericht (duurzaam) inkopen 
In samenwerking met het Rijk gaat Amsterdam het concept ‘innovatiegericht inkopen’ verder 
uitwerken en bij tenminste vijf projecten in praktijk brengen, die om innovatieve oplossingen vragen 
en inzicht geven in hoe de (gemeentelijke) overheid innovatieve duurzame diensten en producten kan 
bevorderen. Een belangrijk instrument is de inkoopmacht van de overheid waarmee ze als launching 
customer het aandeel van duurzame producten en diensten belangrijk kan vergroten en het proces 
van verduurzamen versnellen. 
 
Duurzaam inkopen in de GWW-sector 
Via verschillende maatregelen wordt gewerkt aan de verduurzaming van het inkopen binnen de 
GWW sector. Uiteindelijk moeten in alle fases van een inkooptraject (van opdrachtformulering tot en 
met gunning) expliciet aandacht en ruimte voor duurzaamheid gecreëerd worden. Vanaf 2012 wordt 
bij alle aanbestedingen het ‘Amsterdamse basisniveau’ van minimumeisen toegepast. Al in de fasen 
van voorlopig en definitief ontwerp krijgen duurzaamheidsthema’s binnen projecten aandacht in een  
speciale paragraaf. Verder is in Amsterdam in 2012 de CO2 prestatieladder toegepast in een project 
van groot onderhoud van wegen. In het uitvoeringsprogramma duurzaam inkopen, dat in het najaar 
van 2012 is vastgesteld, worden de genoemde actiepunten nader omschreven. 
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8.3 Doelstellingen duurzaamheid 2011-2014 in begroting 2013 
In deze subparagraaf zijn de doelstellingen uit de verschillende programma’s van de Begroting 2013 
verzameld die direct of indirect betrekking hebben op duurzaamheid. De doelstellingen zijn niet 
dekkend voor het totale pallet aan acties die worden ondernemen. 
 
8.4.1 Programma Stedelijke ontwikkeling 
 
Doelstelling: 11.2 Amsterdam stabiliseert de CO 2 -uitstoot. In 2025 is de CO 2 uitstoot met 40% verminderd 
 ten opzichte van 1990 
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Jaarlijkse CO2-uitstoot 1990 Jaarlijkse toename is tot staan gebracht 
2. % gerealiseerde              
klimaatneutrale nieuwbouw  

0%  Ultimo 2010 25% 70% 80% 100% 100% 

3. % duurzame opwekking       
4. Aantal stadswarmte-aansluitingen 54.783  Ultimo 2010 4.500 4.500 4.500 4.500 p.m. 
 
 

Doelstelling: 11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma 

Indicator Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 

Aantal labelsprongen bij woningen sociale sector   12.000 
tot 
18.000 

12.000 
tot 
18.000 

  

 
 
8.4.2 Programma Verkeer en infrastructuur 
 
Doelstelling 5.4: Goede mobiliteit in Amsterdam 
Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015 
Aantal auto’s dat stadsdeel 
Centrum in- en uitrijdt op een 
gemiddelde werkdag tussen 
7.00 en 19.00 uur 

156.000 2009      

Aantal reizigerskilometers per 
fiets in Amsterdam op een 
gemiddelde werkdag 

2.260.000  
 

(2005-2008)      

Bezettingsgraad 
fietsparkeervoorzieningen CS 

117%  
 

 2011      

 

Doelstelling 5.5: Betere luchtkwaliteit in Amsterdam 

Indicator Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 

Oordeel NSL of 
Amsterdam op schema ligt 
om doel 2015 te bereiken  

  Ontwikkelin
g op 

schema 

Ontwikkelin
g op 

schema 

Ontwikkelin
g op 

schema 

Amsterdam 
voldoet aan 
normen van 

NO2 en 
fijnstof 

 

Stikstofdioxide 
knelpuntenstraten in 2015 

2 2011    0  

Fijnstof  knelpuntstraten 5 2011    0  

 
 
8.4.3 Programma Economie en haven 
 
Doelstelling 9.4: Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam 

Indicator Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
Extra inkomsten uit 
windmolens. Nu is er 
65 megawatt 
windturbinecapaciteit. 
Doel is 100 megawatt 

Geen extra 
windmolens 
gepland 

 2010 Plan-
vorming in 

Nieuwe 
Windvisie 
Westpoort   

Realisering 
eerste 

uitbreiding 
projecten 

€ 500.000 
extra 

inkomsten  

€ 250.0000 extra 
inkomsten door 

afronding 
realisering 

Windmolenplan 
Westpoort 

Monitoring 
en verdere 

optimali-
satie 

windmolen 
inkomsten 
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Doelstelling: 9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven Amsterdam 
Indicator Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 

Goede bereikbaarheid: aantal 
shuttles naar het achterland per 
spoor en per binnenvaart 
(alleen containers) 

0 shuttles 
per  spoor en 
4 per 
binnenvaart 

2010 3 shuttles 
per spoor 
en 4 per 
binnen-

vaart 

5 shuttles 
per spoor 

en 6 per 
binnen-

vaart 

7 shuttles  
per spoor 

en 8 per 
binnen-

vaart  

10 shuttles 
per spoor 
en 10 per 

binnen-
vaart 

10 shuttles 
per spoor 
en 10 per 

binnen-
vaart 

Aantal tenders dat conform 
planning is uitgevoerd met 
bijbehorende aanvragen en 
toegekende projecten in het 
kader van het Duurzaamheid- 
én Innovatiefonds 

2 tenders en 
max € 2 
miljoen per 
jaar 

2009 2 tenders, 
max. 

bedrag 
 € 1 miljoen 

 

2 tenders, 
max. 

bedrag  
€ 0,5 

miljoen 

2 tenders, 
max. 

bedrag  
€ 0,5 

miljoen 

2 tenders, 
max. 

bedrag  
 € 0,5 

miljoen 

2 tenders, 
max. 

bedrag  
€ 0,5 

miljoen 

 
 
8.4.4 Programma Openbare ruimte, groen sport en recreatie 
 
Doelstelling: 6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam. 

Geen indicatoren 

Doelstelling: 6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers  
toegankelijk 
Geen indicatoren 

 
 
8.4.5 Programma Milieu en water 
 
Doelstelling: 8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader 

Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 2016 
Verwerking stedelijk/bedrijfsafval in 
tonnen 1.328.800 1374.721 1374.721 1374.721 1374.721 1.373.6

50 
Verwerking rioolslib in tonnen 76.000 82.700 82.700 82.700 82.700 82.700 
Verwerking gevaarlijk afval in tonnen 16.162 15.000 15.000 15.000 15.000 17.500 
Verwerking grof afval in tonnen 81.832 73.000 73.000 73.000 73.000 82.000 
Electriciteitsproductie in MWh 920.200 1.002.898 1.002.898 1.002.898 1.002.898 992.100 
Terugwinning Ferro/non-ferro metalen 
in tonnen 24.400 33.563 33.563 33.563 33.563 26.700 

 
Doelstelling: 8.2  Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam 

Indicatoren Nulmeting en peildatum  2011 2012 2013 2014 2015 
1. 100% van de Toetsen aanvraag 
omgevingsvergunning aan de Wet milieubeheer 
(voorheen milieuvergunningen) binnen Wabo termijn 

87% (2009)  100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

2. Inzet van informatie gestuurd milieutoezicht (IGH) 
op basis van (geografische) risicoanalyse 

3 pilots 
(2010)  10% 20% 

 30% 0% 0% 

3. 100% van de beschikkingen op een saneringsplan 
binnen wettelijke termijn 93% (2010)  100% 100% 100% 100% 100% 

4. Percentage van het inkoopvolume waarin 
duurzaamheid is meegewogen en is vertaald in 
inkoopcriteria of contractvoorwaarden 

86% (2011)  ≥80% ≥85% ≥95% ≥100
% ≥100% 

 
 
8.4.6 Programma Facilitair en Bedrijven 
Doelstelling: 10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering 

Indicatoren Nulmeting en peildatum 2012 2013 2014 2015 

1. Centralisatie 
facturenstroom 
energie 

nvt 
  

Stadsdelen 100% 100% 100% 

2. Energie-
monitoring 

nvt 
  

Overige diensten en stadsdelen 
(hoofdkantoren) 
Met een energie-reductie van 5% 
(gemeten vanaf het moment van 
aansluiting op 
monitoringssysteem)  

Uitwerking 5% 
energiereductie 
op basis van 261 
aansluitingen op 
monitorings-
systeem 

Afhankelijk 
van 
resultaten 
2013 

Afhankelijk 
van 
resultaten 
2014 
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4 Cijfermatige overzichten 

 
Leeswijzer 313  
Programmabegroting 315  
Baten en lasten per programma 319 
Overzicht kapitaallasten 383 
Subsidiestaat 387  
Subsidies ten laste van de stelposten 393  
Routinematige investeringen 397  
Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening 401 
aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd  
Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening 405 
door het college zal plaatsvinden 
Raming EMU saldo 413  
Personele verantwoording 417 
  
 



 



Leeswijzer 
 
Met de vaststelling van dit onderdeel van de gemeentebegroting machtigt de gemeenteraad 
het college tot het doen van een bepaald bedrag aan uitgaven voor het bereiken van een 
bepaald resultaat en de realisatie van de daarmee samenhangende inkomsten.  
 
Het bestaat uit de volgende overzichten: 
 
1. Programmabegroting 2013. Dit is een totaaloverzicht van baten en lasten 
2. Baten en lasten per programma en doelstelling 
3. Overzicht kapitaallasten 2013 
4. Aan derden te verstrekken subsidies: 

a. subsidiestaat 
b. subsidies ten laste van stelposten 

5. Staat van de geraamde routinematige investeringen in 2013 
6. Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening aan de raad zal worden 

voorgelegd 
7. Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening door het college zal 

plaatsvinden 
8. Het geraamde EMU-saldo over de jaren 2013 tot en met 2016 
9. De personele verantwoording bestaande uit apparaatskosten, ziekteverzuim, formatie in 

fte, personeelskosten, externe inhuur en diversiteit en leeftijdsopbouw medewerkers 
 
Hieronder wordt, indien benodigd, een korte toelichting gegeven op de overzichten. 
 
ad. 3 
Naast afschrijvingen wordt ook de rente over de door de gemeente aangetrokken 
geldleningen, via een omslagstelsel, doorbelast aan de desbetreffende begrotingsposten. 
 
ad. 4 
De aan derden te verlenen subsidies zijn als onderdeel van de desbetreffende 
begrotingsposten opgenomen in de begroting. In dit afzonderlijke overzicht wordt daarvan 
een nadere specificatie opgenomen. Met de vaststelling hiervan machtigt de raad het college 
tot subsidieverlening. 
 
ad. 5 
Kredieten voor routinematige investeringen worden door de raad verleend met de vaststelling 
van de begroting. Het betreft reguliere vervangingsinvesteringen dan wel investeringen met 
een jaarlijks terugkerend karakter.  
 
ad. 6 
Bij de begroting wordt een overzicht opgenomen van niet routinematige investeringen, welke 
geen grote bestuurlijke impact hebben en waarvan de financiële dekking volledig is geregeld. 
Bij de projecten is een zodanige toelichting gevoegd dat de raad een goed inzicht krijgt in de 
aard van het project. Indien de raad daarmee instemt zal de kredietverlening plaatsvinden 
door het college. 
 
ad. 8 
Met ingang van 2006 moeten de gemeenten in hun begroting een driejaarsraming opnemen 
van hun eigen EMU-saldo waarmee landelijk inzicht wordt verkregen in het deel van het 
financieringstekort dat veroorzaakt wordt door gemeenten.  
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Programmabegroting 2013

Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013

Openbare orde en veiligheid 122.705.190 124.928.633 109.768.378
Werk en inkomen 1.067.575.057 1.001.763.604 999.451.858
Zorg 391.837.782 385.498.436 391.529.199
Educatie & jeugd en diversiteit 208.954.832 213.186.262 201.790.766
Verkeer en Infrastructuur 407.707.936 556.133.230 678.424.772
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 49.119.352 67.471.805 61.983.292
Cultuur en monumenten 144.133.583 147.063.366 138.319.588
Milieu en water 449.151.247 455.609.766 440.969.690
Economie en haven 121.394.760 115.743.805 121.463.400
Facilitair en bedrijven 319.656.592 303.772.672 352.688.408
Stedelijke ontwikkeling 552.939.065 276.490.926 330.425.877
Bestuur en concern 88.156.715 74.759.157 68.772.260
Dienstverlening 68.464.106 65.033.083 64.488.908
Totaal lasten 3.991.796.217 3.787.454.745 3.960.076.396

Openbare orde en veiligheid 10.613.538 7.921.993 6.416.463
Werk en inkomen 790.462.073 717.548.700 769.561.520
Zorg 157.679.883 146.275.137 154.690.194
Educatie & jeugd en diversiteit 79.488.487 73.753.512 76.267.850
Verkeer en Infrastructuur 313.497.151 191.430.937 272.602.188
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 3.519.773 5.582.942 7.325.199
Cultuur en monumenten 16.374.897 18.108.679 22.517.909
Milieu en water 423.209.917 419.845.217 417.713.793
Economie en haven 154.096.498 134.279.121 135.400.013
Facilitair en bedrijven 286.877.465 277.534.915 314.442.981
Stedelijke ontwikkeling 512.431.889 184.746.114 235.171.727
Bestuur en concern 19.015.702 7.026.407 6.690.828
Dienstverlening 33.387.215 31.378.544 31.814.237
Totaal baten 2.800.654.488 2.215.432.218 2.450.614.902

Saldo lasten en baten 1.191.141.729 1.572.022.527 1.509.461.494

Algemene dekkingsmiddelen
Uitkering gemeentefonds 1.571.866.121 1.523.980.426 1.484.633.679
Uitkering stadsdeelfonds -645.497.520 -657.626.248 -645.500.504
Belastingen 178.792.330 170.645.090 178.775.757
Erfpacht 137.651.269 107.426.548 101.291.988
Financiering 95.541.644 98.027.861 132.824.677
Deelnemingen 31.484.262 21.554.170 18.500.000
Overige algemene dekkingsmiddelen -13.417.342 1.619.561 -67.182.755
Totaal algemene dekkingsmiddelen 1.356.420.764 1.265.627.408 1.203.342.842

Resultaat voor onttrekking/toevoeging aan reserves 165.279.035 -306.395.119 -306.118.652
Onttrekkingen aan reserves 1.079.948.291 561.888.093 792.763.007
Toevoegingen aan reserves -1.208.856.994 -255.492.974 -486.644.355

Resultaat na onttrekking/toevoeging aan reserves 36.370.332 0 0
Niet in de Rekening 2011 verwerkte reserveringsvoorstellen 30.600.000
Resultaat na verwerking 5.770.332
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Baten en lasten per programma en per 
doelstelling 

319



Lasten

Rekening Begroting Romp begr.

Volgnummer Omschrij v ing 2011 2012 2013

€ € €

 10: Openbare orde en v eiligheid  

 Doelstelling 1.1: De v eiligheid in alle 78 buurten is 

v erbeterd

 

1400304 Commissies en secretariaten politieorganen  528.100,00 456.465 458.790
1400601 Veiligheidsplan  25.516.882,00 23.532.006 23.175.469
1400605 Informatiehuishouding radicalisering  827.147,00 416.438 446.745
1400606 Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit  1.661.616,00 8.098.334 735.000

1400607 Vreemdelingenbeleid  1.182.070,00 470.642 530.000
1400611 Aanpak Wallengebied  2.816.720,00 0 2.327.500
3100505 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Zeedijk  574.314,00 566.034 0
9801002 Dotatie reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)  4.899.165,00 7.000.000 0

9801018 Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving  0,00 0 210.000

9801024 Dotatie reserve OOV (BMO)  172.301,00 0 0
9801054 Dotatie reserve Wij Amsterdammers (BMO)  0,00 0 0
9801063 Dotatie reservering Decentralisatiegelden OOV  2.328.855,00 0 285.618

9801064 Dotatie reserve decentralisatie uitkering Pilot 
Coffeeshops

 233.000,00 0 0

9801069 Dotatie reserve Invoeringkaderwet prostitutie  0,00 0 0
9801070 Dotatie reserve Regie-unit OBT  0,00 0 207.000
 Subtotaal  40.740.170,00 40.539.919 28.376.122

 Doelstelling 1.2: Minder j eugdcriminaliteit en ov erlast  

6200403 Jeugd en Veiligheid  9.250.033,00 4.527.970 4.687.385

6200406 Preventief Interventie Team  0,00 2.000.000 1.550.000
 Subtotaal  9.250.033,00 6.527.970 6.237.385

 Doelstelling 1.4: Crisisbeheersing en brandweerzorg  

1200101 Brandweerzorg  70.842.231,00 73.039.657 70.839.657
1200103 Kapitaallasten verstrekte geldlening aan Regionale 

Brandweer Amsterdam Amstelland
 1.899.615,00 1.899.615 1.828.008

1200301 Crisisbeheersing  741.971,00 710.167 688.424
1200303 Functioneel leeftijdsontslag Brandweer  2.142.326,00 4.320.036 0
1400303 Nazorg calamiteiten  1.995.257,00 100 100
3300206 Brandblusvoorzieningen (Waternet)  892.021,00 901.300 901.300
9801050 Dotatie reserve Brandweer  0,00 0 0
 Subtotaal  78.513.421,00 80.870.875 74.257.489

 Doelstelling 1.9: Nog niet ingev uld v oor programma 

Openbare Orde en Veiligheid

 

1200201 Veiligheidsregio  1.834.872,00 2.989.869 0
1400610 Stedelijk project Toezicht en Handhaving  15,00 0 0
 Subtotaal  1.834.887,00 2.989.869 0

 Doelstelling 5.2: Openbaar v erv oer en taxi's zij n 

sociaal v eilig

 

1400309 Taxi handhaving  0,00 1.000.000 1.600.000
 Subtotaal  0,00 1.000.000 1.600.000

 Totaal van de lasten  130.338.511,00 131.928.633,00 110.470.996,00
 Totaal van de baten  11.317.315,00 16.357.607,00 11.268.234,00
 Nadelig saldo  119.021.196,00 115.571.026,00 99.202.762,00

Resultaat voor bestemming 112.091.652,00 117.006.640,00 103.351.915,00
Dotaties 7.633.321,00 7.000.000,00 702.618,00
Onttrekkingen 703.777,00 8.435.614,00 4.851.771,00
Resultaatbestemming 6.929.544,00 -1.435.614,00 -4.149.153,00
Resultaat na bestemming 119.021.196,00 115.571.026 99.202.762
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Baten

Rekening Begroting Romp begr.

Volgnummer Omschrij v ing 2011 2012 2013

€ € €

 10: Openbare orde en v eiligheid  

 Doelstelling 1.1: De v eiligheid in alle 78 buurten is 

v erbeterd

 

1400304 Commissies en secretariaten politieorganen  594.181,00 629.908 623.454
1400601 Veiligheidsplan / GSB  3.123.929,00 1.000.000 1.630.000
1400605 Informatiehuishouding radicalisering  31.400,00 -10 0
1400606 Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit  801.528,00 500.000 735.000

1400607 Vreemdelingenbeleid  1.947.499,00 0 0
1400611 Aanpak Wallengebied  0,00 0 0
3100505 Rente van verstrekte geldleningen Zeedijk  574.314,00 566.035 0
9801002 Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)  0,00 7.000.000 2.327.500

9801018 Onttrekking reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving  0,00 250.000 530.000

9801024 Ontrekking reserve OOV (BMO)  228.943,00 900.000 379.000
9801054 Onttrekking reserve Wij Amsterdammers (BMO)  0,00 0 285.618
9801063 Onttrekkking reservering Decentralisatiegelden OOV  139.201,00 100.000 881.041

9801064 Onttrekking reserve decentralisatie uitkering Pilot 
Coffeeshops

 74.388,00 0 48.612

9801069 Onttrekking reserve Invoeringkaderwet prostitutie  0,00 0 200.000
9801070 Onttrekking reserve Regie-unit OBT  0,00 0 200.000
 Subtotaal  7.515.383,00 10.945.933 7.840.225

 Doelstelling 1.2: Minder j eugdcriminaliteit en ov erlast  

6200403 Rijksbijdrage Sociale Integratie en Veiligheid 
(onderdeel preventie jeugdcriminaliteit)

 -943,00 0 0

6200406 Preventief Interventie Team  0,00 0 0
 Subtotaal  -943,00 0 0

 Doelstel ling 1.4: Crisisbeheersing en brandweerzorg  

1200101 Brandweerzorg  0,00 0 0
1200103 Rentebaten verstrekte geldlening aan Regionale 

Brandweer Amsterdam Amstelland
 1.899.615,00 1.899.615 1.828.009

1200301 Crisisbeheersing  -123.000,00 5.642 0
1200303 Functioneel leeftijdsontslag Brandweer  0,00 330.934 0
1400303 Verhaal kosten nazorg calamiteiten  0,00 0 0
3300206 Brandblusvoorzieningen (Waternet)  0,00 0 0
9801050 Onttrekking reserve Brandweer  261.245,00 185.614 0
 Subtotaal  2.037.860,00 2.421.805 1.828.009

 Doelstelling 1.9: Nog niet ingev uld v oor programma 

Openbare Orde en Veiligheid

 

1200201 Veiligheidsregio  1.765.000,00 2.989.869 0
1400610 Stedelijk project Toezicht en Handhaving  15,00 0 0
 Subtotaal  1.765.015,00 2.989.869 0

 Doelstelling 5.2: Openbaar v erv oer en taxi's zij n 

sociaal v eilig

 

1400309 Taxi handhaving  0,00 0 1.600.000
 Subtotaal  0,00 0 1.600.000

 Totaal van de baten  11.317.315,00 16.357.607,00 11.268.234,00
 Totaal van de lasten  130.338.511,00 131.928.633,00 110.470.996,00
 Voordeling saldo  -119.021.196,00 -115.571.026,00 -99.202.762,00

Resultaat voor bestemming -125.950.740,00 -114.135.412,00 -95.053.609,00
Dotaties 7.633.321,00 7.000.000,00 702.618,00
Onttrekkingen 703.777,00 8.435.614,00 4.851.771,00
Resultaatbestemming 6.929.544,00 -1.435.614,00 -4.149.153,00
Resultaat na bestemming -119.021.196,00 -115.571.026 -99.202.762
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Rekening Begroting Romp begr.

Volgnummer Omschrij v ing 2011 2012 2013

€ € €

 20: Werk en inkomen  

 Doelstelling 2.1: Meer Amsterdammers ontwikkelen 

zich naar werk

 

6110109 Werkfonds WIW (DWI)  0,00 29.900.000 0
6110410 Kinderopvang bijstandsgerechtigden  4.579.196,00 2.396.000 2.329.000
6110412 Stelpost werk (DWI)  -8.320,00 442.000 442.000
6110413 Gemeentelijke middelen WWB werkbudget  4.619.546,00 1.750.000 1.570.000
6110417 Blijf aan de bal banen (incidentele prioriteit 2010)  197.856,00 0 0
6110419 Bestrijding jeugdwerkloosheid  1.691.657,00 4.437.591 0
6230101 WWB-middelen  129.764.763,00 87.520.000 95.332.990
6230150 Uitvoeringskosten reintegratie (WPB)  51.806.397,00 50.771.230 50.094.330
9804505 Dotatie reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)  0,00 0 0

9808029 Dotatie reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid (DWI)  0,00 0 0

9808034 Dotatie reserve frictiekosten PAO  0,00 0 0
9808035 Dotatie reserve decentralisatie uitkering pilot 

loondispensatie
 800.000,00 0 0

9808043 Dotatie reserve preventieve onderwijs uitgaven  0,00 0 0
9808101 Dotatie reserve vakantiegeld (Maatwerk)  0,00 0 0
 Subtotaal  193.451.095,00 177.216.821 149.768.320

 Doelstelling 2.3: Een deel v an de Amsterdammers in 

de Wet Sociale Werkv oorziening werkt bij  reguliere 

werkgev ers.

 

6110101 Sociale Werkvoorziening  87.984.621,00 89.280.000 90.714.710
6110102 Pantar  2.037.045,00 0 0
9808031 Dotatie reserve SW-regeling  0,00 0 0
9808036 Dotatie reserve tekort Sociale Werkvoorziening  1.500.000,00 0 0
 Subtotaal  91.521.666,00 89.280.000 90.714.710

 Doelstelling 2.4: Amsterdammers beheersen de 

Nederlandse taal beter en hebben meer kennis v an de 

samenlev ing.

 

6230201 Inburgering (WPB)  61.247.961,00 31.910.000 21.771.000
6230250 Uitvoeringskosten inburgering (WPB)  6.788.305,00 6.319.010 3.433.440
6230301 Educatie (WPB)  7.055.678,00 7.021.540 3.622.000
6230350 Uitvoeringskosten educatie (WPB)  768.160,00 1.418.000 770.470
9808030 Dotatie reserve Instapcursussen (DWI)  0,00 0 0
9808032 Dotatie reserve impuls inburgering  0,00 0 0
9808040 Dotatie reserve Uitvoeringskosten E&I  11.822.000,00 0 0
 Subtotaal  87.682.104,00 46.668.550 29.596.910

 Doelstelling 2.5: Klanten worden bij  

uitkeringsaanv ragen snel en adequaat geholpen

 

6100102 Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en 
ouder

 222.864,00 0 0

6100103 Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar  500.329.437,00 488.750.420 564.184.200

6100104 Wet Investeren in Jongeren  34.960.031,00 30.798.950 0
6100105 Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden  4.447.823,00 4.049.100 5.392.890
6100110 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 6.448.104,00 7.220.070 6.988.290

6100111 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

 1.342.271,00 1.413.990 1.179.410

6100120 Wet inkomensvoorziening kunstenaars  8.872.221,00 9.861.240 0
6100202 Bijstandsbesluit zelfstandigen  7.390.462,00 7.054.740 10.788.380
6100302 WWB en WFA budget  0,00 0 0
6100401 Uitvoeringskosten bijstandsverlening Dienst Werk en 

Inkomen
 67.025.261,00 67.472.040 70.610.250

6120105 Wet Werkloosheidsvoorziening  -174,00 0 0
9800117 Dotatie weerstandsvermogen (WWB)  0,00 0 21.000.000
9804535 Dotatie reserve WiGo4IT  0,00 0 0
9808027 Dotatie reserve geïntegreerde voorziening  0,00 0 0
 Subtotaal  631.038.300,00 616.620.550 680.143.420
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Rekening Begroting Romp begr.

Volgnummer Omschrij v ing 2011 2012 2013

€ € €

 20: Werk en inkomen  

 Doelstelling 2.1: Meer Amsterdammers ontwikkelen 

zich naar werk

 

6110109 Werkfonds WIW (DWI)  -36.771.584,00 0 0
6110410 Kinderopvang bijstandsgerechtigden  66.703,00 0 0
6110412 Stelpost werk (DWI)  0,00 0 0
6110413  8.761,00 0 0
6110417 Blijf aan de bal banen (incidentele prioriteit 2010)  0,00 0 0
6110419 Bestrijding jeugdwerkloosheid  0,00 0 0
6230101 WWB-middelen  166.525.988,00 87.520.000 87.832.990
6230150 Uitvoeringskosten reintegratie (WPB)  0,00 0 0
9804505 Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade 

(DWI)
 320.000,00 320.000 320.000

9808029 Onttrekking reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid 
(DWI)

 131.582,00 4.437.591 0

9808034 Onttrekking reserve frictiekosten PAO  300.000,00 0 0
9808035 Onttrekking reserve decentralisatie uitkering pilot 

loondispensatie
 197.856,00 0 0

9808043 Onttrekking reserve preventieve onderwijs uitgaven  0,00 0 7.500.000
9808101 Onttrekking reserve vakantiegeld (Maatwerk)  0,00 0 0
 Subtotaal  130.779.306,00 92.277.591 95.652.990

 Doelstelling 2.3: Een deel v an de Amsterdammers in 

de Wet Sociale Werkv oorziening werkt bij  reguliere 

werkgev ers.

 

6110101 Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening  83.984.621,00 85.280.000 89.314.710
6110102 Pantar  0,00 0 0
9808031 Onttrekking reserve SW-regeling  1.981.000,00 0 0
9808036 Onttrekking reserve tekort Sociale Werkvoorziening  1.500.000,00 0 0
 Subtotaal  87.465.621,00 85.280.000 89.314.710

 Doelstelling 2.4: Amsterdammers beheersen de 

Nederlandse taal beter en hebben meer kennis v an de 

samenlev ing.

 

6230201 Inburgering (WPB)  71.896.738,00 30.380.000 19.555.000
6230250 Uitvoeringskosten inburgering (WPB)  0,00 0 0
6230301 Educatie (WPB)  6.821.539,00 6.800.000 3.400.000
6230350 Uitvoeringskosten educatie (WPB)  0,00 0 0
9808030 Onttrekking reserve Instapcursussen (DWI)  562.420,00 0 300.000
9808032 Onttrekking reserve impuls inburgering  285.000,00 0 0
9808040 Onttrekking reserve Uitvoeringskosten E&I  0,00 0 3.910.000
 Subtotaal  79.565.697,00 37.180.000 27.165.000

 Doelstelling 2.5: Klanten worden bij  

uitkeringsaanv ragen snel en adequaat geholpen

 

6100102 Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en 
ouder

 222.864,00 0 0

6100103 Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar  500.329.437,00 488.750.420 16.508.160

6100104 Wet Investeren in Jongeren  34.960.030,00 30.798.950 0
6100105 Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden  4.447.824,00 4.049.100 235.000
6100110 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 6.448.105,00 7.220.070 233.000

6100111 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

 1.342.271,00 1.413.990 15.000

6100120 Wet inkomensvoorziening kunstenaars  8.872.222,00 9.861.240 0
6100202 Bijstandsbesluit zelfstandigen  8.144.779,00 7.116.040 10.863.690
6100302 WWB budget  -78.832.649,00 -44.435.070 538.810.010
6100401  0,00 0 0

6120105 Wet Werkloosheidsvoorziening  -175,00 0 0
9800117 Onttrekking weerstandsvermogen (WWB)  18.600.000,00 4.800.000 2.500.000
9804535 Onttrekking reserve WiGo4IT  750.000,00 0 0
9808027 Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening  0,00 866.180 0
 Subtotaal  505.284.708,00 510.440.920 569.164.860
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 Doelstelling 2.6: Amsterdamse minima krij gen 

aanv ullende inkomensv oorzieningen aangeboden en 

hun participatie wordt bev orderd.

 

6140101 Bijzondere bijstand  25.728.069,00 24.128.000 23.427.708
6140201 Armoedebeleid  31.627.814,00 15.511.953 12.161.950
6140204 Kwijtschelding afvalstoffenheffing  5.260.810,00 3.992.600 1.842.600
6140206 Stadspas  2.069.804,00 1.883.370 1.611.980
6140207 Woonlastenfonds  4.907.059,00 2.535.400 2.527.460
6140208 Flankerend bijstandbeleid  462.601,00 1.148.000 1.648.000
6140209 Uitvoeringskosten armoedebestrijding Dienst Werk en 

Inkomen
 7.430.968,00 6.654.360 7.359.890

6140210 Uitkeringen uit reserves en voorzieningen GKA  287.980,00 300.000 300.000
6140211 Stichting Bijzondere Noden  228.787,00 234.040 149.930
9803784 Dotatie reserve lidmaatschap OBA in stadspas  0,00 0 0
9804534 Dotatie reserve KOA  0,00 0 0
9808028 Dotatie reserve armoede Tang gelden - chronische 

zieken
 0,00 0 0

9808037 Dotatie reserve frictiekosten GKA  766.429,00 0 0
9808038 Dotatie reserve Bijdrage DWI aan E-dienstverlening en 

digitalisering stadspas
 915.961,00 0 0

9808039 Dotatie reserve Armoedebestrijding  700.000,00 0 0
9808042 Dotatie reserve werkende armen  475.800,00 0 0
 Subtotaal  80.862.082,00 56.387.723 51.029.518

 Doelstelling 2.7: Versterken v an de 

schuldhulpv erlening

 

6140301 Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer  0,00 12.864.000 16.184.000
6140350 Uitvoeringskosten Schuldhulpverlening en 

Inkomensbeheer
 0,00 2.725.960 3.014.980

 Subtotaal  0,00 15.589.960 19.198.980

 Totaal van de lasten  1.084.555.247,00 1.001.763.604,00 1.020.451.858,00
 Totaal van de baten  815.689.931,00 727.972.471,00 784.290.440,00
 Nadelig saldo  268.865.316,00 273.791.133,00 236.161.418,00

Resultaat voor bestemming 277.112.984,00 284.214.904,00 229.890.338,00
Dotaties 16.980.190,00 0,00 21.000.000,00
Onttrekkingen 25.227.858,00 10.423.771,00 14.728.920,00
Resultaatbestemming -8.247.668,00 -10.423.771,00 6.271.080,00
Resultaat na bestemming 268.865.316,00 273.791.133 236.161.418
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€ € €

 Doelstelling 2.6: Amsterdamse minima krij gen 

aanv ullende inkomensv oorzieningen aangeboden en 

hun participatie wordt bev orderd.

 

6140101 Bijzondere bijstand  1.488.621,00 2.679.000 2.679.000
6140201  10.349.252,00 0 0
6140204  0,00 0 0
6140206 Stadspas  156.726,00 114.960 114.960
6140207  0,00 0 0
6140208  0,00 0 0
6140209  0,00 0 0

6140210  0,00 0 0
6140211 Stichting Bijzondere Noden  0,00 0 0
9803784 Onttrekking reserve lidmaatschap OBA in stadspas  200.000,00 0 0
9804534 Onttrekking reserve KOA  0,00 0 0
9808028 Onttrekking reserve armoede Tang gelden - chronische 

zieken
 400.000,00 0 0

9808037 Ontrekking reserve frictiekosten GKA  0,00 0 198.920
9808038 Onttrekking reserve Bijdrage DWI aan E-dienstverlening 

en digitalisering stadspas
 0,00 0 0

9808039 Onttrekking reserve Armoedebestrijding  0,00 0 0
9808042 Onttrekking reserve werkende armen  0,00 0 0
 Subtotaal  12.594.599,00 2.793.960 2.992.880

 Doelstelling 2.7: Versterken v an de 

schuldhulpv erlening

 

6140301 Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer  0,00 0 0
6140350 Uitvoeringskosten Schuldhulpverlening en 

Inkomensbeheer
 0,00 0 0

 Subtotaal  0,00 0 0

 Totaal van de baten  815.689.931,00 727.972.471,00 784.290.440,00
 Totaal van de lasten  1.084.555.247,00 1.001.763.604,00 1.020.451.858,00
 Voordeling saldo  -268.865.316,00 -273.791.133,00 -236.161.418,00

Resultaat voor bestemming -260.617.648,00 -263.367.362,00 -242.432.498,00
Dotaties 16.980.190,00 0,00 21.000.000,00
Onttrekkingen 25.227.858,00 10.423.771,00 14.728.920,00
Resultaatbestemming -8.247.668,00 -10.423.771,00 6.271.080,00
Resultaat na bestemming -268.865.316,00 -273.791.133 -236.161.418
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 30: Zorg  

 Doelstelling 3.1: Amsterdammers kunnen v olwaardig 

participeren en kiezen uit een samenhangend pakket 

v an zorg- woon- en mobiliteitsv oorzieningen.

 

6200302 Subsidies t.b.v. diverse instellingen Maatschappelijke 
Dienstverlening

 218.247,00 249.350 206.790

6200303 Subsidie voor activiteiten ten behoeve van lichamelijk 
gehandicapten

 0,00 10 10

6200801 Uitkeringen uit reserves en voorzieningen  13.036,00 0 0
6200803 Wonen, Zorg en Dienstverlening  4.248.103,00 5.240.280 5.129.180
6201102 Wachtgelden subsidieportefeuille Maatschappelijke 

Gezondheidszorg
 0,00 600 0

6201103 Uitkeringen uit reserves en fondsen  47.053,00 0 0
6220101 WMO Hulp bij het Huishouden  68.420.516,00 66.324.390 66.450.780
6220103 Vergoedingen aan stadsdelen in het kader van de WMO  1.056.645,00 1.056.648 0

6220104 Maatschappelijk meedoen  4.972.900,00 3.718.950 3.426.090
6220106 Uitvoering aanpak AWBZ-Pakketmaatregel  5.397.070,00 3.822.500 2.767.090
6220107 Vrijwilligerswerk  1.182.909,00 535.140 536.630
6220108 Invoeringskosten AWBZ begeleiding  0,00 1.605.824 1.160.000
6220111 Wijkverpleegkundigen  0,00 0 1.289.985
6520101 WMO aanvullend openbaar vervoer  15.091.416,00 15.112.910 15.747.187
6520201 WMO verstrekkingen woonvoorzieningen  9.292.942,00 12.422.500 10.725.000
6520301 WMO verstekkingen vervoersvoorzieningen  17.835.361,00 19.314.290 19.276.520
6520401 WMO overige lasten  8.233.183,00 9.695.690 8.756.375
6520402 WMO Indicaties  4.978.639,00 4.534.230 4.534.230
6520403 DWZS WMO  6.049.953,00 6.449.420 6.485.031
7140105 Subsidies t.b.v. diverse instellingen gezondheidszorg  555.999,00 588.230 589.880

7140106 Versterking cliëntorganisaties  2.163.541,00 2.225.630 2.169.440
9802661 Dotatie reserve pilot WMO-WWB  0,00 0 0
9803730 Dotatie egalisatiereserve WMO  9.408.739,00 0 0

9803818 Dotatie vergoeding experiment woningaanpassingen 
mantelzorgers

 0,00 0 0

9803822 Dotatie reserve AWBZ-pakketmaatregel  0,00 0 0
 Subtotaal  159.166.252,00 152.896.592 149.250.218

 Doelstelling 3.2: Amsterdammers die dak- of thuisloos 

zij n, of dreigen te worden, ontv angen zorg

 

1400501 Boedelbeheer  742.074,00 891.420 764.618
6200301 Maatschappelijke opvang en drugshulpverlening  61.693.018,00 66.698.017 68.897.868

6200313 DWZS Zorg  3.275.809,00 3.203.110 3.511.386
9802660 Dotatie reserve De Ruijsdael  1.969.440,00 0 0
9802665 Dotatie reserve Nazorg Detentie  675.500,00 0 0
9802666 Dotatie egalisatiereserve kapitaallasten R. 

Kochplantsoen
 0,00 0 0

9803821 Dotatie reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang 
(MO)

 1.014.361,00 0 0

 Subtotaal  69.370.202,00 70.792.547 73.173.872

 Doelstelling 3.3: Slachtoffers v an mensenhandel 

worden opgev angen

 

9803807 Dotatie reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS)  0,00 0 0
 Subtotaal  0,00 0 0
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 30: Zorg  

 Doelstelling 3.1: Amsterdammers kunnen v olwaardig 

participeren en kiezen uit een samenhangend pakket 

v an zorg- woon- en mobiliteitsv oorzieningen.

 

6200302 Subsidies t.b.v. diverse instellingen Maatschappelijke 
Dienstverlening

 0,00 0 0

6200303 Onttrekking reserve Stimuleringsfonds t.b.v. Europees 
Jaar

 0,00 0 0

6200801 Uitkeringen uit reserves en voorzieningen  13.036,00 0 0
6200803 Onttrekking aan voorzieningen  0,00 0 0
6201102  0,00 0 0

6201103 Uitkeringen uit reserves en fondsen  47.053,00 0 0
6220101 WMO Hulp bij het Huishouden  8.001.261,00 8.450.000 9.450.000
6220103  0,00 0 0

6220104 Maatschappelijk meedoen  0,00 0 0
6220106 Uitvoering aanpak AWBZ-Pakketmaatregel  0,00 0 0
6220107 Vrijwilligerswerk  85.000,00 0 0
6220108 Invoeringskosten AWBZ begeleiding  0,00 0 0
6220111 Wijkverpleegkundigen  0,00 0 0
6520101 WMO aanvullend openbaar vervoer  1.181.778,00 1.376.080 1.594.149
6520201 WMO verstrekkingen woonvoorzieningen  0,00 0 0
6520301 WMO verstekkingen vervoersvoorzieningen  0,00 0 0
6520401 WMO overige baten  0,00 0 0
6520402 WMO Indicaties  0,00 0 0
6520403 DWZS WMO  0,00 0 0
7140105 Regiovisie verstandelijk gehandicapten  0,00 0 0

7140106 Versterking cliëntorganisaties  0,00 0 0
9802661 Onttrekking reserve pilot WMO-WWB  1.075.720,00 425.720 0
9803730 Onttrekking egalisatiereserve WMO  0,00 2.379.391 1.039.975

9803818 Onttrekking vergoeding experiment woningaanpassingen 
mantelzorgers

 62.126,00 0 0

9803822 Onttrekking reserve AWBZ-pakketmaatregel  0,00 0 0
 Subtotaal  10.465.974,00 12.631.191 12.084.124

 Doelstelling 3.2: Amsterdammers die dak- of thuisloos 

zij n, of dreigen te worden, ontv angen zorg

 

1400501 Boedelbeheer  633.117,00 906.420 778.288
6200301 Rijksbijdrage maatschappelijke opvang en 

verslavingszorg
 912.904,00 0 0

6200313 DWZS Zorg  0,00 0 0
9802660 Onttrekking reserve De Ruijsdael  0,00 984.720 984.720
9802665 Onttrekking reserve Nazorg Detentie  0,00 0 275.600
9802666 Onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten R. 

Kochplantsoen
 0,00 0 47.800

9803821 Onttrekking reserve Investeringen Maatschappelijke 
Opvang (MO)

 2.514.361,00 0 0

 Subtotaal  4.060.382,00 1.891.140 2.086.408

 Doelstelling 3.3: Slachtoffers v an mensenhandel 

worden opgev angen

 

9803807 Onttrekking reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS)  0,00 0 0
 Subtota al  0,00 0 0
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 Doelstelling 3.4: Minder slachtoffers v an huiselij k 

geweld

 

9803820 Dotatie reserve Geweld achter de Voordeur  333.500,00 0 0
 Subtotaal  333.500,00 0 0

 Doelstelling 3.5: Amsterdammers hebben toegang tot 

kwalitatief goede openbare gezondheidszorg

 

1200302 Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij 
rampen

 3.113.748,00 3.453.434 4.111.303

6201105 Pensionontruimingen  234.579,00 287.100 257.100
6201106 Inkomensbeheer en Uitvaarten  838.936,00 833.680 803.680
6201107 Uitvoeringskosten maatschappelijke zorg Dienst Werk 

en Inkomen
 665.264,00 582.990 600.060

7110401 Spoedeisende medische hulp  24.943.351,00 19.472.922 2.819.498
7120501 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichtingen 

Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis
 274.555,00 274.560 274.560

7140102 Openbare geestelijke gezondheidszorg  22.365.074,00 21.724.041 20.515.940
7140201 Milieu & Gezondheid  5.367.499,00 4.966.228 5.795.122
7140202 Algemene gezondheidszorg  6.381.454,00 7.248.248 7.382.171
7140203 Overige activiteiten  2.194.736,00 1.992.930 5.976.286
7140302 Arbo frictiekosten  2.630,00 -246 0
9802307 Dotatie reserve Research en Development (GGD)  1.554.295,00 0 200.000

9802355 Dotatie reserve ROC-MBO  0,00 0 0
9802662 Dotatie reserve Participatie-envelop vrijwilligerswerk  0,00 0 0

 Subtotaal  67.936.121,00 60.835.887 48.735.720

 Doelstelling 3.6: De GGD bereikt bev olkingsgroepen 

waarv an de gezondheid extra aandacht behoeft. 

Jongeren nemen daarbij  een prominente plaats in

 

7140101 Infectieziekten  42.716.431,00 31.373.739 44.021.766
7140103 Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid  10.111.124,00 9.539.553 9.236.138
7150101 Jeugdgezondheidszorg  57.109.987,00 60.060.118 67.311.485
9802310 Dotatie reserve streeklaboratorium  0,00 30.000 0
9802311 Dotatie reserve Friends (programma depressie) (GGD)  0,00 0 0

9802313 Dotatie reserve Samen Starten (GGD)  0,00 0 0
9802314 Dotatie reserve Omvangrijke en niet jaarlijks 

terugkerende kosten (GGD)
 30.000,00 0 60.000

9802335 Dotatie reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd 
(GGD)

 0,00 0 0

9802339 Dotatie reserve Voorzorg (GGD)  0,00 0 0
9802345 Dotatie reserve Sport Jeugd (GGD)  0,00 0 0
9802347 Dotatie reserve Tienerzwangerschappen  0,00 0 0
9802348 Dotatie reserve Sociale competentietrainingen 

Taakspel (GGD)
 0,00 0 0

9802349 Dotatie reserve Overgewicht 4-12 jarigen/Toeleiding 
kinderen met overgewicht (GGD)

 0,00 0 0

9802351 Dotatie reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD)  0,00 0 0
9802352 Dotatie reserve van Wiechen (GGD)  0,00 0 0
9802353 Dotatie reserve Gezond in  de Stad 4-12jr  487.375,00 0 0
9802354 Dotatie reserve 2e Contactmoment VO  0,00 0 0
9802358 Dotatie reserve Stille Dilemma's  217.744,00 0 0
 Subtotaal  110.672.661,00 101.003.410 120.629.389

 Doelstelling 3.9: Nog niet ingev uld v oor programma 

Zorg

 

6110114 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zorg / maatsch. 
opvang (prioriteit 2010)

 50.000,00 0 0

6210102 Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen)  0,00 0 0
 Subtotaa l  50.000,00 0 0

 Totaal van de lasten  407.528.736,00 385.528.436,00 391.789.199,00
 Totaal van de baten  163.903.783,00 150.904.910,00 158.698.289,00
 Nadelig saldo  243.624.953,00 234.623.526,00 233.090.910,00

Resultaat voor bestemming 234.175.031,00 239.223.299,00 236.839.005,00
Dotaties 15.690.954,00 30.000,00 260.000,00
Onttrekkingen 6.241.032,00 4.629.773,00 4.008.095,00
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 Doelstelling 3.4: Minder slachtoffers v an huiselij k 

geweld

 

9803820 Onttrekking reserve Geweld achter de Voordeur  0,00 0 0
 Subtotaal  0,00 0 0

 Doelstellin g 3.5: Amsterdammers hebben toegang tot 

kwalitatief goede openbare gezondheidszorg

 

1200302 Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij 
rampen

 2.901.430,00 3.238.984 3.897.094

6201105 Pensionontruimingen  8.075,00 22.860 22.860
6201106 Inkomensbeheer en Uitvaarten  857.813,00 810.210 810.210
6201107  0,00 0 0

7110401 Spoedeisende medische hulp  20.432.837,00 18.788.615 2.195.950
7120501 Rente van verstrekte geldleningen Stichtingen 

Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis
 274.555,00 274.560 274.560

7140102 Openbare geestelijke gezondheidszorg  12.928.414,00 11.876.639 10.901.824
7140201 Milieu & Gezondheid  3.974.888,00 3.618.518 4.473.285
7140202 Algemene gezondheidszorg  6.186.050,00 6.579.151 7.128.413
7140203 Overige activiteiten  -421.916,00 74.322 2.967.225
7140302 Arbo frictiekosten  0,00 -247 0
9802307 Onttrekking reserve Research en Development (GGD)  910.229,00 659.942 1.250.000

9802355 Onttrekking reserve ROC-MBO  71.458,00 0 0
9802662 Onttrekking reserve Participatie-envelop vrijwilligerswerk  48.643,00 0 0

 Subtotaal  48.172.476,00 45.943.554 33.921.421

 Doelstelling 3.6: De GGD bereikt bev olkingsgroepen 

waarv an de gezondheid extra aandacht behoeft. 

Jongeren nemen daarbij  een prominente plaats in

 

7140101 Infectieziekten  39.844.949,00 27.685.532 40.294.465
7140103 Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid  5.068.555,00 4.429.213 4.271.225
7150101 Jeugdgezondheidszorg  54.749.848,00 58.144.280 65.630.646
9802310 Onttrekking reserve streeklaboratorium  0,00 30.000 0
9802311 Onttrekking reserve Friends (programma depressie) 

(GGD)
 32.721,00 0 0

9802313 Onttrekking reserve Samen Starten (GGD)  378.122,00 0 0
9802314 Onttrekking reserve Omvangrijke en niet jaarlijks 

terugkerende kosten (GGD)
 34.128,00 0 60.000

9802335 Onttrekking reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande 
Jeugd (GGD)

 72.274,00 0 0

9802339 Onttrekking reserve Voorzorg (GGD)  0,00 0 0
9802345 Onttrekking reserve Sport Jeugd (GGD)  327.340,00 0 0
9802347 Onttrekking reserve Tienerzwangerschappen  47.232,00 0 0
9802348 Onttrekking reserve Sociale competentietrainingen 

Taakspel (GGD)
 228.132,00 0 0

9802349 Onttrekking reserve Overgewicht 4-12 jarigen/Toeleiding 
kinderen met overgewicht (GGD)

 207.450,00 0 0

9802351 Onttrekking reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD)  104.863,00 0 0
9802352 Onttrekking reserve van Wiechen (GGD)  98.330,00 0 0
9802353 Onttrekking reserve Gezond in  de Stad 4-12jr  0,00 0 350.000
9802354 Onttrekking reserve 2e Contactmoment VO  10.771,00 0 0
9802358 Onttrekking reserve Stille Dilemma's  0,00 150.000 0
 Subtotaal  101.204.715,00 90.439.025 110.606.336

 Doelstelling 3.9: Nog niet ingev uld v oor programma 

Zorg

 

6110114 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zorg / maatsch. 
opvang (prioriteit 2010)

 0,00 0 0

6210102 Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen)  236,00 0 0
 Subtot aal  236,00 0 0

 Totaal van de baten  163.903.783,00 150.904.910,00 158.698.289,00
 Totaal van de lasten  407.528.736,00 385.528.436,00 391.789.199,00
 Voordeling saldo  -243.624.953,00 -234.623.526,00 -233.090.910,00

Resultaat voor bestemming -253.074.875,00 -230.023.753,00 -229.342.815,00
Dotaties 15.690.954,00 30.000,00 260.000,00
Onttrekkingen 6.241.032,00 4.629.773,00 4.008.095,00
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Resultaatbestemming 9.449.922,00 -4.599.773,00 -3.748.095,00
Resultaat na bestemming 243.624.953,00 234.623.526 233.090.910
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Resultaatbestemming 9.449.922,00 -4.599.773,00 -3.748.095,00
Resultaat na bestemming -243.624.953,00 -234.623.526 -233.090.910
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 40: Educatie & j eugd en div ersiteit  

 Doelstelling 4.1: De Amsterdamse j eugd doorloopt 

een v olledige schoolloopbaan op goede en 

aantrekkelij ke scholen

 

4800401 Stedelijk Primair Onderwijs  3.812.343,00 3.650.070 3.037.577
4800402 VVE Taalbeleid  36.018.948,00 51.872.042 55.328.020
4800406 Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO)  1.875.034,00 1.112.920 718.200
4800408 Apparaatskosten Onderwijs  1.981.294,00 2.054.320 2.169.073
4800410 Voortijdig schoolverlaten  14.464.720,00 9.021.230 7.588.373
4800413 (V)SO en Passend Onderwijs  7.131.546,00 2.555.450 2.059.210
4800414 Kwaliteit VO/MBO  1.143.563,00 5.865.270 8.067.545
4800415 Programma Kwaliteit Basisonderwijs Amsterdam  10.160.149,00 6.148.880 1.953.982
4800416 Handhaving Leerplicht  14.505.691,00 14.305.520 14.342.232
4800417 Leerlingenvervoer  6.452.525,00 7.707.060 6.226.931
4800804 Binnenmilieu schoolgebouwen  3.998.099,00 0 2.000.000
9803725 Dotatie reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs (DMO)  842.037,00 0 0

9803728 Dotatie reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO)  0,00 0 0
9803731 Dotatie reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen 

(DMO)
 0,00 0 0

9803791 Dotatie reserve Kwaliteit Basis onderwijs  0,00 0 0
 Subtotaal  102.385.949,00 104.292.762 103.491.143

 Doelstelling 4.2: De Amsterdamse j eugd geniet 

onderwij s in geschikte gebouwen

 

4310101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting openbaar 
voortgezet speciaal onderwijs

 2.589.181,00 2.839.340 3.470.600

4330101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting bijzonder 
voortgezet speciaal onderwijs

 2.707.303,00 3.246.980 3.932.430

4410101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting openbaar 
voortgezet onderwijs

 4.951.867,00 5.791.400 5.817.030

4430101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting bijzonder 
voortgezet onderwijs

 18.610.460,00 22.320.520 21.787.010

4800801 Onderwijshuisvesting materieel budget VO en SO  14.365.191,00 14.942.570 13.986.730
4800802 Vergoedingen onderwijshuisvesting SBO aan 

stadsdelen
 2.322.483,00 2.248.400 2.254.700

4800805 Speciaal Onderwijs: Bascule en 't Kabouterhuis  0,00 0 177.770
4800806 Kapitaallasten Revalidatieruimte Mytyl_Tyltyl  0,00 0 84.940
9803757 Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting  0,00 0 0
 Subtotaal  45.546.485,00 51.389.210 51.511.210

 Doelstelling 4.3: kinderen, j ongeren en ouders krij gen 

v roegtij dig en zo nodig gedwongen hulp en 

ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen.

 

6200402 Preventief Jeugdbeleid en jeugdzorg  11.811.940,00 15.186.280 15.361.160
6200405 Acht tot Acht  1.396.011,00 0 0
6300101 Stedelijk jeugd- en jongerenwerk  4.317.580,00 2.808.500 2.042.000
6300103 Apparaatskosten Jeugd  1.442.677,00 1.348.620 1.773.610
6300104 Identiteitsgebonden vrijwillig jeugd- en jongerenwerk  -20.000,00 0 0
6300109 XXXS Card  841.904,00 67.570 0
6300112 Ouder-kindcentra (vervallen 2012)  5.546.953,00 0 0
6300113 Multiprobleemgezinnen (vervallen 2012)  2.304.115,00 0 0
6300116 Samen Doen in de Buurt  0,00 4.000.000 0
6500101 Kinderopvang  7.164.418,00 7.294.710 2.750.540
9803729 Dotatie reserve Van Acht tot Acht arrangementen (DMO)  0,00 0 0

9803733 Dotatie reserve Matchpoint  0,00 0 0
9803752 Dotatie reserve decentralisatie uitkering Bestrijden 

Wachtlijst Kinderopvang
 0,00 0 0

 Subtotaal  34.805.598,00 30.705.680 21.927.310
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 40: Educatie & j eugd en div ersiteit  

 Doelstelling 4.1: De Amsterdamse j eugd doorloopt 

een v olledige schoolloopbaan op goede en 

aantrekkelij ke scholen

 

4800401 Stedelijk Primair Onderwijs  116.156,00 122.000 122.000
4800402 VVE Rijksbijdrage  36.066.014,00 51.905.582 56.825.210
4800406 Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO)  2.248.068,00 1.112.920 718.200
4800408 Apparaatskosten Onderwijs  53.379,00 0 0
4800410 Rijksbijdrage voortijdig schoolverlaten  9.947.916,00 4.000.000 4.000.000
4800413 (V)SO en Passend Onderwijs  2.050.901,00 0 0
4800414 Kwaliteit VO/MBO  0,00 0 0
4800415 Programma Kwaliteit Basisonderwijs Amsterdam  302.100,00 0 0
4800416 Handhaving Leerplicht  9.484.993,00 9.285.820 9.349.580
4800417 Leerlingenvervoer  0,00 0 0
4800804 Binnenmilieu schoolgebouwen  4.107.149,00 0 0
9803725 Onttrekking reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs 

(DMO)
 0,00 260.560 1.102.600

9803728 Onttrekking reserve  Bureau Leerplicht Plus (DMO)  400.000,00 0 0
9803731 Onttrekking reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen 

(DMO)
 202.252,00 0 0

9803791 Onttrekking reserve Kwaliteit Basis onderwijs  2.041.494,00 0 0
 Subtotaal  67.020.422,00 66.686.882 72.117.590

 Doelstelling 4.2: De Amsterdamse j eugd geniet 

onderwij s in geschikte gebouwen

 

4310101 Onderwijshuisvesting  0,00 0 0

4330101 Rijksbijdrage onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet 
speciaal onderwijs

 0,00 0 0

4410101 Onderwijshuisvesting  0,00 0 0

4430101 Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs 
(huur)

 0,00 0 0

4800801 Onderwijshuisvesting materieel budget VO en SO  266.940,00 10 10
4800802 Vergoedingen onderwijshuisvesting SBO aan 

stadsdelen
 0,00 0 0

4800805 Speciaal Onderwijs: Bascule en 't Kabouterhuis  0,00 0 177.770
4800806 Rentebaten Revalidatieruimte Mytyl_Tyltyl  0,00 0 84.940
9803757 Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting  0,00 0 0
 Subtotaal  266.940,00 10 262.720

 Doelstelling 4.3: kinderen, j ongeren en ouders krij gen 

v roegtij dig en zo nodig gedwongen hulp en 

ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen.

 

6200402 Preventief Jeugdbeleid en jeugdzorg  1.491.533,00 568.000 1.000.000
6200405 Acht tot Acht  352.802,00 0 0
6300101 Stedelijk jeugd- en jongerenwerk  55.900,00 0 0
6300103 Apparaatskosten Jeugd  656.684,00 528.700 713.540
6300104  0,00 0 0
6300109 XXXS Card  140.050,00 67.580 0
6300112 Ouder-kindcentra (vervallen 2012)  5.461.857,00 0 0
6300113 Multiprobleemgezinnen (vervallen 2012)  324.187,00 0 0
6300116 Samen Doen in de Buurt  0,00 0 0
6500101 Kinderopvang  2.978.187,00 3.000.000 0
9803729 Onttrekking reserve Van Acht tot Acht arrangementen 

(DMO)
 200.000,00 0 0

9803733 Onttrekking reserve Matchpoint  385.325,00 0 86.420
9803752 Onttrekking reserve decentralisatie uitkering Bestrijden 

Wachtlijst Kinderopvang
 0,00 361.450 0

 Subtotaal  12.046.525,00 4.525.730 1.799.960
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 Doelstelling 4.4: Discriminatie neemt af en sociale 

cohesie neemt toe

 

5110201 Maatschappelijke organisaties Burgerschap&Diversiteit  1.596.607,00 2.418.740 1.168.940

5110202 Subsidies vrouwenemancipatie (vervallen per 2012)  210.581,00 0 0
5110203 Subsidies homo-emancipatie (vervallen per 2012)  413.986,00 0 0
6110113 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zelforganisaties 

diversiteit (prioriteit 2010)
 29.974,00 0 0

6300102 Integratie, Participatie en sociale cohesie  1.601.779,00 1.231.970 1.114.010
6300108 Diversiteit MGI Wij Amsterdammers  -66.971,00 0 0
6300110 Strategisch budget Burgerschap en diversiteit  2.095.933,00 2.454.610 2.347.250
6300114 Apparaatskosten Burgerschap&Diversiteit  1.593.214,00 1.547.050 2.021.763
6300115 Programma Caribische Amsterdammers  517.937,00 526.880 0
9803753 Dotattie reserve decentralisatie uitkering Onderzoek 

Polarisatie
 205.000,00 0 0

9803794 Dotatie reserve Tegengaan Radicalisering en 
Polarisatie

 0,00 0 0

 Subtotaal  8.198.040,00 8.179.250 6.651.963

 Doelstelling 4.5: Amsterdammers kunnen gebruik 

maken v an de faciliteit bibliotheken

 

5100101 Bibliotheken  19.049.453,00 18.619.360 18.209.140
5100103 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting 

Buurtcentra/Stichting Openbare Bibliotheek
 0,00 0 0

9803761 Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO)  0,00 0 0
 Subtotaal  19.049.453,00 18.619.360 18.209.140

 Doelstelling 4.9: Nog niet ingev uld v oor programma 

Educatie, Jeugd en Div ersiteit

 

4800701 Financiële gelijkstelling in het onderwijs  16.344,00 0 0
 Subtotaal  16.344,00 0 0

 Totaal van de lasten  210.001.869,00 213.186.262,00 201.790.766,00
 Totaal van de baten  83.325.108,00 74.778.072,00 78.232.420,00
 Nadelig saldo  126.676.761,00 138.408.190,00 123.558.346,00

Resultaat voor bestemming 129.466.345,00 139.432.750,00 125.522.916,00
Dotaties 1.047.037,00 0,00 0,00
Onttrekkingen 3.836.621,00 1.024.560,00 1.964.570,00
Resultaatbestemming -2.789.584,00 -1.024.560,00 -1.964.570,00
Resultaat na bestemming 126.676.761,00 138.408.190 123.558.346
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 Doelstelling 4.4: Discriminatie neemt af en sociale 

cohesie neemt toe

 

5110201 Maatschappelijke organisaties Burgerschap&Diversiteit  0,00 0 0

5110202 Subsidies vrouwenemancipatie (vervallen per 2012)  0,00 0 0
5110203 Subsidies homo-emancipatie (vervallen per 2012)  0,00 0 0
6110113 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zelforganisaties 

diversiteit (prioriteit 2010)
 0,00 0 0

6300102 Integratie, Participatie en sociale cohesie  0,00 0 0
6300108 Diversiteit MGI Wij Amsterdammers  0,00 0 0
6300110 Strategisch budget Burgerschap en diversiteit  30.199,00 0 0
6300114 Apparaatskosten Burgerschap&Diversiteit  0,00 0 0
6300115 Programma Caribische Amsterdammers  0,00 0 0
9803753 Onttrekking reserve decentralisatie uitkering Onderzoek 

Polarisatie
 205.000,00 0 0

9803794 Onttrekking reserve Tegengaan Radicalisering en 
Polarisatie

 0,00 0 373.000

 Subtotaal  235.199,00 0 373.000

 Doelstelling 4.5: Amsterdammers kunnen gebruik 

maken v an de faciliteit bibliotheken

 

5100101 Onttrekking reserve bibliotheken  3.353.472,00 3.162.900 3.276.600
5100103 Rente van verstrekte geldleningen Stichting 

Buurtcentra/Stichting Openbare Bibliotheek
 0,00 0 0

9803761 Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO)  402.550,00 402.550 402.550
 Subtotaal  3.756.022,00 3.565.450 3.679.150

 Doelstelling 4.9: Nog niet ingev uld v oor programma 

Educatie, Jeugd en Div ersiteit

 

4800701 Financiële gelijkstelling in het onderwijs  0,00 0 0
 Subtotaal  0,00 0 0

 Totaal van de baten  83.325.108,00 74.778.072,00 78.232.420,00
 Totaal van de lasten  210.001.869,00 213.186.262,00 201.790.766,00
 Voordeling saldo  -126.676.761,00 -138.408.190,00 -123.558.346,00

Resultaat voor bestemming -123.887.177,00 -137.383.630,00 -121.593.776,00
Dotaties 1.047.037,00 0,00 0,00
Onttrekkingen 3.836.621,00 1.024.560,00 1.964.570,00
Resultaatbestemming -2.789.584,00 -1.024.560,00 -1.964.570,00
Resultaat na bestemming -126.676.761,00 -138.408.190 -123.558.346
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 50: Verkeer en Infrastructuur  

 Doelstelling 5.1: Minder ernstige v erkeersslachtoffers  

2100208 Veiligheidsbeambte gemeentelijke wegtunnels  175.874,00 125.130 125.660
2100502 Gladheidsbestrijding hoofdinfrastructuur exclusief 

Noord en Zuidoost
 1.317.919,00 1.545.230 1.542.270

2140108 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een 
verkeersveilige stad

 4.066.487,00 5.045.000 5.500.000

9809528 Dotatie Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad  0,00 0 0
 Subtota al  5.560.280,00 6.715.360 7.167.930

 Doelstelling 5.2: Openbaar v erv oer en taxi's zij n 

sociaal v eilig

 

2120104 Sociale veiligheid openbaar vervoer  9.400.704,00 7.988.280 7.973.280
2140110 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een sociaal 

veilige stad
 1.660.112,00 1.713.000 1.700.000

9809533 Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad  0,00 0 0
 Subtotaa l  11.060.816,00 9.701.280 9.673.280

 Doelstelling 5.3: Amsterdam is bereikbaar  

2100109 Uitgaven Westrandweg / 2e Coentunnel  659.682,00 506.200 240.320
2110218 Mobiliteit en openbaar vervoer  413.884,00 5.000.000 267.000
2120304 Kapitaallasten Hemspoorlijn  606.989,00 601.715 583.953
2140107 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor betere 

bereikbaarheid van de stad
 6.416.265,00 7.337.750 6.837.000

2140211 P+R terreinen  3.934.724,00 4.618.900 2.063.550
2230103 Pontveren Noordzeekanaal  10.402.541,00 10.450.330 10.316.310
9809527 Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid in 

stad en regio
 0,00 0 0

9809531 Dotatie reserve Westrandweg / 2e Coentunnel  0,00 0 0
 Subtotaal  22.434.085,00 28.514.895 20.308.133

 Doelstelling 5.4: Goede mobiliteit in Amsterdam  

2100108 Uitgaven IJweg  555.899,00 3.000.000 1.908.600
2100111 Langzaam verkeerpassage CS, decentralisatie uitkering 

tbv spoorse doorsnijdingen
 2.000.000,00 2.000.000 0

2100207 Westertoegang, decentralisatie uitkering tbv spoorse 
doorsnijdingen

 107.685,00 0 733.400

2100209 Verkeerleiding en verkeersmanagement  2.141.680,00 1.982.600 2.640.930
2110206 Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en 

Vervoer
 808.500,00 1.615.300 1.259.520

2110208 Coördinatie uitvoering  2.364.933,00 2.449.140 2.456.220
2110209 Verkeer en Vervoer  3.610.218,00 3.716.870 4.800.420
2110212 Kapitaallasten huisvesting Nieuwe Vaart  185.887,00 0 0
2110213 Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV  -1.275.702,00 -1.628.500 -1.803.860
2120109 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Activa 

BV
 16.602.685,00 15.202.634 16.680.216

2120203 Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei)  18.004.725,00 7.630.000 19.406.290
2120508 Kapitaallasten Noord/Zuidlijn  17.324.868,00 28.564.918 0
2120509 Kapitaallasten IJ-tram  298.665,00 306.430 0
2120510 Kapitaallasten overige railverbindingen  217.577,00 221.430 0
2120515 Uitgaven gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn  63.639.390,00 208.218.000 0
2120518 Uitgaven gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn (DNZL)  0,00 0 0

2120520 Kapitaallasten IJ-tram (Dienst Metro)  0,00 0 302.174
2120521 Kapitaallasten overige railverbindingen (Dienst Metro)  0,00 0 217.556

2120522 kapitaallasten noord zuidlijn (Dienst Metro)  0,00 0 33.367.744
2120523 uitgaven gemeentelijk aandeel noord zuidlijn (Dienst 

Metro)
 0,00 0 303.533.000

2140101  0,00 0 0
2140102 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds  10.582.862,00 10.828.000 10.828.000
2140104 Mobiliteitsfonds  94.613,00 0 0
2140105 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor mobiliteit in de 

stad
 13.993.404,00 19.181.900 20.952.000

2140203 Kapitaallasten parkeergarages  686.956,00 781.005 0
2140208 Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen  2.139.708,00 2.509.440 932.670
2140210 Openbare garages  20.199.934,00 22.541.430 21.417.330
2140212 kapitaallasten parkeergarages (Dienst Metro)  0,00 0 792.401
2230101 Exploitatie pontveren  8.482.202,00 8.556.750 8.695.860
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 50: Verkeer en Infrastructuur  

 Doelstelling 5.1: Minder ernstige v erkeersslachtoffers  

2100208 Veiligheidsbeambte gemeentelijke wegtunnels  0,00 0 0
2100502  0,00 0 0

2140108  0,00 0 0

9809528 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad  4.066.487,00 5.045.000 5.500.000
 Subtotaal  4.066.487,00 5.045.000 5.500.000

 Doelstelling 5.2: Openbaar v erv oer en taxi's zij n 

sociaal v eilig

 

2120104 Sociale veiligheid openbaar vervoer  89.973,00 0 0
2140110  0,00 0 0

9809533 Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad  1.660.112,00 1.713.000 1.700.000
 Subtotaal  1.750.085,00 1.713.000 1.700.000

 Doelstelling 5.3: Amsterdam is bereikbaar  

2100109 Voeding reserve Westrandweg / 2e Coentunnel  0,00 0 0
2110218 Mobiliteit en openbaar vervoer  0,00 0 0
2120304  0,00 0 0
2140107  0,00 0 0

2140211 P+R terreinen  4.165.248,00 4.608.960 2.110.540
2230103 Pontveren Noordzeekanaal  10.402.540,00 10.450.330 10.316.310
9809527 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid 

in stad en regio
 6.416.265,00 7.337.750 6.837.000

9809531 Onttrekking reserve Westrandweg / 2e Coentunnel  659.682,00 506.200 240.320
 Subtotaal  21.643.735,00 22.903.240 19.504.170

 Doelstelling 5.4: Goede mobiliteit in Amsterdam  

2100108 Voeding reserve IJweg  0,00 0 0
2100111 Langzaam verkeerpassage CS, decentralisatie uitkering 

tbv spoorse doorsnijdingen
 0,00 0 0

2100207 Westertoegang, decentralisatie uitkering tbv spoorse 
doorsnijdingen

 0,00 0 0

2100209 Verkeerleiding en verkeersmanagement  0,00 0 0
2110206 Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en 

Vervoer
 2.025.962,00 0 0

2110208 Coördinatie uitvoering (inkomsten)  807.250,00 804.820 804.820
2110209 Verkeer en Vervoer  136.349,00 0 0
2110212  0,00 0 0
2110213 Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV  0,00 0 0
2120109 Rente van verstrekte geldleningen GVB Activa BV  16.602.685,00 15.202.634 16.680.216

2120203 Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei)  0,00 0 0
2120508 Noord/Zuidlijn  0,00 0 0
2120509 IJ-tram  0,00 0 0
2120510  0,00 0 0
2120515  109.754.000,00 0 0
2120518 Inkomsten gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn (DNZL)  0,00 0 65.000.000

2120520 Kapitaallasten IJ-tram (Dienst Metro)  0,00 0 0
2120521 Kapitaallasten overige railverbindingen (Dienst Metro)  0,00 0 0

2120522 kapitaallasten noord zuidlijn (Dienst Metro)  0,00 0 0
2120523 uitgaven gemeentelijk aandeel noord zuidlijn (Dienst 

Metro)
 0,00 0 0

2140101 Afdracht Mobiliteitsfonds aan algemene dienst  10.728.000,00 10.728.000 10.728.000
2140102 Voeding Mobiliteitsfonds  47.205.257,00 45.329.480 46.500.000
2140104  0,00 0 0
2140105  0,00 0 0

2140203 Kapitaallasten parkeergarages  686.956,00 781.005 0
2140208 Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen  1.784.642,00 1.726.140 955.950
2140210 Openbare garages  21.553.056,00 22.863.030 22.103.600
2140212 kapitaallasten parkeergarages (Dienst Metro)  0,00 0 792.401
2230101 Exploitatie pontveren  897.514,00 871.900 870.000
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2230102 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Veren 
BV

 229.648,00 228.528 216.407
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2230102 Rente van verstrekte geldleningen GVB Veren BV  229.648,00 228.528 216.407
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9600149 Parkeergebouwen  2.284.985,00 2.593.060 2.256.680
9804091 Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost  63.815,00 35.250 21.990
9804094 Dotatie Egalisatiereserve CAN-gebied  354.836,00 226.590 226.180
9804095 Dotatie reserve WW van voormalig dAB-

Parkeergebouwen medewerkers
 0,00 0 0

9809503 Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)  3.253.875,00 0 0

9809504 Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV)  48.810.630,00 45.329.480 46.500.000

9809506 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in  kosten 
busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)

 0,00 0 0

9809507 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten 
Noord/Zuidlijn

 109.754.540,00 0 0

9809521 Dotatie reserve NDSM-veer  27.514,00 1.900 0
9809525 Dotatie Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV  0,00 0 0

9809530 Dotatie reserve IJweg  0,00 0 0
9809567 Dotatie reserve RealTimeParkeren  900.000,00 0 0
9809568 Dotatie reserve verbeterplan DIVV  2.000.000,00 0 0
9809569 Dotatie reserve P+R programma  1.586.116,00 0 0
9809570 Dotatie reserve verlaging Westertoegang  841.087,00 0 0
9809571 Dotatie reserve derde fietsplek in de IJ-tram  0,00 0 0
9809604 Dotatie reserve gemeentelijk aandeel kosten noord 

zuidlijn (dienst Metro)
 0,00 0 65.000.000

 Subtotaal  352.873.735,00 386.092.155 563.341.728

 Doelstelling 5.5: Betere luchtkwaliteit in Amsterdam  

2140106 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een schone stad  3.047.164,00 4.043.000 5.200.000

7230107 Luchtkwaliteit  7.256.433,00 5.179.000 4.800.000
9801936 Dotatie reserve Fonds Luchtkwaliteit  810.448,00 0 0
9809526 Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de 

stad
 0,00 0 0

 Subtotaal  11.114.045,00 9.222.000 10.000.000

 Doelstelling 5.6: Amsterdam is schoon en heel  

2100102 Kapitaallasten wegen (gehele stad)  12.496.622,00 13.104.980 12.802.830
2100104 Onderhoud en vervanging van de hoofdinfrastructuur  4.055.065,00 4.268.300 4.261.580
2100106 Uitgaven ten laste van reserve beheer stedelijke 

infrastructuur
 2.309.291,00 1.558.530 2.407.600

2100205 Beheer en onderhoud verkeerstunnels  3.102.958,00 3.004.780 3.003.040
2100206 Kapitaallasten verkeerstunnels  6.807.687,00 7.591.530 9.849.750
2100301 Onderhoud bruggen en viaducten (Centrale Stad)  6.234.012,00 6.305.260 6.960.780

2100302 Kapitaallasten bruggen (gehele stad)  8.066.829,00 9.005.090 9.520.670
2100401 Openbare verlichting  10.708.483,00 10.542.550 11.014.020
2100402 Kapitaallasten openbare verlichting  13.614.543,00 15.054.170 16.031.400
2100403 Reclame  1.093.839,00 372.800 372.910
2110101 Verkeerssystemen  6.487.111,00 6.483.430 6.936.340
2110103 Kapitaallasten verkeerssystemen  5.718.345,00 6.227.130 6.773.430
2110105 Kapitaallasten infrastructuur IJ-oevers  256.922,00 277.870 276.150
2120201 Bijdrage exploitatie openbaar vervoer  0,00 0 0
2120202 Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur  55.702.542,00 53.209.240 0
2120206 Uitgaven personeelsvoorziening GVB  5.400.000,00 0 0
2120207 Strategisch beheer Activa BV  126.450,00 0 0
2120208 Beheer busstations  754.695,00 932.810 931.830
2120209 Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur (Dienst 

Metro)
 0,00 0 57.174.184

2120210 ink Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer (Dienst 
Metro)

 0,00 0 0

2120301 Spoorbaan Amsterdam-Utrecht, inclusief bijbehorende 
viaducten, alsmede enige kunstwerken in andere 
spoorbanen

 367.845,00 408.700 0

2120302 Kapitaallasten spoorbaan Amsterdam-Utrecht inclusief 
viaducten

 674.924,00 669.490 0
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9600149 Parkeergebouwen  1.174.993,00 1.175.420 1.162.690
9804091 Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost  418.773,00 818.550 0
9804094 Onttrekking Egalisatiereserve CAN-gebied  408.858,00 593.980 368.030
9804095 Onttrekking reserve WW van voormalig dAB-

Parkeergebouwen medewerkers
 0,00 0 95.000

9809503 Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)  3.609.590,00 0 0

9809504 Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve 
(dIVV)

 11.832.520,00 10.828.000 10.828.000

9809506 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in  kosten 
busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)

 18.004.725,00 7.630.000 19.406.290

9809507 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten 
Noord/Zuidlijn

 63.639.930,00 208.252.861 0

9809521 Onttrekking reserve NDSM-veer  494.460,00 406.160 0
9809525 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren 

OV
 13.993.404,00 19.181.900 20.952.000

9809530 Onttrekking reserve IJweg  555.899,00 3.000.000 1.908.600
9809567 Onttrekking reserve RealTimeParkeren  42.372,00 410.000 410.000
9809568 Onttrekking reserve verbeterplan DIVV  370.519,00 0 45.000
9809569 Onttrekking reserve P+R programma  0,00 0 267.000
9809570 Onttrekking reserve verlaging Westertoegang  107.685,00 0 733.400
9809571 Onttrekking reserve derde fietsplek in de IJ-tram  0,00 0 0
9809604 Onttrekking reserve gemeentelijk aandeel kosten noord 

zuidlijn (dienst Metro)
 0,00 0 303.546.261

 Subtotaal  327.065.047,00 350.832.408 524.373.665

 Doelstelling 5.5: Betere luchtkwaliteit in Amsterdam  

2140106  0,00 0 0

7230107 Luchtkwaliteit  7.642.658,00 4.779.000 4.400.000
9801936 Onttrekking reserve Fonds Luchtkwaliteit  424.224,00 400.000 400.000
9809526 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in 

de stad
 3.047.164,00 4.043.000 5.200.000

 Subtotaal  11.114.046,00 9.222.000 10.000.000

 Doelstelling 5.6: Amsterdam is schoon en heel  

2100102 Onderhoud bestrating  0,00 0 0
2100104  0,00 0 0
2100106 Voeding reserve beheer stedelijke infrastructuur  0,00 0 0

2100205 Beheer en onderhoud verkeerstunnels  180,00 19.000 41.000
2100206  0,00 0 0
2100301 Huurinkomsten bruggen en viaducten (Centrale Stad)  17.889,00 15.960 15.960

2100302  0,00 0 0
2100401 Openbare verlichting  1.070.174,00 1.250.000 1.250.000
2100402  0,00 0 0
2100403 Reclame  4.445.696,00 3.782.920 8.180.000
2110101 Verkeerssystemen  485.147,00 524.250 573.000
2110103  0,00 0 0
2110105  0,00 0 0
2120201 Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer  55.702.541,00 53.209.240 0
2120202  0,00 0 0
2120206  0,00 0 0
2120207  0,00 0 0
2120208 Beheer busstations  3.360,00 0 0
2120209 Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur (Dienst 

Metro)
 0,00 0 0

2120210 ink Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer (Dienst 
Metro)

 0,00 0 57.174.184

2120301  135.803,00 154.530 0

2120302  0,00 0 0
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2120305 Spoorbaan Amsterdam - Utrecht, onderhoud (Dienst 
Metro)

 0,00 0 0

2120306 Spoorbaan Amsterdam - Utrecht, kapitaallasten (Dienst 
Metro)

 0,00 0 1.029.927

2140109 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een hele en mooie 
stad

 7.307.104,00 1.800.000 1.850.000

2140209 Uitgaven Parkeerbeheer  15.001.390,00 13.643.820 13.230.030
2210102 Kapitaallasten havens, vaarten enz. (gehele stad)  1.906.723,00 2.040.240 2.008.220
2400101 Sluizen en waterkeringen  1.714.025,00 1.752.400 1.861.050
2400102 Kapitaallasten sluizen en waterkeringen  695.670,00 770.890 785.700
3100411 Kapitaallasten illuminatie van de stad  375.500,00 482.800 477.430
8100104 Kapitaallasten ruimtelijke ordening  2.089.261,00 1.973.950 1.874.000
9809522 Dotatie reserve beheer stedelijke infrastructuur  4.953.675,00 0 11.800.000
9809529 Dotatie Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde 

stedelijke infrastructuur
 0,00 0 0

9809566 Dotatie reserve egalisatie parkeerbeheer  748.239,00 0 1.108.080
 Subtotaal  178.769.750,00 161.480.760 184.340.951

 Doelstelling 5.9: Nog niet ingev uld v oor programma 

Verkeer en Infrastructuur

 

9600196 Apparaatskosten dienst Metro  0,00 0 8.249.000
 Subtotaal  0,00 0 8.249.000

 Totaal van de lasten  581.812.711,00 601.726.450,00 803.081.022,00
 Totaal van de baten  452.819.890,00 465.673.898,00 655.296.689,00
 Nadelig saldo  128.992.821,00 136.052.552,00 147.784.333,00

Resultaat voor bestemming 94.210.785,00 364.702.293,00 405.822.584,00
Dotaties 174.104.775,00 45.593.220,00 124.656.250,00
Onttrekkingen 139.322.739,00 274.242.961,00 382.694.501,00
Resultaatbestemming 34.782.036,00 -228.649.741,00 -258.038.251,00
Resultaat na bestemming 128.992.821,00 136.052.552 147.784.333
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2120305 Spoorbaan Amsterdam - Utrecht, onderhoud (Dienst 
Metro)

 0,00 0 140.000

2120306 Spoorbaan Amsterdam - Utrecht, kapitaallasten (Dienst 
Metro)

 0,00 0 0

2140109  0,00 0 0

2140209 Inkomsten Parkeerbeheer  15.749.630,00 12.925.790 14.338.110
2210102  0,00 0 0
2400101 Sluizen en waterkeringen  0,00 0 0
2400102  0,00 0 0
3100411  0,00 0 0
8100104 Kapitaallasten ruimtelijke ordening  0,00 0 0
9809522 Onttrekking reserve beheer stedelijke infrastructuur  2.262.966,00 1.558.530 2.407.600
9809529 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde 

stedelijke infrastructuur
 7.307.104,00 1.800.000 1.850.000

9809566 Onttrekking reserve egalisatie parkeerbeheer  0,00 718.030 0
 Subtotaal  87.180.490,00 75.958.250 85.969.854

 Doelstelling 5.9: Nog niet ingev uld v oor programma 

Verkeer en Infrastructuur

 

9600196 Apparaatskosten dienst Metro  0,00 0 8.249.000
 Subtotaal  0,00 0 8.249.000

 Totaal van de baten  452.819.890,00 465.673.898,00 655.296.689,00
 Totaal van de lasten  581.812.711,00 601.726.450,00 803.081.022,00
 Voordeling saldo  -128.992.821,00 -136.052.552,00 -147.784.333,00

Resultaat voor bestemming -163.774.857,00 92.597.189,00 110.253.918,00
Dotaties 174.104.775,00 45.593.220,00 124.656.250,00
Onttrekkingen 139.322.739,00 274.242.961,00 382.694.501,00
Resultaatbestemming 34.782.036,00 -228.649.741,00 -258.038.251,00
Resultaat na bestemming -128.992.821,00 -136.052.552 -147.784.333
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 60: Openbare ruimte, groen, sport en recreatie  

 Doelstelling 6.1: Een sterkere groenstructuur v oor 

een leefbare en aantrekkelij ke metropoolregio 

Amsterdam.

 

5600101 Kapitaallasten investeringsbijdragen aan stadsdelen 
(groenfonds)

 731.324,00 620.540 668.014

5600102 Kapitaallasten openbaar groen (gehele stad)  911.573,00 865.940 794.600
5600103 Amsterdamse Bos  6.055.154,00 6.229.060 6.280.390
5600104 Groene daken  252.710,00 0 0
5600105 Beleidscapaciteit openbare ruimte en groen  1.380.786,00 1.312.860 1.257.250
5600106 Incidentele groenmiddelen  0,00 2.500.000 6.441.176
5600108 Groenmiddelen 2007-2010  113.914,00 719.000 0
5600114 Sloterplas en parken  304.354,00 3.692.400 690.470
5600116 ISV/SVF (DRO)  8.420,00 1.270.000 3.000.000
5600301 Bijdrage aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat  142.228,00 143.000 163.790
5600303 Bijdrage aan het Recreatieschap Het Twiske  297.533,00 329.550 301.300
5600304 Bijdrage aan het Recreatieschap Waterland  117.662,00 118.830 124.370
5600305 Bijdrage aan het Recreatieschap Vinkeveense Plassen  223.000,00 231.270 230.600

5600306 Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude  209.970,00 210.780 305.440
5600307 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting 

Hortus
 13.529,00 11.214 8.800

5600308 Bijdrage aan het Groengebied Amstelland  1.123.593,00 1.193.730 1.000.270
5600310 Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis 

Magistra
 6.321.631,00 8.452.260 5.492.050

5600311 Groene Plantage inclusief subsidie Hortus  808.830,00 858.070 758.870
5600312 Personele inzet recreatieschappen  43.889,00 44.190 44.320
9803204 Dotatie reserve Groenmiddelen (DRO)  4.500.000,00 0 0
9803774 Dotatie reserve Hortus  0,00 0 0
 Subtotaal  23.560.100,00 28.802.694 27.561.710

 Doelstelling 6.2: De openbare ruimte is kwalitatief 

hoogwaardig en homogeen ingericht en v oor alle 

Amsterdammers toegankelij k

 

2100101 Onderhoud en beheer van het openbaar areaal in 
Westpoort

 2.583.429,00 3.934.047 3.934.047

2100107 Bijdrage van de gemeente in de kosten van het 
onderhoud en de vernieuwing van wegen in het 
havengebied

 3.743.533,00 4.456.816 4.456.816

5600107 De rode loper  0,00 1.485.130 0
5600112 Museumplein  391.635,00 1.249.230 358.370
5600113 Leidseplein  90.351,00 50.000 200.000
5600117 Grootstedelijke openbare ruimte  123.000,00 2.500.000 1.123.000
5600201 Kapitaallasten speelplaatsen en -vijvers  103.872,00 102.480 89.580
6110115 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - milieu / groen 

(prioriteit 2010)
 80.000,00 92.630 0

9803206 Dotatie reserve De Rode Loper  1.000.000,00 1.000.000 1.000.000
9803210 Dotatie reserve Museumplein (DRO)  0,00 0 0
9803212 Dotatie reserve Leidseplein (DRO)  0,00 0 0
9803223 Dotatie Openbare Ruimte gelden  1.123.000,00 0 0
 Subtotaal  9.238.820,00 14.870.333 11.161.813
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 60: Openbare ruimte, groen, sport en recreatie  

 Doelstelling 6.1: Een sterkere groenstructuur v oor 

een leefbare en aantrekkelij ke metropoolregio 

Amsterdam.

 

5600101  0,00 0 0

5600102 Bespaarde rente  0,00 0 0
5600103 Ontvangen huur en pacht Amsterdamse Bos  835.624,00 823.480 758.770
5600104 Groene daken  0,00 0 0
5600105  0,00 0 0
5600106 Incidentele groenmiddelen  0,00 0 0
5600108  0,00 0 0
5600114 Sloterplas en parken  0,00 0 0
5600116 ISV/SVF (DRO)  8.420,00 1.270.000 3.000.000
5600301  0,00 0 0
5600303  0,00 0 0
5600304 Recreatieschap Waterland  76.370,00 76.370 73.820
5600305  0,00 0 0

5600306 Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude  60.240,00 60.420 80.000
5600307 Rente van verstrekte geldleningen Stichting Hortus  13.529,00 11.214 8.800

5600308  0,00 0 0
5600310 Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis 

Magistra
 14.609,00 15.130 14.730

5600311 Groene Plantage  0,00 0 0
5600312 Personele inzet recreatieschappen  0,00 0 0
9803204 Onttrekking reserve Groenmiddelen (DRO)  446.854,00 4.411.397 5.190.470
9803774 Onttrekking reserve Hortus  59.822,00 200.000 200.000
 Subtotaal  1.515.468,00 6.868.011 9.326.590

 Doelstelling 6.2: De openbare ruimte is kwalitatief 

hoogwaardig en homogeen ingericht en v oor alle 

Amsterdammers toegankelij k

 

2100101 Inkomsten uit uitvoering voor externe partijen 
(Westpoort), uitvoering gladheidsbestrijding en verkoop 
van zout aan stadsdelen

 0,00 0 0

2100107  0,00 0 0

5600107  0,00 0 0
5600112 Museumplein  0,00 0 0
5600113 Leidseplein  0,00 0 0
5600117 Grootstedelijke openbare ruimte  0,00 0 0
5600201  0,00 0 0
6110115 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - milieu / groen 

(prioriteit 2010)
 0,00 0 0

9803206 Onttrekking reserve De Rode Loper  0,00 1.485.133 0
9803210 Onttrekking reserve Museumplein (DRO)  391.635,00 1.249.226 358.365
9803212 Onttrekking reserve Leidseplein (DRO)  90.350,00 50.000 200.000
9803223 Onttrekking Openbare Ruimte gelden  0,00 0 1.123.000
 Subtotaal  481.985,00 2.784.359 1.681.365

345



Lasten

Rekening Begroting Romp begr.

Volgnummer Omschrij v ing 2011 2012 2013

€ € €

 Doelstelling 6.3: Sportbeoefening in Amsterdam op 

olympisch niv eau

 

5300103 Sportaccommodatie Centrale Stad  4.773.851,00 5.274.050 5.404.030
5300104 Kapitaallasten van verstrekte geldlening - 

Basketbalvereniging ABC
 1.130,00 727 0

5300105 Kapitaallasten lening Stichting tennis Osdorp  2.602,00 2.439 2.170
5300106 Sportaccomodatie Sporthallen Zuid  2.405.157,00 2.425.040 2.485.360
5300107 Sportaccommodatie Amsterdamse Bos  890.960,00 805.630 806.370
5300116 Stelpost combinatiefunctie  3.073.628,00 3.435.630 0
5300201 Amsterdamse Sportraad  223.138,00 211.400 233.140
5300203 Sportdeelname en stimulering (beleid)  1.309.231,00 823.770 0
5300204 Apparaatskosten sportbeleid  841.458,00 811.350 1.431.275
5300215 Topsport,  Evenementen en Olympische Ambitie  3.288.600,00 4.114.680 3.477.640
5300502 Sportdeelname en Sportstimulering  2.533.714,00 3.411.210 6.873.930
5300504 Apparaatskosten Sportservice  2.386.973,00 2.227.390 2.330.995
9803755 Dotatie reserve Olympische Ambitie  0,00 0 875.000
9803797 Dotatie reserve Sportplan 2009 - 2012  0,00 0 0
 Subtotaal  21.730.442,00 23.543.316 23.919.910

 Doelstelling 6.4: Bij dragen aan de dierenbescherming 

in amsterdam

 

1400201 Dierenbescherming Amsterdam  1.161.225,00 1.218.890 1.194.540
 Subtotaal  1.161.225,00 1.218.890 1.194.540

 Doelstelling 6.9: Nog niet ingev uld v oor programma 

Openbare Ruimte, Groen, Sport en Recreatie

 

5300102 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting 
SIA

 51.765,00 36.572 20.319

 Subtotaal  51.765,00 36.572 20.319

 Totaal van de lasten  55.742.352,00 68.471.805,00 63.858.292,00
 Totaal van de baten  6.008.434,00 12.978.698,00 14.397.034,00
 Nadelig saldo  49.733.918,00 55.493.107,00 49.461.258,00

Resultaat voor bestemming 45.599.579,00 61.888.863,00 54.658.093,00
Dotaties 6.623.000,00 1.000.000,00 1.875.000,00
Onttrekkingen 2.488.661,00 7.395.756,00 7.071.835,00
Resultaatbestemming 4.134.339,00 -6.395.756,00 -5.196.835,00
Resultaat na bestemming 49.733.918,00 55.493.107 49.461.258
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 Doelstelling 6.3: Sportbeoefening in Amsterdam op 

olympisch niv eau

 

5300103 Sportaccommodatie Centrale Stad  17.500,00 0 0
5300104 Rente van verstrekte geldlening - Basketbalvereniging 

ABC
 1.130,00 727 0

5300105 Kapitaallasten lening Stichting tennis Osdorp  2.602,00 2.440 2.170
5300106 Sportaccomodatie Sporthallen Zuid  1.038.468,00 806.480 886.480
5300107 Sportaccommodatie Amsterdamse Bos  388.783,00 221.630 221.630
5300116  65.917,00 0 0
5300201 Amsterdamse Sportraad  0,00 0 0
5300203 Sportdeelname en stimulering (beleid)  89.998,00 0 0
5300204 Apparaatskosten sportbeleid  0,00 0 0
5300215 Topsport,  Evenementen en Olympische Ambitie  41.346,00 22.760 22.760
5300502 Sportdeelname en Sportstimulering  762.228,00 2.176.020 2.176.020
5300504 Apparaatskosten Sportservice  51.244,00 59.700 59.700
9803755 Onttrekking reserve Olympische Ambitie  0,00 0 0
9803797 Onttrekking reserve Sportplan 2009 - 2012  1.500.000,00 0 0
 Subtot aal  3.959.216,00 3.289.757 3.368.760

 Doelstelling 6.4: Bij dragen aan de dierenbescherming 

in amsterdam

 

1400201 Dierenbescherming Amsterdam  0,00 0 0
 Subtotaal  0,00 0 0

 Doelstellin g 6.9: Nog niet ingev uld v oor programma 

Openbare Ruimte, Groen, Sport en Recreatie

 

5300102 Rente van verstrekte geldleningen Stichting SIA  51.765,00 36.571 20.319

 Subtotaal  51.765,00 36.571 20.319

 Totaal van de baten  6.008.434,00 12.978.698,00 14.397.034,00
 Totaal van de lasten  55.742.352,00 68.471.805,00 63.858.292,00
 Voordeling saldo  -49.733.918,00 -55.493.107,00 -49.461.258,00

Resultaat voor bestemming -53.868.257,00 -49.097.351,00 -44.264.423,00
Dotaties 6.623.000,00 1.000.000,00 1.875.000,00
Onttrekkingen 2.488.661,00 7.395.756,00 7.071.835,00
Resultaatbestemming 4.134.339,00 -6.395.756,00 -5.196.835,00
Resultaat na bestemming -49.733.918,00 -55.493.107 -49.461.258
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 70: Cultuur en monumenten  

 Doelstelling 7.1: Het gebouwde, archeologische en 

cultuurlandschappelij ke erfgoed wordt behouden, 

v ersterkt en duurzaam ontwikkeld.

 

5410202 Kapitaallasten torens, poorten, monumenten en 
fonteinen

 158.420,00 135.300 117.920

5410206 Bureau monumentenzorg  4.627.572,00 4.338.600 3.838.149
5410208 ISV  400.000,00 2.000.000 1.500.000
5410209 Noord/Zuidlijn  541.464,00 935.700 940.550
5410306 Kapitaallasten stadsarcheologie  37.992,00 37.660 36.550
9800427 Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en 

Archeologie
 160.000,00 0 0

9801939 Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en 
Archeologie

 0,00 0 0

9804032 Dotatie reserve Amsterdams Restauratiefonds  0,00 0 0
9804033 Dotatie reserve Portugees/Israelische Synagoge  0,00 0 0

9804034 Dotatie reserve toekomstige WW-uitkeringen (BMA)  207.250,00 0 0

9809532 Dotatie reserve Bureau Monumenten en Archeologie  0,00 0 0

 Subtotaa l  6.132.698,00 7.447.260 6.433.169

 Doelstelling 7.2: Kunstenplan  

5110105 Kunsteducatie  9.891.839,00 9.874.550 2.796.870

5400101 Beeldende kunst  2.540.070,00 2.487.800 0
5400102 Film, fotografie en nieuwe media  2.793.817,00 2.834.820 0
5400104 Letteren  426.530,00 433.190 0
5400305 Theater  27.623.896,00 27.085.790 0
5400306 Muziek  28.435.672,00 28.774.800 0
5400307 Dans  5.907.767,00 6.066.760 0
5400312 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting Het 

Ketelhuis
 3.167,00 2.573 1.980

5400402 Infrastructuur (AFK)  10.898.060,00 1.626.420 0
5400601 Amateurkunst  849.080,00 870.480 0
5400712 Uitvoering kunstenplan  380.019,00 513.490 441.981
5400713 Talentontwikkeling en vrije tijd  8.162,00 0 0
5410120 Musea  34.274.807,00 32.282.890 0
9803716 Dotatie reserve Cultureel Beleggen  328.116,00 194.120 0
9803775 Dotatie reserve Talentontwikkeling  0,00 0 0
9803777 Dotatie reserve Laboratorium  50.000,00 50.000 0
9803783 Dotatie reserve pilot muziekonderwijs  250.000,00 0 0
9803785 Reserve ombouw voltage Stedelijk Museum  0,00 0 0
9803786 Dotatie reserve nieuwbouw Stedelijk Museum  15.200.000,00 0 0
9803787 Dotatie egalisatiereserve kapitaallasten 

Stadsschouwburg
 4.951.000,00 0 0

 Subtotaal  144.812.002,00 113.097.683 3.240.831

 Doelstelling 7.4: Professionalisering ontwikkeling, 

eigendom, beheer en onderhoud v an cultureel 

v astgoed

 

5400704 Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed  363.864,00 2.038.630 0
5400705 Cultuurpanden in beheer bij DMO  1.152.167,00 1.233.630 0
9803724 Dotatie reserve Onderhoud Cultuurpanden DMO  303.741,00 582.120 589.110
9803788 Dotatie reserve onderhoud en investeringen cultureel 

vastgoed
 1.398.804,00 0 0

 Subtotaal  3.218.576,00 3.854.380 589.110

 Doelstelling 7.5: Een Amsterdams mediabeleid  

5800204 Lokale media  6.149.730,00 6.039.380 4.021.540
5800205 Kapitaallasten verstrekte geldlening AT5  4.057,00 674 0
9803770 Dotatie reserve AT5  0,00 0 0
 Subtotaal  6.153.787,00 6.040.054 4.021.540
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 70: Cultuur en monumenten  

 Doelstelling 7.1: Het gebouwde, archeologische en 

cultuurlandschappelij ke erfgoed wordt behouden, 

v ersterkt en duurzaam ontwikkeld.

 

5410202  0,00 0 0

5410206 Bureau monumentenzorg  746.047,00 783.020 279.440
5410208 ISV  400.000,00 2.000.000 1.500.000
5410209 Noord/Zuidlijn  541.464,00 935.700 940.550
5410306  0,00 0 0
9800427 Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en 

Archeologie
 110.000,00 86.250 0

9801939 Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en 
Archeologie

 160.000,00 0 0

9804032 Onttrekking reserve Amsterdams Restauratiefonds  10.000,00 10.000 10.000
9804033 Onttrekking reserve Portugees/Israelische Synagoge  0,00 0 0

9804034 Onttrekking reserve toekomstige WW-uitkeringen (BMA)  46.588,00 49.500 0

9809532 Onttrekking reserve Bureau Monumenten en Archeologie  208.270,00 0 0

 Subtotaal  2.222.369,00 3.864.470 2.729.990

 Doelstelling 7.2: Kunstenplan  

5110105 Rijksbijdrage kunsteducatie en onttrekking aan 
voorziening

 0,00 0 0

5400101 Rijksbijdrage beeldende kunst  0,00 0 0
5400102 Film, fotografie en nieuwe media  0,00 0 0
5400104  0,00 0 0
5400305 Inkomsten Theater  3.623.655,00 3.550.280 0
5400306 Inkomsten Muziek  2.514.816,00 2.469.140 0
5400307 Inkomsten Dans  0,00 0 0
5400312 Rente van verstrekte geldlening Stichting Het Ketelhuis  3.167,00 2.574 1.980

5400402 Infrastructuur (AFK)  0,00 0 0
5400601 Amateurkunst  0,00 0 0
5400712 Inkomsten uitvoering kunstenplan  546.000,00 194.120 0
5400713 Talentontwikkeling en vrije tijd  7.300,00 0 0
5410120 Inkomsten Musea  2.979.357,00 2.902.010 0
9803716 Onttrekking reserve Cultureel Beleggen  0,00 242.000 47.880
9803775 Onttrekking reserve Talentontwikkeling  0,00 0 25.000
9803777 Onttrekking reserve Laboratorium  0,00 0 0
9803783 Onttrekking reserve pilot muziekonderwijs  250.000,00 0 0
9803785 Reserve ombouw voltage Stedelijk Museum  0,00 0 0
9803786 Onttrekking reserve nieuwbouw Stedelijk Museum  3.042.002,00 517.500 632.390
9803787 Onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten 

Stadsschouwburg
 219.940,00 219.940 219.940

 Subtotaal  13.186.237,00 10.097.564 927.190

 Doelstelling 7.4: Professionalisering ontwikkeling, 

eigendom, beheer en onderhoud v an cultureel 

v astgoed

 

5400704 Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed  20.924,00 0 0
5400705 Inkomsten cultuurpanden in beheer bij DMO  1.466.628,00 1.815.750 0
9803724 Onttrekking reserve Onderhoud Cultuurpanden DMO  0,00 0 0
9803788 Onttrekking reserve onderhoud en investeringen 

cultureel vastgoed
 70.000,00 0 285.000

 Subtotaal  1.557.552,00 1.815.750 285.000

 Doelstelling 7.5: Een Amsterdams mediabeleid  

5800204 Inkomsten lokale media  2.266.580,00 2.297.380 2.343.340
5800205 Rente verstrekte geldlening AT5  4.057,00 675 0
9803770 Onttrekking reserve AT5  0,00 122.190 0
 Subtotaal  2.270.637,00 2.420.245 2.343.340
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 Doelstelling 7.6: Div ersen kunst en cultuur  

5400103 Vrije ruimte Kunstenplan  0,00 0 14.640.880
5400204 Beheerkosten Muziektheater  3.191.988,00 3.578.189 3.421.690
5400308 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Carré  585.137,00 571.337 557.537
5400309 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting 

Stadsschouwburg Amsterdam
 553.518,00 554.383 523.258

5400310 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting 
Melkweg

 28.302,00 25.927 23.553

5400401 Amsterdams Fonds voor de Kunst  0,00 9.441.670 7.967.090
5400404 Kunstraad  451.530,00 441.981 0
5400405 Overige Kunst en Cultuur  0,00 1.073.650 963.140
5400406 Stelposten kunstenplan  0,00 0 1.947.300
5400407 Functionele ruimte Kunstenplan  0,00 0 68.190.400
5400408 Exploitatie Kunstenplan  0,00 0 12.283.110
5400703 Apparaatskosten Kunst en Cultuur  1.876.271,00 1.756.710 1.820.440
5410105 Kapitaallasten verstrekte geldlening St. A'dams 

Historisch Museum
 4.467,00 6.382 0

5410109 Exploitatie Kunstenplan Musea  0,00 0 12.285.650
6110112 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - kunst en cultuur 

(prioriteit 2010)
 -25.782,00 0 0

 Subtotaal  6.665.431,00 17.450.229 124.624.048

 Doelstelling 7.9: Nog niet ingev uld v oor programma 

Cultuur en Monumenten

 

9800426 Dotatie reserve WW Bureau Monumenten en 
Archeologie

 0,00 0 0

9800428 Dotatie reserve 400 jaar grachten  90.000,00 0 0
 Subtotaal  90.000,00 0 0

 Totaal van de lasten  167.072.494,00 147.889.606,00 138.908.698,00
 Totaal van de baten  20.491.697,00 19.356.059,00 23.827.619,00
 Nadelig saldo  146.580.797,00 128.533.547,00 115.081.079,00

Resultaat voor bestemming 127.758.686,00 128.954.687,00 115.801.679,00
Dotaties 22.938.911,00 826.240,00 589.110,00
Onttrekkingen 4.116.800,00 1.247.380,00 1.309.710,00
Resultaatbestemming 18.822.111,00 -421.140,00 -720.600,00
Resultaat na bestemming 146.580.797,00 128.533.547 115.081.079
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 Doelstelling 7.6: Div ersen kunst en cultuur  

5400103 Vrije ruimte Kunstenplan  0,00 0 0
5400204  0,00 0 0
5400308 Rente van verstrekte geldlening Carré  585.137,00 571.337 557.538
5400309 Rente van verstrekte geldlening Stichting 

Stadsschouwburg Amsterdam
 553.518,00 554.382 523.258

5400310 Rente van verstrekte geldleningen Stichting Melkweg  28.302,00 25.928 23.553

5400401  0,00 0 0
5400404 Kunstraad  0,00 0 0
5400405 Overige Kunst en Cultuur  0,00 0 0
5400406 Stelposten kunstenplan  0,00 0 194.120
5400407 Functionele ruimte Kunstenplan  0,00 0 0
5400408 Exploitatie Kunstenplan  0,00 0 7.987.280
5400703 Apparaatskosten Kunst en Cultuur  83.478,00 0 21.310
5410105 Rentebaten verstrekte geldlening St. A'dams Historisch 

Museum
 4.467,00 6.383 0

5410109 Exploitatie Kunstenplan Musea  0,00 0 8.145.540
6110112 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - kunst en cultuur 

(prioriteit 2010)
 0,00 0 0

 Subtotaal  1.254.902,00 1.158.030 17.452.599

 Doelstelling 7.9: Nog niet ingev uld v oor programma 

Cultuur en Monumenten

 

9800426 Onttrekking reserve WW Bureau Monumenten en 
Archeologie

 0,00 0 49.500

9800428 Ontrekking reserve 400 jaar grachten  0,00 0 40.000
 Subtotaal  0,00 0 89.500

 Totaal van de baten  20.491.697,00 19.356.059,00 23.827.619,00
 Totaal van de lasten  167.072.494,00 147.889.606,00 138.908.698,00
 Voordeling saldo  -146.580.797,00 -128.533.547,00 -115.081.079,00

Resultaat voor bestemming -165.402.908,00 -128.112.407,00 -114.360.479,00
Dotaties 22.938.911,00 826.240,00 589.110,00
Onttrekkingen 4.116.800,00 1.247.380,00 1.309.710,00
Resultaatbestemming 18.822.111,00 -421.140,00 -720.600,00
Resultaat na bestemming -146.580.797,00 -128.533.547 -115.081.079
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Rekening Begroting Romp begr.

Volgnummer Omschrij v ing 2011 2012 2013

€ € €

 80: Milieu en water  

 Doelstelling 8.1: Afv al en rioolslib worden zo 

duurzaam mogelij k v erwerkt, binnen het financiële 

kader

 

7210201 Depot Gevaarlijk Afval  7.143.976,00 7.174.960 7.139.569
7210202 Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam  104.540.605,00 104.920.970 102.564.351
7210203 Gemeentelijke afvalsorteerstations  10.692.807,00 11.096.020 10.345.000
7210205 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting 

Afvalservice West
 175.185,00 162.765 150.345

7210206 HR Centrale  90.435.547,00 90.992.080 92.863.857
9806002 Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)  0,00 0 0

 Subtota al  212.988.120,00 214.346.795 213.063.122

 Doelstelling 8.2: Amsterdam is v itaal, leefbaar en 

duurzaam

 

7220406 Analyse bedrijfsafvalwater  970,00 77.880 77.880
7230103 Geluidwerende voorzieningen  58.431,00 57.860 56.120
7230104 Bevordering van het milieubesef  222.804,00 258.850 258.850
7230105 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu)  13.970.581,00 14.470.406 12.761.790
7230106 Commissie voor de milieuhygiëne  0,00 0 0
7230108 Bodemsanering  10.351.622,00 7.865.480 6.739.979

7230109 Gronddepots  2.803.254,00 3.166.349 2.417.987
7230110 Bijdrage Vereveningsfonds aan bodemsanering  3.322.145,00 0 0

7230113 Bodemcoördinatie  1.413.047,00 2.591.711 2.262.387
7230114 Subsidie NME-Centrum  551.111,00 567.600 567.600
7230115 Geotechnisch archief  137.430,00 83.410 83.410
7230116 Budget ten behoeve van de stadsdelen voor uit te 

voeren milieutaken
 4.671.860,00 5.152.330 5.199.570

7230117 Onderhoud Diemerzeedijk (Waternet)  1.193.493,00 0 0
7230118 Onderhoud Diemerzeedijk (DMB)  1.246.438,00 1.893.800 1.600.000
8300115 Dotatie voorziening bodemsanering  0,00 9.450.000 0
8300123 Warmtenet  153.349,00 143.065 132.345
9801909 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu)  0,00 0 0
9801912 Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB)  48.937,00 0 0
 Subtotaal  40.145.472,00 45.778.741 32.157.918

 Doelstelling 8.3: Het openbare water in Amsterdam is 

schoon en toegankelij k

 

2210105 Baggerontvangstplicht stadsdelen  538.132,00 548.220 729.430
2210106 Baggerslibverwerking J. v. Riebeeckhaven  453.909,00 1.055.880 0
2210107 Baggeren/drijfvuilvissen  3.933.723,00 3.921.860 4.563.220
2210108 Wereld Waternet  0,00 0 1.000.000
2210109 Gangbaar houden sluizen  103.895,00 113.560 0
2210111 Lasten Binnenwaterbeheer  11.754.683,00 11.956.280 11.652.880
2210112 Havengeld Pleziervaart  0,00 0 0
9806308 Dotatie reserve WW-gelden (vm. BBA)  0,00 0 0
 Subtotaal  16.784.342,00 17.595.800 17.945.530
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Rekening Begroting Romp begr.

Volgnummer Omschrij v ing 2011 2012 2013

€ € €

 80: Milieu en water  

 Doelstelling 8.1: Afv al en rioolslib worden zo 

duurzaam mogelij k v erwerkt, binnen het financiële 

kader

 

7210201 Depot Gevaarlijk Afval  7.569.219,00 7.393.490 7.358.600
7210202 Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam  104.326.868,00 104.920.970 102.564.351
7210203 Gemeentelijke afvalsorteerstations  10.692.807,00 11.096.020 10.345.000
7210205 Rente van verstrekte geldlening Stichting Afvalservice 

West
 175.185,00 162.765 150.345

7210206 HR Centrale  97.247.295,00 101.882.090 103.763.857
9806002 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)  213.737,00 0 0

 Subtotaal  220.225.111,00 225.455.335 224.182.153

 Doelstelling 8.2: Amsterdam is v itaal, leefbaar en 

duurzaam

 

7220406 Analyse bedrijfsafvalwater  0,00 0 0
7230103  0,00 0 0
7230104 Bevordering van het milieubesef  0,00 0 0
7230105 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu)  5.560.783,00 5.152.090 4.999.330
7230106 Commissie voor de milieuhygiëne  0,00 0 0
7230108 Rijksbijdrage op grond van de Wet Bodem Bescherming  1.281.126,00 718.180 0

7230109 Gronddepots  2.803.260,00 2.906.652 2.417.981
7230110 Bijdrage Vereveningsfonds ten behoeve van 

bodemsanering
 0,00 1.151.404 4

7230113 Bodemcoördinatie  1.413.046,00 1.700.000 2.262.379
7230114  0,00 0 0
7230115  0,00 0 0
7230116  0,00 0 0

7230117 Onderhoud Diemerzeedijk  1.193.493,00 0 0
7230118 Onderhoud Diemerzeedijk (DMB)  1.422.799,00 839.300 738.710
8300115 Vrijval voorziening bodemsanering  3.322.145,00 0 0
8300123 Warmtenet  150.000,00 143.065 132.355
9801909 Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Milieu)  351.419,00 0 0
9801912 Onttrekking reserve Diemerzeedijk (DMB)  0,00 246.700 47.290
 Subtotaal  17.498.071,00 12.857.391 10.598.049

 Doelstelling 8.3: Het openbare water in Amsterdam is 

schoon en toegankelij k

 

2210105 Baggerontvangstplicht stadsdelen  0,00 0 0
2210106  0,00 0 0
2210107 Opbrengst drijfvuilvissen  1.827,00 18.150 0
2210108  0,00 0 0
2210109  0,00 0 0
2210111 Baten Binnenwaterbeheer niet zijnde Havengeld  1.048.835,00 1.053.180 903.180
2210112 Havengeld Pleziervaart  1.539.956,00 1.700.000 2.800.000
9806308 Onttrekking reserve WW-gelden (vm. BBA)  288.101,00 0 0
 Subtotaal  2.878.719,00 2.771.330 3.703.180
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Rekening Begroting Romp begr.

Volgnummer Omschrij v ing 2011 2012 2013

€ € €

 Doelstelling 8.4: Efficiënt inzamelen en afv oeren v an 

afv alwater.

 

7220101 Projecten rioolrecht  558.843,00 566.860 554.870
7220102 Grondwaterzorg in het kader van de Wet Verbrede 

Watertaken
 2.475.911,00 2.845.550 2.866.520

7220103 Rioolgemalen  7.122.694,00 7.340.560 6.916.170
7220104 Perceptiekosten rioolrecht  2.327.144,00 2.355.000 2.355.000
7220108 Rioleringstaken  46.680.890,00 50.341.290 52.095.160
7220116 Dotatie voorziening rioolrecht  6.407.689,00 0 0
7220401 Bestuurshulp (Waternet)  284.467,00 305.780 250.350
7220402 Huis- en kolkaansluitingen  3.843.133,00 2.658.000 2.778.900

7260101  0,00 0 0
 Subtotaal  69.700.771,00 66.413.040 67.816.970

 Doelstelling 8.5: Amsterdammers hebben toegang tot 

schoon drinkwater

 

3300201 Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen  109.547.999,00 111.452.030 109.972.909
3300202 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Het 

Waterlaboratorium
 33.480,00 23.360 13.241

9806301 Dotatie egalisatiereserve (Waternet)  0,00 0 110.090
9806305 Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen 

(Waternet)
 1.321.480,00 0 0

 Subtotaal  110.902.959,00 111.475.390 110.096.240

 Totaal van de lasten  450.521.664,00 455.609.766,00 441.079.780,00
 Totaal van de baten  424.528.271,00 421.364.947,00 419.562.083,00
 Nadelig saldo  25.993.393,00 34.244.819,00 21.517.697,00

Resultaat voor bestemming 25.941.330,00 35.764.549,00 23.255.897,00
Dotaties 1.370.417,00 0,00 110.090,00
Onttrekkingen 1.318.354,00 1.519.730,00 1.848.290,00
Resultaatbestemming 52.063,00 -1.519.730,00 -1.738.200,00
Resultaat na bestemming 25.993.393,00 34.244.819 21.517.697
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Rekening Begroting Romp begr.

Volgnummer Omschrij v ing 2011 2012 2013
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 Doelstelling 8.4: Efficiënt inzamelen en afv oeren v an 

afv alwater.

 

7220101  0,00 0 0
7220102 Grondwaterzorg in het kader van de Wet Verbrede 

Watertaken
 0,00 0 0

7220103  0,00 0 0
7220104  0,00 0 0
7220108 Rioleringstaken  5.032.140,00 0 0
7220116 Vrijval voorziening rioolrecht  0,00 953.000 2.549.260
7220401  0,00 0 0
7220402 Heffing voor het opbreken van de openbare weg ten 

behoeve van particuliere riolen
 4.183.722,00 3.056.700 3.056.700

7260101 Rioolrechten  63.807.548,00 64.795.800 65.376.500
 Subtotaal  73.023.410,00 68.805.500 70.982.460

 Doelstelling 8.5: Amsterdammers hebben toegang tot 

schoon drinkwater

 

3300201 Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen  110.404.383,00 110.179.000 108.282.000
3300202 Rente van verstrekte geldleningen Het 

Waterlaboratorium
 33.480,00 23.361 13.241

9806301 Onttrekking egalisatiereserve (Waternet)  465.097,00 1.273.030 1.801.000
9806305 Onttrekking reserve in te verdienen overnamesommen 

(Waternet)
 0,00 0 0

 Subtotaal  110.902.960,00 111.475.391 110.096.241

 Totaal van de baten  424.528.271,00 421.364.947,00 419.562.083,00
 Totaal van de lasten  450.521.664,00 455.609.766,00 441.079.780,00
 Voordeling saldo  -25.993.393,00 -34.244.819,00 -21.517.697,00

Resultaat voor bestemming -26.045.456,00 -32.725.089,00 -19.779.497,00
Dotaties 1.370.417,00 0,00 110.090,00
Onttrekkingen 1.318.354,00 1.519.730,00 1.848.290,00
Resultaatbestemming 52.063,00 -1.519.730,00 -1.738.200,00
Resultaat na bestemming -25.993.393,00 -34.244.819 -21.517.697
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 100: Economie en hav en  

 Doelstelling 9.1: Versterken en v ernieuwen v an de 

economische structuur v an de metropoolregio 

Amsterdam

 

2300102 Economie en Ruimte  357.977,00 477.522 897.992
3100301 Onderzoeksprogammering  300.279,00 268.620 268.620
3100405 Europa  610.100,00 714.120 714.120
3100502 Kennis en Innovatie  87.921,00 0 0
3100503 Kennis en innovatie  4.657.074,00 1.008.200 6.282.259
8300121 Glasvezelnet  255.771,00 270.826 270.816
9805618 Dotatie reserve LSFA/LSCA  0,00 0 0
9805621 Dotatie reserve Pieken in de Delta  0,00 0 0
9805625 Dotatie reserve Amsterdam Economic Board  7.689.059,00 0 0
 Subtota al  13.958.181,00 2.739.288 8.433.807

 Doelstelling 9.2: Een onderscheidend (inter)nationaal 

v estigingsklimaat

 

3100501 Ondernemerschap  3.981.327,00 1.118.592 1.311.492
3100902 Apparaatskosten Economische Zaken  7.358.900,00 6.567.682 7.590.193
9805620 Dotatie reserve Subsidieregeling Veilig Ondernemen  600.000,00 0 0

9805622 Dotatie reserve IBC (International Broadcasting 
Convention)

 0,00 0 0

9805624 Dotatie reserve NEMO  378.150,00 378.150 0
 Subtotaal  12.318.377,00 8.064.424 8.901.685

 Doelstelling 9.3: Vermarkten v an de metropoolregio 

Amsterdam

 

3100401 Citymarketing en toerisme  4.001.586,00 4.788.580 5.303.656
3100404 Internationale acquisitie  2.927.876,00 3.065.160 2.291.619
3200301 Fonds Ontwikkelingsmaatschappij  574.363,00 545.520 545.520
5800206 Evenementenfonds  1.841.223,00 2.020.915 1.513.784
9805604 Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)  984.710,00 986.780 986.780

9805611 Dotatie reserve Holland Casino (EZ)  81.950,00 126.000 126.000
 Subtotaal  10.411.708,00 11.532.955 10.767.359

 Doelstelling 9.4: 9.4 en 9.5 (de 2 hav endoelstellingen)  

2200101 Exploitatie Haven Amsterdam  94.071.238,00 94.604.918 94.180.179
2200102 Leges Haven Amsterdam  77.475,00 1.500 1.500
2200105 Vergoeding Haven Amsterdam  291.650,00 291.650 291.650
9801060 Dotatie reserve kosten verzelfstanding Haven  0,00 0 0
9803501 Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen 

(HA)
 4.319.642,00 10 10

9803502 Dotatie fonds strategische projecten (HA)  2.080.180,00 2.500.000 2.500.000
9803503 Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA)  100.000,00 100.000 100.000
9803507 Dotatie Fonds verbeteren achterlandverbindingen (HA)  7.055.870,00 0 0

9803508 Dotatie reserve duurzaamheid (HA)  2.000.000,00 2.000.000 500.000
 Subtotaal  109.996.055,00 99.498.078 97.573.339

 Totaal van de lasten  146.684.321,00 121.834.745,00 125.676.190,00
 Totaal van de baten  163.872.011,00 141.865.401,00 148.285.352,00
 Nadelig saldo  -17.187.690,00 -20.030.656,00 -22.609.162,00

Resultaat voor bestemming -32.701.738,00 -18.535.316,00 -13.936.613,00
Dotaties 25.289.561,00 6.090.940,00 4.212.790,00
Onttrekkingen 9.775.513,00 7.586.280,00 12.885.339,00
Resultaatbestemming 15.514.048,00 -1.495.340,00 -8.672.549,00
Resultaat na bestemming -17.187.690,00 -20.030.656 -22.609.162
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€ € €

 100: Economie en hav en  

 Doelstelling 9.1: Versterken en v ernieuwen v an de 

economische structuur v an de metropoolregio 

Amsterdam

 

2300102 Economie en Ruimte  18.670,00 0 0
3100301 Onderzoeksprogammering  28.459,00 0 0
3100405 Europa  430.769,00 274.170 274.170
3100502 Kennis en Innovatie  -25.000,00 0 0
3100503 Kennis en innovatie  326.978,00 0 0
8300121 Glasvezelnet  0,00 0 0
9805618 Reserve reserve LSFA/LSCA  2.941.443,00 0 0
9805621 Onttrekking reserve Pieken in de Delta  2.100.000,00 0 0
9805625 Onttrekking reserve Amsterdam Economic Board  0,00 0 5.299.059
 Subtotaal  5.821.319,00 274.170 5.573.229

 Doelstelling 9.2: Een onderscheidend (inter)nationaal 

v estigingsklimaat

 

3100501 Ondernemerschap  2.452.138,00 19.230 19.230
3100902 Apparaatskosten Economische Zaken  218.115,00 73.220 73.220
9805620 Onttrekking reserve Subsidieregeling Veilig 

Ondernemen
 200.000,00 0 0

9805622 Onttrekking reserve IBC (International Broadcasting 
Convention)

 100.000,00 0 0

9805624 Onttrekking reserve NEMO  0,00 0 0
 Subtotaal  2.970.253,00 92.450 92.450

 Doelstelling 9.3: Vermarkten v an de metropoolregio 

Amsterdam

 

3100401 Citymarketing en toerisme  1.561.642,00 1.500.660 1.500.660
3100404 Internationale acquisitie  1.191.738,00 384.970 384.970
3200301 Fonds Ontwikkelingsmaatschappij  0,00 0 0
5800206 Evenementenfonds  299.756,00 0 0
9805604 Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)  574.363,00 543.160 543.160

9805611 Onttrekking reserve Holland Casino (EZ)  35.000,00 126.000 126.000
 Subtotaal  3.662.499,00 2.554.790 2.554.790

 Doelstelling 9.4: 9.4 en 9.5 (de 2 hav endoelstellingen)  

2200101 Exploitatie Haven Amsterdam  147.506.007,00 132.026.371 133.147.263
2200102 Leges Haven Amsterdam  87.226,00 500 500
2200105  0,00 0 0
9801060 Onttrekking reserve kosten verzelfstanding Haven  257.772,00 0 0
9803501 Onttrekking reserve afkoopsommen van 

erfpachttermijnen (HA)
 977.840,00 817.120 817.120

9803502 Onttrekking fonds strategische projecten (HA)  1.889.281,00 2.500.000 2.500.000
9803503 Onttrekking fonds promotie Sail 2010 (HA)  0,00 0 0
9803507 Onttrekking Fonds verbeteren achterlandverbindingen 

(HA)
 0,00 1.600.000 1.600.000

9803508 Onttrekking reserve duurzaamheid (HA)  699.814,00 2.000.000 2.000.000
 Subtotaal  151.417.940,00 138.943.991 140.064.883

 Totaal van de baten  163.872.011,00 141.865.401,00 148.285.352,00
 Totaal van de lasten  146.684.321,00 121.834.745,00 125.676.190,00
 Voordeling saldo  17.187.690,00 20.030.656,00 22.609.162,00

Resultaat voor bestemming 1.673.642,00 21.525.996,00 31.281.711,00
Dotaties 25.289.561,00 6.090.940,00 4.212.790,00
Onttrekkingen 9.775.513,00 7.586.280,00 12.885.339,00
Resultaatbestemming 15.514.048,00 -1.495.340,00 -8.672.549,00
Resultaat na bestemming 17.187.690,00 20.030.656 22.609.162
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 110: Facilitair en bedrij v en  

 Doelstelling 10.1: Verbeteren v an de gemeentelij ke 

ICT in de periode 2011-2014.

 

0020307 Dienst ICT  66.321.759,00 57.501.872 72.903.916
9801103 Dotatie reserve WW en wachtgeld (SHI)  0,00 0 0
9801110 Dotatie reserve meubilair CI&B  0,00 0 0
9801116 Dotatie reserve (kapitaallasten) achterstallig onderhoud  0,00 0 0

9801117 Dotatie reserve Transitieplan  0,00 0 18.000.000
9801119 Dotatie reserve Uitvoeringsplan  18.634.394,00 8.550.000 0
 Subtotaal  84.956.153,00 66.051.872 90.903.916

 Doelstelling 10.2: Efficiënt en effectief uitv oeren v an 

beleidsondersteuning, proj ectmanagement en 

bedrij fsv oering

 

0020201 Dienstverlening en Facilitair Management  30.996.190,00 22.320.735 37.481.001
0020203 Mediabeheer  1.799.682,00 3.030.498 0
0020218 Mediabeheer (SHP)  0,00 0 1.500.000
0020517 ABC-pool  4.226.620,00 0 0
0020518 Adviesgroep Amsterdam  5.237.508,00 0 0
0020519 Integriteitsbeleid  1.216.375,00 1.248.974 1.240.993
0020523 Mijn Personeelsnet  13.378.755,00 12.734.770 12.480.630
0020524 Lasten Bureau van Werk naar Werk  824.722,00 680.180 749.630
0020525 Uitvoering Uitkeringen  502.595,00 545.980 242.260
0020526 ABC-pool  0,00 4.281.965 5.148.554
0020527 AGA  0,00 5.119.837 8.115.462
0020528 Personeelsbeleid en Organisatieontwikkeling SHP  0,00 703.624 703.624
9220237 Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen  -797,00 0 0
9220240 Materiaaldienst  22.670.363,00 25.613.400 22.007.800
9220241 Stichting Voertuigbeheer Amsterdam  6.711.634,00 8.112.200 8.112.200
9220246 Projectmanagementbureau  17.624.680,00 18.976.940 18.931.710
9220249 Wibautgroep  1.551.220,00 1.170.430 1.467.770
9800202 Dotatie reserve Wachtgeld (DFM)  0,00 0 0
9800203 Dotatie reserve mediabeheer (DFM)  0,00 0 0
9800216 Dotatie reserve frictiekosten  0,00 521.500 0
9801021 Dotatie reserve AGA (BDA)  104.721,00 0 0
9801047 Dotatie reserve Bureau Integriteit (BMO)  33.778,00 0 0
9801222 Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP)  328.457,00 0 0
9802908 Dotatie reserve Round About IBA  0,00 0 0
9802909 Dotatie reserve Virtuele Maquette tafel  0,00 0 0
9802910 Dotatie reserve Verbetering Bedrijfsvoering  210.232,00 0 0
9804061 Dotatie algemene reserve Materiaaldienst  427.795,00 12.300 10.000
9804601 Dotatie reserve professionalisering (PMB)  0,00 0 0
9804602 Dotatie algemene reserve (PMB)  443.250,00 153.650 153.330
9804608 Dotatie reserve huisvesting en meubilair (PMB)  0,00 0 0
9804901 Dotatie algemene reserve (Wibautgroep)  22.610,00 9.350 11.620
 Subtotaal  108.310.390,00 105.236.333 118.356.584

 Doelstelling 10.3: Efficiënt en effectief uitv oeren v an 

financiële activ iteiten richting burgers en 

concernonderdelen.

 

2140301 Bijdrage aan Cition BV  0,00 0 0
2140401 Frictiekosten ontvlechting parkeer BV  9.196.442,00 9.667.260 770.483
3300203 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Westpoort 

Warmte BV
 871.163,00 690.899 757.639

9220203 Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken  4.318.375,00 4.378.876 4.430.626
9220247 ACAM Accountancy en Advies  7.565.335,00 6.280.000 6.157.000
9220250 Dienst Stadstoezicht  35.484.105,00 32.813.691 26.412.953
9220251 Handhavingsacademie  1.802.941,00 331.160 1.335.037
9220252 REO bedrijf DST  0,00 0 3.152.921
9220253 Pool Amsterdam  0,00 0 1.667.939
9400103 Dienst Belastingen: overige activiteiten  8.599.126,00 8.240.800 8.382.800
9803401 Dotatie egalisatiereserve commerciële activiteiten 

(Dienst Belastingen)
 208.820,00 111.370 111.370

9803402 Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen)  0,00 0 0

9804701 Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM)  0,00 230.000 277.000
9804702 Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM)  0,00 0 0
 Subtotaal  68.046.307,00 62.744.056 53.455.768
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 110: Facilitair en bedrij v en  

 Doelstelling 10.1: Verbeteren v an de gemeentelij ke 

ICT in de periode 2011-2014.

 

0020307 Dienst ICT  39.804.023,00 42.487.073 47.172.397
9801103 Onttrekking reserve WW en wachtgeld (SHI)  24.355,00 22.000 25.000
9801110 Onttrekking reserve meubilair CI&B  7.700,00 7.700 0
9801116 Onttrekking reserve (kapitaallasten) achterstallig 

onderhoud
 6.904.381,00 2.410.850 3.016.251

9801117 Onttrekking reserve Transitieplan  0,00 0 11.700.000
9801119 Onttrekking reserve Uitvoeringsplan  3.977.588,00 0 4.767.666
 Subtotaal  50.718.047,00 44.927.623 66.681.314

 Doelstelling 10.2: Efficiënt en effectief uitv oeren v an 

beleidsondersteuning, proj ectmanagement en 

bedrij fsv oering

 

0020201 Dienstverlening en Facilitair Management  21.801.988,00 19.419.486 36.050.486
0020203 Mediabeheer  1.693.817,00 3.030.482 0
0020218 Mediabeheer (SHP)  0,00 0 1.500.000
0020517 ABC-pool  4.694.231,00 0 0
0020518 Adviesgroep Amsterdam  6.443.498,00 0 0
0020519 Integriteitsbeleid  423.228,00 335.905 335.905
0020523 Mijn Personeelsnet  13.581.021,00 12.734.770 12.480.630
0020524 Baten Bureau van Werk naar Werk  824.722,00 680.180 749.630
0020525 Uitvoering Uitkeringen  488.725,00 505.980 230.000
0020526 ABC-pool  0,00 4.653.809 5.526.112
0020527 AGA  0,00 5.507.027 8.694.875
0020528 Personeelsbeleid en Organisatieontwikkeling SHP  0,00 0 0
9220237 Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen  0,00 0 0
9220240 Materiaaldienst  23.987.952,00 26.100.000 22.270.000
9220241 Stichting Voertuigbeheer Amsterdam  6.711.635,00 8.112.200 8.112.200
9220246 Projectmanagementbureau  21.435.100,00 20.220.370 20.429.090
9220249 Wibautgroep  1.701.930,00 1.232.780 1.545.230
9800202 Onttrekking reserve Wachtgeld (DFM)  146.510,00 103.682 0
9800203 Onttrekking reserve mediabeheer (DFM)  2.111,00 0 0
9800216 Onttrekking reserve frictiekosten  0,00 0 0
9801021 Onttrekking reserve AGA (BDA)  0,00 0 0
9801047 Onttrekking reserve Bureau Integriteit (BMO)  0,00 0 0
9801222 Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP)  0,00 0 0
9802908 Onttrekking reserve Round About IBA  97.110,00 0 0
9802909 Onttrekking reserve Virtuele Maquette tafel  24.774,00 0 0
9802910 Onttrekking reserve Verbetering Bedrijfsvoering  103.323,00 250.000 250.000
9804061 Onttrekking algemene reserve Materiaaldienst  0,00 0 0
9804601 Onttrekking reserve professionalisering (PMB)  0,00 50.000 50.000
9804602 Onttrekking algemene reserve (PMB)  0,00 0 0
9804608 Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB)  13.352,00 13.350 0
9804901 Onttrekking algemene reserve (Wibautgroep)  0,00 0 0
 Subtotaal  104.175.027,00 102.950.021 118.224.158

 Doelstelling 10.3: Efficiënt en effectief uitv oeren v an 

financiële activ iteiten richting burgers en 

concernonderdelen.

 

2140301 Bijdrage van Cition BV  7.807.729,00 8.900.000 0
2140401 Frictiekosten ontvlechting parkeer BV  1.388.713,00 767.263 767.263
3300203 Rente van verstrekte geldleningen Westpoort Warmte 

BV
 871.163,00 690.900 757.639

9220203 Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken  3.625.351,00 3.554.299 3.742.382
9220247 ACAM Accountancy en Advies  7.421.065,00 6.700.000 6.660.000
9220250 Dienst Stadstoezicht  28.548.774,00 22.982.010 21.944.274
9220251 Handhavingsacademie  1.802.940,00 331.160 1.335.041
9220252 REO bedrijf DST  0,00 0 767.263
9220253 Pool Amsterdam  0,00 0 649.688
9400103 Dienst Belastingen: overige activiteiten  9.153.664,00 8.686.290 8.478.290
9803401 Onttrekking egalisatiereserve commerciële activiteiten 

(Dienst Belastingen)
 0,00 0 350.000

9803402 Onttrekking reserve incassobureau (Dienst Belastingen)  70.185,00 0 0

9804701 Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM)  62.622,00 0 50.000
9804702 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM)  51.645,00 40.000 0
 Subtotaal  60.803.851,00 52.651.922 45.501.840
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 Doelstelling 10.4: Efficiënt en effectief uitv oeren v an 

beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken 

binnen de ruimtelij ke sector

 

3100201 Food Center Amsterdam  5.645.775,00 4.796.150 2.655.170
8100102 Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten  12.733.893,00 12.197.500 12.032.634
8300130 Werken in opdracht gebiedsontwikkeling  11.450.104,00 11.124.177 9.958.567
8300134 Beheer gemeentelijk vastgoed  14.582.947,00 16.510.684 12.667.083
8300138 Bureau Gemeentelijke Huisvesting  0,00 0 40.998.256
9220227 Exploitatie Jodenbreestraat 25  4.781.470,00 4.713.880 0
9220229 Ingenieursbureau Amsterdam  29.563.610,00 29.986.190 30.223.750
9802901 Dotatie winstreserve (IBA)  627.913,00 225.000 225.000
9802902 Dotatie algemene reserve (IBA)  59.233,00 0 0
9802903 Dotatie reserve wachtgeld (IBA)  0,00 0 0
9802905 Dotatie reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)  0,00 0 0
9803129 Dotatie reserve gemeentelijke bijdrage herstructurering 

Food Center Amsterdam
 2.544.596,00 0 0

9807202 Dotatie reserve Exploitatieverliezen groente- en fruithal 
(Food Center)

 0,00 0 0

 Subtotaal  81.989.541,00 79.553.581 108.760.460

 Doelstelling 10.9: Nog niet ingev uld v oor programma 

Facilitair en Bedrij v en

 

9801118 Dotatie reserve BRI-DPG  0,00 0 0
 Subtotaal  0,00 0 0

 Totaal van de lasten  343.302.391,00 313.585.842,00 371.476.728,00
 Totaal van de baten  300.022.528,00 282.567.265,00 335.165.597,00
 Nadelig saldo  43.279.863,00 31.018.577,00 36.311.131,00

Resultaat voor bestemming 32.779.127,00 26.237.757,00 38.245.427,00
Dotaties 23.645.799,00 9.813.170,00 18.788.320,00
Onttrekkingen 13.145.063,00 5.032.350,00 20.722.616,00
Resultaatbestemming 10.500.736,00 4.780.820,00 -1.934.296,00
Resultaat na bestemming 43.279.863,00 31.018.577 36.311.131
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 Doelstelling 10.4: Efficiënt en effectief uitv oeren v an 

beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken 

binnen de ruimtelij ke sector

 

3100201 Food Center Amsterdam  5.282.156,00 2.939.261 2.660.701
8100102 Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten  12.010.856,00 12.622.850 12.465.710
8300130 Werken in opdracht gebiedsontwikkeling  11.450.106,00 10.473.870 10.198.910
8300134 Beheer gemeentelijk vastgoed  15.687.454,00 17.262.080 12.726.910
8300138 Bureau Gemeentelijke Huisvesting  0,00 0 34.301.365
9220227 Exploitatie Jodenbreestraat 25  4.596.467,00 4.713.880 0
9220229 Ingenieursbureau Amsterdam  33.639.157,00 31.890.990 31.890.990
9802901 Onttrekking winstreserve (IBA)  0,00 225.000 475.000
9802902 Onttrekking algemene reserve (IBA)  0,00 0 0
9802903 Onttrekking reserve wachtgeld (IBA)  104.264,00 0 0
9802905 Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)  109.772,00 109.770 38.700
9803129 Onttrekking reserve gemeentelijke bijdrage 

herstructurering Food Center Amsterdam
 1.253.358,00 1.800.000 0

9807202 Onttrekking reserve Exploitatieverliezen groente- en 
fruithal (Food Center)

 113.445,00 -2 -1

 Subtotaal  84.247.035,00 82.037.699 104.758.285

 Doelstelling 10.9: Nog niet ingev uld v oor programma 

Facilitair en Bedrij v en

 

9801118 Onttrekking reserve BRI-DPG  78.568,00 0 0
 Subtotaal  78.568,00 0 0

 Totaal van de baten  300.022.528,00 282.567.265,00 335.165.597,00
 Totaal van de lasten  343.302.391,00 313.585.842,00 371.476.728,00
 Voordeling saldo  -43.279.863,00 -31.018.577,00 -36.311.131,00

Resultaat voor bestemming -53.780.599,00 -35.799.397,00 -34.376.835,00
Dotaties 23.645.799,00 9.813.170,00 18.788.320,00
Onttrekkingen 13.145.063,00 5.032.350,00 20.722.616,00
Resultaatbestemming 10.500.736,00 4.780.820,00 -1.934.296,00
Resultaat na bestemming -43.279.863,00 -31.018.577 -36.311.131
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 120: Stedelij ke ontwikkeling  

 Doelstelling 11.9: Een passend aanbod v an 

maatschappelij k v astgoed

 

6200702 Koers Nieuw West  1.612.848,00 0 0
6200703 Programma Maatschappelijke Investeringen  1.144.667,00 12.669.700 5.842.574
6200705 Beheer en ontwikkeling maatschappelijk vastgoed  0,00 1.191.810 1.306.610
8210319 Stenen voor Sociaal  -209.296,00 0 0
9803704 Dotatie reserve Huisvesting OKC's  0,00 0 0
9803720 Dotatie reserve Programma Maatschappelijke 

Investeringen
 2.981.334,00 0 0

 Subtotaal  5.529.553,00 13.861.510 7.149.184

 Doelstelling 11.1: De metropoolregio groeit 

economisch sterk en duurzaam

 

8100101 Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening  7.065.068,00 6.807.270 6.822.158
8100105 Plan Openbare Ruimte IJ-oevers  0,00 0 2.264.706
8100109 Planvorming IJ-oevers  525.734,00 0 0
8100111 Planvorming Middenmeer Noord  0,00 0 0
8100113 Planvorming Science Park  116.706,00 0 0
8100115 Planvorming Wibaut aan de Amstel  748.351,00 0 0
8100116 Planvorming Noordwaarts  1.914.802,00 0 0
8100117 Planvorming Zuidoostlob  547.587,00 0 0
8100118 Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg  79.836,00 0 0
8100120 Planvorming werkgebieden  100.003,00 0 750.000
8100127 Diverse projecten OGA  4.208.138,00 2.994.752 2.883.322
8100128 Kennisregie Grote Projecten  119.474,00 202.700 0
8100130 Planvorming IJburg (OGA)  8.003,00 0 0
8100131 Planvorming Glasvezelnetwerk  380.353,00 165.710 165.000
8100132 Proceskosten grondexploitaties Vereveningsfonds  0,00 29.100.000 25.700.000
8100301 Planvorming Zuidas grondexploitaties  10.084.684,00 10.000.000 10.000.000
8100302 Zuidas Dok  4.476.873,00 2.500.000 500.000
8100303 Bestuurlijke begeleiding Zuidas  148.253,00 140.865 150.000
8200102 Kapitaallasten woningbouw  11.036.512,00 7.949.700 4.258.862
8300114 Dotatie voorziening voor plantekorten Vereveningsfonds  208.341.761,00 34.494.750 0

8300131 Regie productie  1.234.061,00 1.809.185 1.478.495
8300132 Toetsing en fondsbeheer  282.098,00 6.343.530 7.560.490
8300133 Vastgoedadvisering  996.187,00 1.648.810 1.031.640
8300207 Uitgaven ten laste van de algemene reserve 

grondexploitatie
 99.594.105,00 20.994.930 34.105.070

8300208 Uitgaven ten laste van bestemmingsreserves 
Vereveningsfonds

 896.932,00 1.000.000 2.000.000

8300212 Kosten voor ruimen explosieven WOII  121.800,00 123.627 123.627

8300213 Gebiedsontwikkeling Noordelijke IJ-oevers  0,00 4.888.000 4.000.000
8300304 Uitgaven inzake Zuidas grondexploitatie  35.625.317,00 15.600.000 12.500.000
8300305  0,00 0 0
8300501 Uitgaven grondexploitaties Vereveningsfonds (OGA)  0,00 0 125.000.000

9803102 Dotatie Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA)  402.576.739,00 28.746.880 0

9803103 Dotatie Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA)  50.529.964,00 2.007.180 0

9803115 Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA)  1.175.302,00 650.000 0
9803127 Dotatie reserve Zuidelijke IJ-oevers  2.754.000,00 0 2.264.706
9803130 Dotatie reserve Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg  0,00 0 0

9803222 Dotatie reserve uitvoering strategiefase  0,00 0 0
9803302 Dotatie reserve Zuidas grondexploitatie  5.514.551,00 5.175.871 4.030.460
 Subtotaal  851.203.194,00 183.343.760 247.588.536

 Doelstelling 11.2: Amsterdam stabiliseert de CO2-

uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40%  

v erminderd ten opzichte v an 1990

 

7230119 Klimaatbureau (DRO)  1.780.706,00 1.478.050 1.332.520
9801937 Dotatie reserve Klimaat  0,00 0 0
9803221 Dotatie reserve energiebesparing bestaande 

woningvoorraad van woningcorporaties
 0,00 0 0

 Subtotaal  1.780.706,00 1.478.050 1.332.520
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 120: Stedelij ke ontwikkeling  

 Doelstelling 11.9: Een passend aanbod v an 

maatschappelij k v astgoed

 

6200702  203.218,00 0 0
6200703 Programma Maatschappelijke Investeringen  384.549,00 0 0
6200705 Beheer en ontwikkeling maatschappelijk vastgoed  0,00 0 0
8210319  0,00 0 0
9803704 Onttrekking reserve Huisvesting OKC's  241.451,00 754.000 300.000
9803720 Onttrekking reserve Programma Maatschappelijke 

Investeringen
 0,00 6.915.700 2.300.000

 Subtotaal  829.218,00 7.669.700 2.600.000

 Doelstelling 11.1: De metropoolregio groeit 

economisch sterk en duurzaam

 

8100101 Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening  0,00 0 0
8100105 Plan Openbare Ruimte IJ-oevers  0,00 0 2.264.706
8100109 Planvorming IJ-oevers  228.965,00 0 0
8100111 Planvorming Middenmeer Noord  0,00 10 0
8100113 Planvorming Science Park  0,00 10 0
8100115 Planvorming Wibaut aan de Amstel  752.340,00 10 0
8100116 Planvorming Noordwaarts  1.914.805,00 0 0
8100117 Planvorming Zuidoostlob  664.293,00 10 0
8100118  0,00 0 0
8100120 Planvorming werkgebieden  100.000,00 0 0
8100127 Diverse projecten OGA  36.199,00 131.511 1
8100128 Kennisregie Grote Projecten  0,00 0 0
8100130 Planvorming IJburg (OGA)  8.000,00 0 0
8100131 Planvorming Glasvezelnetwerk  0,00 0 0
8100132 Proceskosten grondexploitaties Vereveningsfonds  0,00 29.100.000 25.700.000
8100301 Planvorming Zuidas grondexploitaties  10.084.684,00 10.000.000 10.000.000
8100302 Zuidas Dok  4.476.873,00 2.500.000 500.000
8100303 Bestuurlijke begeleiding Zuidas  0,00 0 0
8200102 Kapitaallasten woningbouw  11.036.512,00 7.949.700 4.258.862
8300114 Vrijval voorziening voor plantekorten Vereveningsfonds  51.134.284,00 34.494.728 -2

8300131 Regie productie  403.765,00 200.000 200.000
8300132 Toetsing en fondsbeheer  1.984,00 6.013.530 7.581.070
8300133 Vastgoedadvisering  334.859,00 1.648.820 1.031.640
8300207 Bijdragen uit grondexploitaties ten gunste van de 

algemene reserve grondexploitatie
 349.521.695,00 28.746.880 0

8300208 Ontvangsten ten gunste van bestemmingsreserves 
Vereveningsfonds

 2.879.262,00 1.976.450 0

8300212 Bijdragen grondexploitaties voor ruimen explosieven 
WOII

 0,00 0 0

8300213 Gebiedsontwikkeling Noordelijke IJ-oevers  0,00 0 0
8300304 Ontvangsten inzake Zuidas grondexploitatie  0,00 0 0
8300305 Ontvangsten inzake rente over bestemmingsreserve  5.514.551,00 5.175.871 4.030.460
8300501 Opbrengsten grondexploitaties Vereveningsfonds (OGA)  0,00 0 125.000.000

9803102 Onttrekking Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA)  275.415.443,00 29.475.670 34.084.490

9803103 Onttrekking Bestemmingsreserves Vereveningsfonds 
(OGA)

 82.988.816,00 2.000.000 0

9803115 Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA)  1.835.570,00 1.347.101 257.178
9803127 Onttrekking reserve Zuidelijke IJ-oevers  0,00 0 0
9803130 Onttrekking reserve Aanleg van een tijdelijk strand op 

IJburg
 110.540,00 0 0

9803222 Onttrekking reserve uitvoering strategiefase  66.202,00 0 285.698
9803302 Onttrekking reserve Zuidas grondexploitatie  35.625.317,00 15.600.000 12.500.000
 Subtotaal  835.134.959,00 176.360.301 227.694.103

 Doelstelling 11.2: Amsterdam stabiliseert de CO2-

uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40%  

v erminderd ten opzichte v an 1990

 

7230119 Klimaatbureau (DRO)  443.861,00 0 0
9801937 Onttrekking reserve Klimaat  331.395,00 127.758 112.231
9803221 Onttrekking reserve energiebesparing bestaande 

woningvoorraad van woningcorporaties
 250.000,00 565.000 435.000

 Subtotaal  1.025.256,00 692.758 547.231
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 Doelstelling 11.3: Aanpak leegstaande kantoren  

8300137 Transformatie van gebouwen en gebieden  0,00 600.000 2.000.000
9803133 Dotatie reserve Transformatie  0,00 0 0
 Subtotaal  0,00 600.000 2.000.000

 Doelstelling 11.4: De hoev eelheid broedplaatsen 

groeit

 

8220612 Broedplaatsen  1.038.401,00 1.500.000 1.000.000
 Subtotaal  1.038.401,00 1.500.000 1.000.000

 Doelstelling 11.5: Bev orderen v an de 

toegankelij kheid en doorstroming op de Amsterdamse 

woningmarkt

 

8220101 DWZS Wonen  17.401.387,00 19.024.940 16.308.909
8220103 Uitgaven ten laste van de reserve BWS 5e fonds  415.655,00 500.000 400.000

8220302 Bijdrage voor woonwagenlocaties (beheer, begeleiding 
en exploitatie)

 632.621,00 633.910 538.400

8220306 Huisvesting statushouders  678.489,00 550.130 550.130
8220401 Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting - KTA-deel
 3.048.785,00 3.500.000 2.000.000

8220402 Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed

 5.096.400,00 9.000.000 8.000.000

8220614 Subsidies Volkshuisvesting  4.136.913,00 3.970.670 3.977.110
8220615 Uitvoering VRH (Vangnet Regeling Huursubsidie)  327,00 15.000 15.000
8220616 Studentenhuisvesting  0,00 917.000 417.000
8220620 Uitgaven ten laste van het AMH-fonds  1.422.948,00 900.000 1.000.000
8220625 Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen 

productie/jongerenhuisvesting
 0,00 572.000 0

8220638 Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen woningbouw  2.224.997,00 1.347.101 996.341

8220648 Voorziening Starterslening  9.264,00 0 50.000
8220649 Uitgaven t.l.v. de reserve Creatieve Hotspots  129.403,00 100.780 171.000
8220652 Uitgaven t.l.v. reserve van koop naar huur  9.109.437,00 8.284.440 1.275.000
8220653 Uitgaven t.l.v. de voorziening Nationaal Restauratie 

Fonds
 72.481,00 0 0

8220654 Uitgaven t.l.v. de voorziening Borgstelling leningen van 
Triodosbank aan Broedplaatsen

 -274,00 40.000 10.000

9802602 Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)  173.818,00 0 0
9802605 Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel 

(Dienst Wonen)
 0,00 0 0

9802606 Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, 
erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)

 14.891.616,00 7.235.000 11.200.000

9802614 Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)  0,00 0 0
9802625 Dotatie reserve aanjagen productie / 

jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)
 0,00 0 0

9802634 Dotatie reserve Creatieve Hotspots (DW)  0,00 0 0
9802637 Dotatie reserve van koop naar huur  0,00 0 0
9803131 Dotatie reserve Studentenhuisvesting  1.417.000,00 917.000 0
 Subto taal  60.861.267,00 57.507.971 46.908.890

 Doelstelling 11.6: Uitv oeren v an een grootschalig 

woningisolatieprogramma

 

3100508 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stadsgoed  1.633.238,00 1.439.678 1.238.741
8220634 Uitgaven ten laste van de Voorziening EFRO Urban 2  26.204,00 0 0

8220635 Uitgaven ten laste van de voorziening EFRO 
Doelstelling 2

 177.740,00 0 0

8220644 Dotatie impulsbudget stedelijke vernieuwing  150.000,00 0 0

9803715 Dotatie reserve Koers Nieuw West  0,00 0 0
 Subtotaal  1.987.182,00 1.439.678 1.238.741

 Doelstelling 11.7: Adequaat uitv oeren v an de 

gemeentelij ke bouw- en woningtoezichtstaken

 

8220106 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht)  10.833.991,00 11.159.484 9.890.830
9801910 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke 

ontwikkeling)
 0,00 0 0

 Subtotaal  10.833.991,00 11.159.484 9.890.830
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 Doelstelling 11.3: Aanpak leegstaande kantoren  

8300137 Transformatie van gebouwen en gebieden  0,00 100.000 2.000.000
9803133 Onttrekking reserve Transformatie  0,00 0 2.000.000
 Subtotaal  0,00 100.000 4.000.000

 Doelstelling 11.4: De hoev eelheid broedplaatsen 

groeit

 

8220612 Broedplaatsen  0,00 0 0
 Subtotaal  0,00 0 0

 Doelstellin g 11.5: Bev orderen v an de 

toegankelij kheid en doorstroming op de Amsterdamse 

woningmarkt

 

8220101 DWZS Wonen  2.093.356,00 1.700.400 832.850
8220103 Ontvangsten ten gunste van de reserve BWS 5e fonds  173.818,00 0 0

8220302 Woonwagens en woonwagenlocaties  323.930,00 384.510 325.000

8220306  0,00 0 0
8220401 Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting - KTA-deel
 0,00 0 0

8220402 Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed

 14.891.616,00 7.235.000 11.200.000

8220614 Aanwending reserves  0,00 0 0
8220615 Uitvoering BBH (Bijzondere Bijdrage Huurlasten)  0,00 0 0
8220616 Studentenhuisvesting  0,00 0 0
8220620 Ontvangsten ten gunste van het AMH-fonds  7.922.948,00 1.250.000 1.000.000
8220625 Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen 

productie/jongerenhuisvesting
 0,00 0 0

8220638 Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen 
woningbouw

 575.302,00 50.000 439.160

8220648 Voorziening Starterslening  9.264,00 0 50.000
8220649 Ontvangsten t.g.v. de reserve Creatieve Hotspots  0,00 0 0
8220652 Inkomsten t.g.v. reserve van koop naar huur  0,00 0 0
8220653 Ontvangsten t.g.v. de voorziening Nationaal Restauratie 

Fonds
 72.481,00 40.000 0

8220654 Ontvangsten t.g.v. de voorziening Borgstelling leningen 
van Triodosbank aan Broedplaatsen

 -274,00 0 10.000

9802602 Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)  543.496,00 500.000 400.000
9802605 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-

deel (Dienst Wonen)
 3.048.785,00 3.500.000 2.000.000

9802606 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, 
erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)

 5.096.400,00 9.000.000 8.000.000

9802614 Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)  38.401,00 0 0
9802625 Onttrekking reserve aanjagen productie / 

jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)
 0,00 572.000 0

9802634 Onttrekking reserve Creatieve Hotspots (DW)  129.403,00 100.784 171.000
9802637 Onttrekking reserve van koop naar huur  9.109.437,00 8.284.437 1.275.000
9803131 Onttrekking reserve Studentenhuisvesting  387.752,00 917.000 0
 Subtotaal  44.416.115,00 33.534.131 25.703.010

 Doelstelling 11.6: Uitv oeren v an een grootschalig 

woningisolatieprogramma

 

3100508 Rente van verstrekte geldlening Stadsgoed  1.633.238,00 1.439.678 1.238.741
8220634 Ontvangsten ten gunste van de voorziening EFRO Urban 

2
 26.204,00 0 0

8220635 Ontvangsten ten gunste van de voorziening EFRO 
Doelstelling 2

 177.740,00 0 0

8220644 Ontvangen bijdragen impulsbudget stedelijke 
vernieuwing

 150.000,00 0 0

9803715 Onttrekking reserve Koers Nieuw West  1.657.036,00 0 0
 Subtotaal  3.644.218,00 1.439.678 1.238.741

 Doelstelling 11.7: Adequaat uitv oeren v an de 

gemeentelij ke bouw- en woningtoezichtstaken

 

8220106 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht)  6.636.026,00 9.807.540 7.807.540
9801910 Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Stedelijke 

ontwikkeling)
 119.371,00 0 0

 Subtotaal  6.755.397,00 9.807.540 7.807.540
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 Doelstelling 11.8: De buurten v an de wij kaanpak 

bereiken in 2018 het gemmideld niv eau NAP

 

6200701 Sociaal structuurplan  6.077.821,00 0 0
6200704 Wijkaanpak  11.858.798,00 2.000.000 3.558.824
6200706 Project- en Adviesbureau SPA  0,00 4.649.900 4.674.450
9803795 Dotatie reserve Wijkaanpak  527.355,00 0 0
 Subtotaal  18.463.974,00 6.649.900 8.233.274

 Doelstelling 11.10: Realiseren v an de plannen v oor 

de stedelij ke v ernieuwing

 

8220651 Uitgaven t.l.v. voorziening Kansen voor West  0,00 0 0
8300103 Afdracht ten gunste van het Stimuleringsfonds 

volkshuisvesting, vastgoeddeel
 10.258.362,00 7.235.000 6.500.000

8300105 Uitgaven ten laste van het Gronddeel Stimuleringsfonds  0,00 0 0

8300116 Dotatie voorziening Stimuleringsfonds gronddeel  19.785.098,00 16.694.629 6.112.561
8300209 Uitgaven ten laste van de reserve gronddeel 

Stimuleringsfonds
 53.739.016,00 19.752.875 9.966.507

9803104 Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)  16.385.586,00 16.699.219 12.414.688

 Subtotaal  100.168.062,00 60.381.723 34.993.756

 Totaal van de lasten  1.051.866.330,00 337.922.076,00 360.335.731,00
 Totaal van de baten  997.316.390,00 294.763.979,00 309.370.532,00
 Nadelig saldo  54.549.940,00 43.158.097,00 50.965.199,00

Resultaat voor bestemming 40.507.176,00 91.744.812,00 95.254.150,00
Dotaties 498.927.265,00 61.431.150,00 29.909.854,00
Onttrekkingen 484.884.501,00 110.017.865,00 74.198.805,00
Resultaatbestemming 14.042.764,00 -48.586.715,00 -44.288.951,00
Resultaat na bestemming 54.549.940,00 43.158.097 50.965.199

366



Baten

Rekening Begroting Romp begr.

Volgnummer Omschrij v ing 2011 2012 2013

€ € €

 Doelstelling 11.8: De buurten v an de wij kaanpak 

bereiken in 2018 het gemmideld niv eau NAP

 

6200701 Sociaal structuurplan  4.983.596,00 0 0
6200704 Wijkaanpak  258.870,00 0 0
6200706 Project- en Adviesbureau SPA  0,00 4.649.900 4.674.450
9803795 Onttrekking reserve Wijkaanpak  0,00 18.750 0
 Subtotaal  5.242.466,00 4.668.650 4.674.450

 Doelstelling 11.10: Realiseren v an de plannen v oor 

de stedelij ke v ernieuwing

 

8220651 Ontvangsten t.g.v. voorziening Kansen voor West  0,00 0 0
8300103  0,00 0 0

8300105 Ontvangsten ten gunste van het Gronddeel 
Stimuleringsfonds

 10.258.362,00 14.720.486 14.003.192

8300116 Vrijval voorziening Stimuleringsfonds gronddeel  10.011.419,00 0 0
8300209 Ontvangsten ten gunste van de reserve gronddeel 

Stimuleringsfonds
 12.109.294,00 15.431.070 11.024.057

9803104 Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)  67.889.686,00 30.339.665 10.078.208

 Subtotaal  100.268.761,00 60.491.221 35.105.457

 Totaal van de baten  997.316.390,00 294.763.979,00 309.370.532,00
 Totaal van de lasten  1.051.866.330,00 337.922.076,00 360.335.731,00
 Voordeling saldo  -54.549.940,00 -43.158.097,00 -50.965.199,00

Resultaat voor bestemming -68.592.704,00 5.428.618,00 -6.676.248,00
Dotaties 498.927.265,00 61.431.150,00 29.909.854,00
Onttrekkingen 484.884.501,00 110.017.865,00 74.198.805,00
Resultaatbestemming 14.042.764,00 -48.586.715,00 -44.288.951,00
Resultaat na bestemming -54.549.940,00 -43.158.097 -50.965.199
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 140: Bestuur en concern  

 Doelstelling 12.1: Adv iseren en ondersteunen v an het 

college en organiseren v an de bestuurlij ke 

besluitv orming

 

0020101 Jaarwedde enz. van de secretaris  178.813,00 195.589 197.465
0020102 Bestuursdienst  47.657.951,00 38.909.181 39.256.680
0020204 Communicatie  5.396.196,00 3.033.117 4.079.276
0020207 Adviesorganen  454.308,00 289.323 175.939
0020401 Juridische kosten (abonnement gemeenteadvocaat, 

rechtsgedingen)
 916.560,00 103.896 101.521

0020520 Overhead SHP  -1,00 -2 -2
0050101 Stadsregio Amsterdam  1.738.972,00 1.739.739 1.739.739
0050102 Bestuurlijk stelsel  73.275,00 53.631 252.406
0050103 Internationale betrekkingen  938.946,00 678.414 618.410
0060201 Kosten bestuurshulp ACAM Accountancy en Advies  69.602,00 65.000 65.000

9220111 Verzekering tegen fraude  100.115,00 102.553 102.553
9220116 Personeelskosten voormalige diensttakken  4.549.194,00 5.654.713 3.141.463
9801001 Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening) 

(BDA)
 0,00 0 0

9801022 Dotatie reserve Bestuursondersteuning (BMO)  0,00 0 0
9801025 Dotatie reserve Digitaal Archief (BMO)  22.596,00 18.365 18.365
9801221 Dotatie egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen 

SHP
 0,00 0 0

 Subtotaal  62.096.527,00 50.843.519 49.748.815

 Doelstelling 12.2: Verbeteren v an de organisatie v an 

het concern Amsterdam

 

0020208 Onderzoeken op financieel terrein  5.009.592,00 2.569.627 161.460
0020216 Privatisering en verzelfstandiging en fusies stadsdelen  360.715,00 98.727 0

0020219 Wibautleerstoel  0,00 0 30.350
0020308 Inkoop  1.335.340,00 2.275.743 161.035
0020509 Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling  1.682.251,00 1.167.312 1.067.184
9801023 Dotatie reserve Concernontwikkeling (BMO)  2.300.000,00 0 0
9801065 Dotatie reserve Continuering implementatie risicobeleid  125.000,00 0 0

9801068 Dotatie reserve verbetering concerncontrol  1.000.000,00 0 0
 Subtotaal  11.812.898,00 6.111.409 1.420.029

 Doelstelling 12.3: Beschikbaar stellen, publiceren en 

presenteren v an onderzoeks- en statistische 

informatie.

 

9220224 Onderzoek en Statistiek  5.340.603,00 5.170.280 5.159.193
9802401 Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S)  0,00 0 0
 Subtotaal  5.340.603,00 5.170.280 5.159.193

 Doelstelling 12.4: Bestuur  

0010201 Jaarwedde enz. van de burgemeester  244.986,00 223.674 223.738
0010202 Jaarwedden enz. van de wethouders  855.601,00 1.067.783 1.069.683
0010203 Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en 

weduwen van (gewezen) wethouders
 1.004.778,00 695.500 535.800

0020104 Wethoudersassistenten  929.349,00 633.917 674.312
 Subtotaal  3.034.714,00 2.620.874 2.503.533
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 140: Bestuur en concern  

 Doelstelling 12.1: Adv iseren en ondersteunen v an het 

college en organiseren v an de bestuurlij ke 

besluitv orming

 

0020101 Jaarwedde enz. van de secretaris  0,00 0 0
0020102 Bestuursdienst  7.143.007,00 364.457 305.522
0020204 Communicatie  2.758.073,00 820.435 1.903.904
0020207 Adviesorganen  27.380,00 0 0
0020401 Juridische kosten  529.160,00 0 0

0020520 Overhead SHP  0,00 0 0
0050101 Stadsregio Amsterdam  0,00 0 0
0050102 Bestuurlijk stelsel  0,00 0 0
0050103 Internationale betrekkingen  36.516,00 -355 0
0060201  0,00 0 0

9220111  0,00 0 0
9220116 Personeelskosten voormalige diensttakken  905.839,00 2.426.210 815.000
9801001 Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening) 

(BDA)
 216.696,00 0 0

9801022 Onttrekking reserve Bestuursondersteuning (BMO)  211.928,00 0 0
9801025 Onttrekking reserve Digitaal Archief (BMO)  182.596,00 176.725 176.725
9801221 Onttrekking egalisatiereserve tarief 

personeelsvoorzieningen SHP
 13.870,00 40.000 0

 Subtotaal  12.025.065,00 3.827.472 3.201.151

 Doelstelling 12.2: Verbeteren v an de organisatie v an 

het concern Amsterdam

 

0020208 Onderzoeken op financieel terrein  2.432.622,00 0 0
0020216 Privatisering en verzelfstandiging en fusies stadsdelen  92.729,00 0 0

0020219 Wibautleerstoel  0,00 0 0
0020308 Inkoop  239.685,00 0 0
0020509 Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling  474.426,00 265.536 256.770
9801023 Onttrekking reserve Concernontwikkeling (BMO)  1.806.352,00 0 0
9801065 Onttrekking reserve Continuering implementatie 

risicobeleid
 125.000,00 0 0

9801068 Onttrekking reserve verbetering concerncontrol  266.041,00 0 0
 Subtotaal  5.436.855,00 265.536 256.770

 Doelstelling 12.3: Beschikbaar stellen, publiceren en 

presenteren v an onderzoeks- en statistische 

informatie.

 

9220224 Onderzoek en Statistiek  3.252.451,00 3.030.000 3.219.045
9802401 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S)  173.000,00 146.000 23.955
 Subtotaal  3.425.451,00 3.176.000 3.243.000

 Doelstelling 12.4: Bestuur  

0010201 Jaarwedde enz. van de burgemeester  2.777,00 0 0
0010202 Jaarwedden enz. van de wethouders  3.513,00 0 0
0010203 Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en 

weduwen van (gewezen) wethouders
 263.734,00 0 0

0020104 Wethoudersassistenten  127.771,00 0 0
 Subtotaal  397.795,00 0 0
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 Doelstelling 12.5: Griffie  

0010101 Vergoeding en tegemoetkoming aan raadsleden  1.794.317,00 1.624.909 1.631.723
0010102 Tegemoetkoming raadsfracties  1.333.728,00 1.642.201 1.642.201
0010103 Uitkerings- en pensioenvoorziening raadsleden  0,00 89.474 89.770
0060101 Raadsbudget  931.165,00 1.676.643 1.376.643
0060103 Griffie  1.547.148,00 1.438.674 1.447.496
0060203 Onderzoeksbudget Rekeningencommissie  3.280,00 12.270 12.270
0060205 Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer  1.661.154,00 1.679.427 1.704.600
9801303 Dotatie vierjarige reserve Raadsgriffie  31.018,00 51.891 51.891
 Subtotaal  7.301.810,00 8.215.489 7.956.594

 Doelstelling 12.6: Ombudsman  

0020805 Bureau Gemeentelijke Ombudsman  2.048.777,00 1.867.842 2.054.352
 Subtotaal  2.048.777,00 1.867.842 2.054.352

 Doelstelling 12.7: Nog niet ingev uld v oor programma 

Bestuur en Concern

 

9801304 Dotatie reserve Raadsonderzoeken (Griffie)  131.893,00 0 0
 Subtotaal  131.893,00 0 0

 Totaal van de lasten  91.767.222,00 74.829.413,00 68.842.516,00
 Totaal van de baten  22.032.531,00 7.389.132,00 6.891.508,00
 Nadelig saldo  69.734.691,00 67.440.281,00 61.951.008,00

Resultaat voor bestemming 69.141.013,00 67.732.750,00 62.081.432,00
Dotaties 3.610.507,00 70.256,00 70.256,00
Onttrekkingen 3.016.829,00 362.725,00 200.680,00
Resultaatbestemming 593.678,00 -292.469,00 -130.424,00
Resultaat na bestemming 69.734.691,00 67.440.281 61.951.008
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 Doelstelling 12.5: Griffie  

0010101  424.278,00 0 0
0010102  0,00 0 0
0010103  0,00 0 0
0060101 Raadsbudget  62.547,00 0 0
0060103 Griffie  -6.013,00 10.587 10.587
0060203 Onderzoeksbudget Rekeningencommissie  0,00 0 0
0060205 Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer  0,00 0 0
9801303 Onttrekking vierjarige reserve Raadsgriffie  21.346,00 0 0
 Subtot aal  502.158,00 10.587 10.587

 Doelstelling 12.6: Ombudsman  

0020805 Bureau Gemeentelijke Ombudsman  245.207,00 109.537 180.000
 Subtotaal  245.207,00 109.537 180.000

 Doelstelling 12.7: Nog niet ingev uld v oor programma 

Bestuur en Concern

 

9801304 Onttrekking reserve Raadsonderzoeken (Griffie)  0,00 0 0
 Subtotaal  0,00 0 0

 Totaal van de baten  22.032.531,00 7.389.132,00 6.891.508,00
 Totaal van de lasten  91.767.222,00 74.829.413,00 68.842.516,00
 Voordeling saldo  -69.734.691,00 -67.440.281,00 -61.951.008,00

Resultaat voor bestemming -70.328.369,00 -67.147.812,00 -61.820.584,00
Dotaties 3.610.507,00 70.256,00 70.256,00
Onttrekkingen 3.016.829,00 362.725,00 200.680,00
Resultaatbestemming 593.678,00 -292.469,00 -130.424,00
Resultaat na bestemming -69.734.691,00 -67.440.281 -61.951.008
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 145: Dienstv erlening  

 Doelstelling 13.1: De gemeente Amsterdam v erstrekt 

informatie en producten aansluitend op de v raag en 

behoefte v an burger en ondernemer.

 

0020702 Contactcenter (DFM)  12.048.289,00 13.092.045 13.131.164
3100803 Gevonden voorwerpen  580.399,00 631.481 630.481
9800215 Dotatie reservering prioriteit 2010 integreren websites  200.000,00 0 0

 Subtotaal  12.828.688,00 13.723.526 13.761.645

 Doelstelling 13.2: De dienst Persoons- en Geo 

informatie (DPG) is de stelselbeheerder v an 

basisregistraties v an de gemeente Amsterdam …

 

0030101 Dienst Persoonsgegevens  29.230.610,00 25.653.250 24.980.840
0040101 Afdracht Rijksleges  0,00 0 0
9802001 Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG)  0,00 0 0
 Subtotaal  29.230.610,00 25.653.250 24.980.840

 Doelstelling 13.3: Het stadsarchief is een innov atiev e 

beheerder en dienstv erlener v an formaat…

 

5410301 Stadsarchief Amsterdam  15.752.903,00 14.685.950 14.760.163
9800403 Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen 

(Stadsarchief)
 0,00 0 0

 Subtotaal  15.752.903,00 14.685.950 14.760.163

 Doelstelling 13.4: Voorzien in kredietbehoefte v an 

burgers door het v erstrekken v an geld op basis v an 

onroerend goed als onderpand

 

3100802 Stadsbank van Lening  10.851.905,00 10.970.357 10.986.260
9807001 Dotatie winstreserve projecten (Stads-bank van Lening)  396.959,00 0 0

9807002 Dotatie algemene reserve (Stads-bank van lening)  352.352,00 171.468 8.450

9807013 Dotatie reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204  0,00 0 0

 Subto taal  11.601.216,00 11.141.825 10.994.710

 Totaal van de lasten  69.413.417,00 65.204.551,00 64.497.358,00
 Totaal van de baten  34.314.941,00 31.932.513,00 32.151.813,00
 Nadelig saldo  35.098.476,00 33.272.038,00 32.345.545,00

Resultaat voor bestemming 35.076.891,00 33.654.539,00 32.674.671,00
Dotaties 949.311,00 171.468,00 8.450,00
Onttrekkingen 927.726,00 553.969,00 337.576,00
Resultaatbestemming 21.585,00 -382.501,00 -329.126,00
Resultaat na bestemming 35.098.476,00 33.272.038 32.345.545
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 145: Dienstv erlening  

 Doelstelling 13.1: De gemeente Amsterdam v erstrekt 

informatie en producten aansluitend op de v raag en 

behoefte v an burger en ondernemer.

 

0020702 Contactcenter (DFM)  10.371.511,00 11.016.629 11.090.708
3100803 Gevonden voorwerpen  68.693,00 73.600 65.600
9800215 Onttrekking reservering prioriteit 2010 integreren 

websites
 0,00 0 0

 Subtotaal  10.440.204,00 11.090.229 11.156.308

 Doelstelling 13.2: De dienst Persoons- en Geo 

informatie (DPG) is de stelselbeheerder v an 

basisregistraties v an de gemeente Amsterdam …

 

0030101 Dienst Persoonsgegevens  5.689.834,00 5.072.810 4.963.810
0040101 Leges Dienst Persoonsgegevens  744.892,00 818.710 818.710
9802001 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG)  252.977,00 108.700 108.700
 Subtotaal  6.687.703,00 6.000.220 5.891.220

 Doelstelling 13.3: Het stadsarchief is een innov atiev e 

beheerder en dienstv erlener v an formaat…

 

5410301 Stadsarchief Amsterdam  3.682.440,00 2.999.290 2.982.290
9800403 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen 

(Stadsarchief)
 12.205,00 0 0

 Subtotaal  3.694.645,00 2.999.290 2.982.290

 Doelstelling 13.4: Voorzien in kredietbehoefte v an 

burgers door het v erstrekken v an geld op basis v an 

onroerend goed als onderpand

 

3100802 Stadsbank van Lening  12.829.845,00 11.397.505 11.893.119
9807001 Onttrekking winstreserve projecten (Stads-bank van 

Lening)
 628.182,00 410.907 194.514

9807002 Onttrekking algemene reserve (Stads-bank van lening)  0,00 0 0

9807013 Onttrekking reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204  34.362,00 34.362 34.362

 Subtotaal  13.492.389,00 11.842.774 12.121.995

 Totaal van de baten  34.314.941,00 31.932.513,00 32.151.813,00
 Totaal van de lasten  69.413.417,00 65.204.551,00 64.497.358,00
 Voordeling saldo  -35.098.476,00 -33.272.038,00 -32.345.545,00

Resultaat voor bestemming -35.120.061,00 -32.889.537,00 -32.016.419,00
Dotaties 949.311,00 171.468,00 8.450,00
Onttrekkingen 927.726,00 553.969,00 337.576,00
Resultaatbestemming 21.585,00 -382.501,00 -329.126,00
Resultaat na bestemming -35.098.476,00 -33.272.038 -32.345.545
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 150: Algemene dekkingsmiddelen  

 Doelstelling 15.0: Nog niet ingev uld v oor programma 

Algemene Dekkingsmiddelen

 

3100103 Marktbergingen Waterloopleinmarkt  16.546,00 16.030 15.389
3100507 Kapitaallasten verstrekte geldleningen RON  15.882,00 0 0
3300205 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Onze 

Energie Noord
 1.638,00 473 473

5400720 Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van 
Berlage

 352.260,00 349.230 349.230

7150102 BDU CJG (JGZ) via SDF  0,00 0 0
7160101 BDU CJG (WMO) via SDF  0,00 0 0
8210302 Dotatie voorziening Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing
 47.923.744,00 33.500.000 34.715.798

8300101 Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
(erfpacht)

 53.683.824,00 56.425.194 99.042.344

8300104 Uitgaven ten laste van de reserve afkoopsommen 
erfpacht

 11.195.492,00 0 0

8300119 Uitgaven ten laste van de reserve bedrijfsvoering (OGA)  945.431,00 51.511 1

8300122 Afdracht meerwaarden afkoopsommen ten behoeve van 
het Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel

 30.104.853,00 27.170.000 0

8300201  0,00 0 0
8300211 Uitgaven ten laste van de egalisatiereserve 

splitsingsunit
 768.904,00 901.851 1

9130101 Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen  3.595,00 4.759 4.446
9130103 Rentelasten verbonden aan deelnemingen  10.644.581,00 11.445.830 10.200.000
9140101  0,00 0 0
9140103 Rente eigen financieringsmiddelen enkele reserves en 

voorzieningen
 4.633.254,00 4.275.302 4.961.585

9140105 Betaalde rentelasten  293.420.237,00 345.211.730 328.126.990
9140106  0,00 0 0
9140108 Teruggaaf rente als gevolg van te hoog geraamde 

omslagrente
 34.736.690,00 7.198.116 0

9210101 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds  0,00 0 0
9210104 Uitkering Stadsdeel Noord i.v.m. Nieuwe 

Leeuwarderweg
 0,00 0 3.000.000

9210106  0,00 0 0
9210122 Integratie- en Decentralisatie Uitkeringen (verzamelpost)  0,00 0 0

9210123 Door Rijk toegezegde doeluitkeringen Gemeentefonds  0,00 0 0

9210201 Uitkering uit het Stadsdeelfonds  663.720.687,00 655.115.064 637.587.537
9210202 Nog aan stadsdelen uit te keren  2.859.374,00 0 0
9210203 Uitkering binnenwaterbeheer Amsterdam-Centrum  618.300,00 637.000 638.783
9210204 Bijdrage Stadsdeel Noord in kosten beheer wegen 

landelijk gebied
 592.740,00 607.600 607.600

9220106 Kapitaallasten voorgenomen onrendabele investeringen  0,00 50.852.011 48.900.000

9220107 Toe te kennen prioriteiten (structureel en incidenteel)  0,00 0 -1.610.000

9220108 frictiekosten huisvesting van diensten  2.610.000,00 10 -7.770.528
9220120 Lasten concerncontroller niet tot vorenstaande 

behorende
 5.470.647,00 0 67.912.164

9220122 Verwerking rekeningresultaat jaar T-1  0,00 0 0
9220135 Bijdrage Zeeburg in verband met IJburg  500.000,00 500.000 0
9220141 Vergoeding 'BCF korting' voorbereidingskosten en 

investeringsprojecten Walmuren en bruggen
 0,00 766.584 766.584

9220145 Uitgaven Bos en Lommerplein  0,00 0 -18.950.000
9220153 Nog te realiseren besparingen op inkoop van Grond-, 

Weg- en Waterbouw
 0,00 0 0

9220155 Fonds Klimaat en Duurzaamheid (AIF)  443.861,00 0 0
9220158 Uitkering Stadsdeel Centrum i.v.m. walmuren en 

bruggen
 0,00 0 5.900.000

9220160 Doorberekende kapitaallasten reserve NEMO  0,00 0 0
9220301 Onvoorziene uitgaven  27.033.791,00 2.000.000 2.000.000
9220401 Dotatie voorziening juridische risico's  20.003.833,00 0 0
9220403 Mutatie  Risico Voorziening  0,00 0 0
9220450 Mutaties in voorziening geoormerkte gelden GWA/SVA  -292.584,00 0 0

9310101  0,00 0 0
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 150: Algemene dekkingsmiddelen  

 Doelstelling 15.0: Nog niet ingev uld v oor programma 

Algemene Dekkingsmiddelen

 

3100103 Marktbergingen Waterloopleinmarkt  0,00 0 0
3100507 Kapitaallasten verstrekte geldleningen RON  15.882,00 0 0
3300205 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Onze 

Energie Noord
 1.638,00 474 473

5400720 Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van 
Berlage

 352.260,00 349.230 349.230

7150102 Inkomsten BDU CJG (JGZ) via SDF  10.972.812,00 0 0
7160101 Inkomsten BDU CJG (WMO) via SDF  11.820.769,00 0 0
8210302 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing  0,00 0 0

8300101 Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
(erfpacht)

 101.496.542,00 96.383.593 200.334.333

8300104 Ontvangen afkoopsommen erfpacht  130.557.676,00 94.440.000 0

8300119 Ontvangsten ten gunste van de reserve bedrijfsvoering 
(OGA)

 50.731,00 0 0

8300122  0,00 0 0

8300201 Rente op reserve meerwaarde afkoopsommen  2.661.242,00 2.502.785 2.187.785
8300211 Ontvangsten ten gunste van de egalisatiereserve 

splitsingsunit
 1.350.124,00 1.100.000 0

9130101 Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen  0,00 0 0
9130103 Deelnemingen  42.128.843,00 33.000.000 28.700.000
9140101 Rente eigen financieringsmiddelen  66.880.336,00 78.561.194 73.888.333
9140103 Rente eigen financieringsmiddelen enkele reserves en 

voorzieningen
 0,00 0 0

9140105 Doorberekende rentelasten  356.556.501,00 371.415.280 386.528.160
9140106 Buiten de omslag doorberekende rente  2.233.746,00 2.233.750 3.308.974
9140108  0,00 0 0

9210101 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds  1.351.413.516,00 1.320.553.362 1.295.142.166
9210104 Uitkering Stadsdeel Noord i.v.m. Nieuwe 

Leeuwarderweg
 0,00 0 0

9210106 Integratieuitkering WMO  59.610.523,00 61.119.491 60.768.192
9210122 Integratie- en Decentralisatie Uitkeringen (verzamelpost)  160.842.082,00 142.307.573 128.723.321

9210123 Door Rijk toegezegde doeluitkeringen Gemeentefonds  0,00 0 9.467.698

9210201  0,00 0 0
9210202 Nog van stadsdelen te ontvangen  0,00 0 0
9210203  0,00 0 0
9210204 Bijdrage Stadsdeel Noord in kosten beheer wegen 

landelijk gebied
 0,00 0 0

9220106 Stelpost voor het gedeeltelijk niet tot uitgaaf komen van 
kapitaallasten met betrekking tot voorgenomen 
onrendabele investeringen

 0,00 50.852.011 48.900.000

9220107 Posterioriteiten (structureel en incidenteel)  0,00 1.026.132 200.000

9220108 Op huisvesting van diensten te besparen kosten  0,00 8.150.000 0
9220120 Baten concerncontroller niet tot vorenstaande 

behorende
 24.664.160,00 0 0

9220122 Verwerking rekeningresultaat jaar T-1  31.715.190,00 0 0
9220135  0,00 0 0
9220141 Vergoeding 'BCF korting' voorbereidingskosten en 

investeringsprojecten Walmuren en bruggen
 0,00 0 0

9220145  0,00 0 0
9220153 Nog te realiseren besparingen op inkoop van Grond-, 

Weg- en Waterbouw
 0,00 2.400.000 0

9220155 Fonds Klimaat en Duurzaamheid (AIF)  0,00 0 0
9220158 Uitkering Stadsdeel Centrum i.v.m. walmuren en 

bruggen
 0,00 0 0

9220160 Doorberekende kapitaallasten reserve NEMO  0,00 0 600.000
9220301  0,00 0 0
9220401 Vrijval voorziening juridische risico's  20.089.342,00 0 0
9220403 Mutatie  Risico Voorziening  13.800.000,00 19.200.000 0
9220450 Mutaties in voorziening geoormerkte gelden GWA/SVA  0,00 0 0

9310101 Onroerende-zaakbelasting ten laste van gebruikers  43.899.473,00 43.215.480 43.356.220
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9310102  0,00 0 0

9320101  0,00 0 0

9330101  0,00 0 0
9360101  0,00 0 0
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9310102 Oninbaar verklaarde belasting, welke alsnog is geïnd  3.267.845,00 300.000 300.000

9320101 Onroerende-zaakbelasting ten laste van zakelijk 
gerechtigden

 115.773.745,00 115.714.920 116.861.090

9330101 Roerende-ruimtebelasting  371.803,00 376.240 384.600
9360101 Toeristenbelasting  33.141.501,00 29.198.180 34.964.520
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9360102  0,00 0 0
9370101  0,00 0 0
9380101  0,00 0 0
9390101  0,00 0 0
9400101 Dienst Belastingen  33.526.996,00 33.708.090 32.666.593
9400102  0,00 0 0
9400105 Bureau Rijksbelastingzaken  1.756.327,00 1.472.510 1.466.610
9600119 Dienst Milieu en Bouwtoezicht  -2,00 18.775 0
9600123 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam  27.440.549,00 26.273.410 27.054.197
9600131 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam  46.497.814,00 41.550.831 38.781.831
9600132 Dienst Ruimtelijke Ordening  22.853.000,00 23.773.380 23.639.820
9600137 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling  22.274.910,00 22.511.286 23.670.030
9600138 Apparaatskosten DWZS  26.769.849,00 28.113.160 26.305.326
9600180 Dienst Werk en Inkomen  184.793.661,00 178.035.850 173.247.500
9600195 Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer  3.897.534,00 4.383.080 2.055.370
9600237 Taakstelling 2012  0,00 -760.400 -2.609.930
9600295 Overige dekkingsbronnen dIVV  0,00 0 0
9600300 Stelpost Nominaal  0,00 3.603 0
9600302 Stelpost Nominaal  0,00 -6.100 0
9600303 Stelpost nominaal  0,00 -1.000 0
9600304 Stelpost Nominaal  0,00 6.398 0
9600310 Stelpost Nominaal  0,00 -150.554 -19.365
9600311 Stelpost Nominaal  0,00 -13.916 0
9600312 Stelpost Nominaal  0,00 31.039 -1
9600317 Stelpost Nominaal  0,00 7.162 0
9600319 Stelpost Nominaal  0,00 -63.419 0
9600320 Stelpost Nominaal  0,00 15.771 0
9600323 Stelpost Nominaal  0,00 -12.560 0
9600324 Stelpost Nominaal  0,00 1.230 0
9600326 Stelpost Nominaal  0,00 -650.052 0
9600329 Stelpost nominaal  0,00 -3.000 0
9600331 Stelpost Nominaal  0,00 -106.069 1
9600332 Stelpost Nominaal  0,00 -24.434 0
9600334 Stelpost Nominaal  0,00 -64.757 3
9600335 Stelpost Nominaal  0,00 -404.178 0
9600337 Stelpost Nominaal  0,00 -11.000 494.955
9600346 Stelpost nominaal  0,00 -6.000 0
9600347 Stelpost nominaal  0,00 -1.000 0
9600350 Stelpost nominaal  0,00 -3.000 -13.163
9600356 Stelpost Nominaal  0,00 -16.872 0
9600360 Stelpost nominaal  0,00 -3.000 0
9600363 Stelpost Nominaal  0,00 -208.700 0
9600370 Stelpost nominaal  0,00 -16.000 0
9600380 Stelpost Nominaal  0,00 -465.435 0
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9360102 Vermakelijkheidsretributie  2.048.947,00 1.823.290 2.020.950
9370101 Hondenbelasting  1.755.926,00 1.751.330 1.751.330
9380101 Reclamebelasting  355.750,00 357.000 360.000
9390101 Precariobelasting  17.729,00 23.100 39.100
9400101 Dienst Belastingen  12.827.251,00 12.751.050 12.536.050
9400102 Leges Dienst Belastingen  130.966,00 65.100 65.100
9400105 Bureau Rijksbelastingzaken  484.717,00 250.000 270.000
9600119 Dienst Milieu en Bouwtoezicht  -1,00 0 0
9600123 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam  27.436.053,00 26.273.486 27.054.197
9600131 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam  45.032.798,00 41.550.831 38.781.774
9600132 Dienst Ruimtelijke Ordening  24.633.499,00 23.773.380 23.639.854
9600137 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling  22.529.964,00 23.075.140 23.499.370
9600138 Apparaatskosten DWZS  26.727.149,00 28.675.410 26.305.326
9600180 Dienst Werk en Inkomen  184.793.661,00 179.946.707 173.247.500
9600195 Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer  3.796.292,00 4.273.080 1.945.370
9600237 Taakstelling 2012  0,00 0 0
9600295 Overige dekkingsbronnen dIVV  -1,00 0 0
9600300 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600302 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600303 Stelpost nominaal  0,00 0 0
9600304 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600310 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600311 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600312 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600317 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600319 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600320 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600323 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600324 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600326 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600329 Stelpost nominaal  0,00 0 0
9600331 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600332 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600334 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600335 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600337 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600346 Stelpost nominaal  0,00 0 0
9600347 Stelpost nominaal  0,00 0 0
9600350 Stelpost nominaal  0,00 0 0
9600356 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600360 Stelpost nominaal  0,00 0 0
9600363 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600370 Stelpost nominaal  0,00 0 0
9600380 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
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9600395 Stelpost Nominaal  0,00 -580.233 0
9600396 Stelpost nominaal  0,00 -1.000 0
9800106 Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten  0,00 0 49.301.170
9800110 Dotatie algemene risicoreserve  72.491.008,00 10.338.439 101.303.997
9800116 Dotatie reserve meerwaarden afkoopsommen 

Grondbedrijf
 0,00 0 0

9800124 Dotatie reserve fusie waterbeheer  2.421.546,00 2.492.770 2.421.547
9800131 Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank  300.000,00 300.000 300.000

9800147 Dotatie reserve frictiekosten 1 Stad 1 Opgave  0,00 0 26.700.000
9800148 Dotatie ( T-1) mbt rekeningresultaat jaar (T-2) t.g.v. 

incidentele ruimte begrotingsjaar (T)
 26.368.000,00 0 0

9800149 Dotatie reserve NUON-opbrengsten  -18.317.614,00 0 0
9800150 Dotatie reserve Amsterdams Investeringsfonds  168.317.614,00 0 6.168.693
9800151 Dotatie reserve Middelen t.b.v. PMI en evenementen 

2012-2014
 18.000.000,00 0 0

9800152 Dotatie reserve Frictiekosten Heroverwegingen 2011-
2012

 27.223.000,00 0 0

9800153 Dotatie reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg  -4.951.000,00 0 0
9800154 Dotatie reserve Stedelijk Museum  -7.200.000,00 0 0
9800155 Dotatie reserve versterking gemeentebrede Control  3.000.000,00 0 0

9800156 Dotatie egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds  1.187.659,00 1.227.518 1.227.518

9800157 Dotatie reserve transitieprojecten  0,00 5.000.000 0
9800158 Dotatie reserve lening NEMO  0,00 0 600.000
9800159 Ondersteuning kwetsbare groepen  0,00 9.667.803 9.469.092
9800160 Dotatie reserve IBOI Indexering 2de Zeesluis  0,00 0 500.000
9800161 Dotatie reserve restant gehouden accres SDF ivm effect 

rijksbezuinigingen
 0,00 0 469.600

9801058 Dotatie reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / 
heroverwegingen

 0,00 0 0

9803101 Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA)  119.369.330,00 94.440.000 86.000.000
9803116 Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)  406.222,00 0 0
9803117 Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA)  382.393,00 0 0
9803202 Dotatie algemene reserve (DRO)  216.236,00 0 0
9803408 Dotatie reserve BR WOZ  0,00 0 0
9803409 Dotatie reserve Wegwerken voorraden bezwaren en 

verzoeken (DBGA)
 0,00 0 0

9803799 Dotatie reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)  508.122,00 0 0

9809517 Dotatie reserve WW (dIVV)  323.430,00 0 0
 Subtotaal  1.991.864.164,00 1.676.827.721 1.847.599.791

 Totaal van de lasten  1.991.864.164,00 1.676.827.721,00 1.847.599.791,00
 Totaal van de baten  3.323.181.799,00 2.948.403.958,00 3.032.421.315,00
 Nadelig saldo  -1.331.317.635,00 -1.271.576.237,00 -1.184.821.524,00

Resultaat voor bestemming -1.356.420.764,00 -1.265.627.408,00 -1.203.342.842,00
Dotaties 410.045.946,00 123.466.530,00 284.461.617,00
Onttrekkingen 384.942.817,00 129.415.359,00 265.940.299,00
Resultaatbestemming 25.103.129,00 -5.948.829,00 18.521.318,00
Resultaat na bestemming -1.331.317.635,00 -1.271.576.237 -1.184.821.524
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9600395 Stelpost Nominaal  0,00 0 0
9600396 Stelpost nominaal  0,00 0 0
9800106 Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten  80.000.000,00 0 0
9800110 Onttrekking algemene risicoreserve  0,00 16.200.000 65.000.000
9800116 Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen 

Grondbedrijf
 7.000.000,00 7.000.000 15.750.000

9800124 Onttrekking reserve fusie waterbeheer  4.004.256,00 4.075.480 4.004.257
9800131 Onttrekking garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank  287.980,00 300.000 300.000

9800147 Onttrekking reserve frictiekosten 1 Stad 1 Opgave  0,00 0 0
9800148 Onttrekking ( T-1) mbt rekeningresultaat jaar (T-2) t.g.v. 

incidentele ruimte begrotingsjaar (T)
 121.400.000,00 26.368.000 5.761.877

9800149 Onttrekking reserve NUON-opbrengsten  135.600.000,00 0 135.600.000
9800150 Onttrekking reserve Amsterdams Investeringsfonds  8.444.000,00 32.000.000 0
9800151 Onttrekking reserve Middelen t.b.v. PMI en evenementen 

2012-2014
 0,00 8.000.000 7.500.000

9800152 Onttrekking reserve Frictiekosten Heroverwegingen 2011-
2012

 0,00 2.666.620 3.914.164

9800153 Onttrekking reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg  -4.951.000,00 0 0
9800154 Onttrekking  reserve Stedelijk Museum  -7.200.000,00 0 0
9800155 Onttrekking reserve versterking gemeentebrede Contro  3.000.000,00 0 0

9800156 Onttrekken egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds  0,00 0 0

9800157 Onttrekking reserve transitieprojecten  0,00 0 0
9800158 Onttrekking reserve lening NEMO  0,00 0 0
9800159 Ondersteuning kwetsbare groepen  0,00 0 0
9800160 Onttrekking reserve IBOI Indexering 2de Zeesluis  0,00 0 0
9800161 Onttrekking reserve restant gehouden accres SDF ivm 

effect rijksbezuinigingen
 0,00 0 0

9801058 Onttrekking reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / 
heroverwegingen

 60.027,00 0 0

9803101 Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA)  35.674.233,00 32.170.000 28.000.000
9803116 Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)  0,00 0 0
9803117 Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA)  1.054.431,00 51.511 1
9803202 Onttrekking algemene reserve (DRO)  0,00 0 0
9803408 Onttrekking reserve BR WOZ  119.971,00 473.748 0
9803409 Onttrekking reserve Wegwerken voorraden bezwaren en 

verzoeken (DBGA)
 79.314,00 0 0

9803799 Onttrekking reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)  180.000,00 0 0

9809517 Onttrekking reserve WW (dIVV)  189.605,00 110.000 110.000
 Subtotaal  3.323.181.799,00 2.948.403.958 3.032.421.315

 Totaal van de baten  3.323.181.799,00 2.948.403.958,00 3.032.421.315,00
 Totaal van de lasten  1.991.864.164,00 1.676.827.721,00 1.847.599.791,00
 Voordeling saldo  1.331.317.635,00 1.271.576.237,00 1.184.821.524,00

Resultaat voor bestemming 1.306.214.506,00 1.277.525.066,00 1.166.300.206,00
Dotaties 410.045.946,00 123.466.530,00 284.461.617,00
Onttrekkingen 384.942.817,00 129.415.359,00 265.940.299,00
Resultaatbestemming 25.103.129,00 -5.948.829,00 18.521.318,00
Resultaat na bestemming 1.331.317.635,00 1.271.576.237 1.184.821.524
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Overzicht kapitaallasten 2013 (4,5%)

Bedragen in €
Begroting 2013

Door te berekenen rente lasten:

Rente van premies en aangegane langlopende geldleningen 139.858.340
overlopend passief rentevoordeel cultuurleningen 527.000

140.385.340

Rente van aangegane kortlopende geldleningen 10.000.000

Rente van gestorte langlopende waarborgsommen 7.315

Rentelasten in rekening courant 27.737.300

Rente over eigen financieringsmiddelen:
Rente toegevoegd aan algemene dienst 50.069.630
Rente toegevoegd aan reserve / voorziening 98.091.450

148.161.080

Overige kosten en rente 165.000

Toevoeging voorzieningen:
voorziening verstrekte geldleningen 1.348.420

Totaal toevoeging 1.348.420

Personele kosten 322.540

Totaal netto door te berekenen 328.126.990

Doorberekend aan:

Rentebaten in rekening-courant 4.972.740

Binnen de omslag (4,5%) 320.563.240
Buiten de omslag:
buiten de gemeente

Verstrekte geldleningen 21.724.540
Woningbouwleningen 4.258.860

binnen de gemeente
HR-AVI 19.532.270

AVI-West 15.476.510

Totaal doorberekend 386.528.160

Totaal doorberekende rente 386.528.160
Totaal netto lasten 328.126.990

Totaal toevoeging/onttrekking egalisatiefonds omslagrente 58.401.170
(- = onttrekking aan egalisatiefonds)
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Subsidiestaat 
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Subsidiestaat

Begrotingsvolg
nummer

Doelstellings
nummer

Omschrijving subsdie of gesubsideerde organisatie Begroting 2013   
Bedragen in €

10 Openbare orde en veiligheid
620.04.03 1.2 Ketenunits 380.270

Spirit -   Nieuwe perspectieven 1.392.770
Spirit -  Bureau Halt 122.410

1.895.450

20 Werk en inkomen
614.02.01 2.6 Stadsdelen 4.700.000

Stichting samenwerking bijzondere noden 140.000
614.02.08 2.6 Clientenraad DWI 40.000

Clientenraad WSW 24.000
Leefkringhuizen nieuwendammerham 20.000
St. de Regenboog Inloophuizen 120.000
St.Voedselbank Amsterdam 103.000

614.02.09 2.6 Hogeschool van Amsterdam 50.000
623.02.01 2.4 ETV diverse instellingen 550.000

Taalcoaches diverse instellingen 250.000
623.03.01 2.4 Stadsdelen 1.000.000

SVAZ 1.150.000
VUA 221.621

8.368.621

30 Zorg
620.03.01 3.2 AWBZ- pakketmaatregel 343.220

Maatschappelijke steunsystemen stadsdelen 2.210.400
Mannenopvang 300.000
Nazorg detentie - Ministerie van Justitie 275.600
OB psychosociaal 2.829.820
Productgroep ambulante begeleiding 10.023.240
Productgroep inloopvoorzieningen 5.965.680
Productgroep preventie 3.091.510
Productgroep sociaal netwerk 978.290
Productgroep wonen 29.662.900
Productgroep zorgtoeleiding 1.697.880
Regiogemeente intensivering verslavingszorg 82.720
Regiogemeenten Brijder en Vita 387.700
Regiogemeenten OGGZ beleid 402.980
Uitvoering prostitutienota 245.900
Voorziening De Ruysdael 984.720

620.03.02 3.1 St. Welzijn Doven Amsterdam SWDA 192.190
Visio /Losb 14.600

620.08.03 3.1 Alarmaansluitingeng/ATA 817.900

In onderstaand overzicht staan de subsidies die het college wil verstrekken indien de raad instemt met 
continuering van het tot nu toe gevoerde beleid. Naast subsidies bevat deze staat ook stelposten 
(begrotingsbedragen waarvoor nog geen bestuurlijke bestemming is vastgesteld). Deels zullen voor deze 
bedragen tijdens de behandeling van de Begroting 2013 door de raad bestedingsvoorstellen beschikbaar zijn. 
Ook geeft het college gedurende het jaar, binnen het vastgestelde beleid, invulling aan de stelposten. Met de 
vaststelling van de subsidiestaat door de raad wordt invulling gegeven aan de uitvoering door het college 
binnen de gestelde kaders.
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Begrotingsvolg
nummer

Doelstellings
nummer

Omschrijving subsdie of gesubsideerde organisatie Begroting 2013   
Bedragen in €

Alarmering ATA 41.950
WTV 1.160

620.11.03 3.1 uitkeringen uit res. & fonds BIMZ 52.950
622.01.04 3.1 CABO 238.740

Chinese ouderenvereniging Tung Lok 15.730
Humanitas Afdeling Amsterdam 29.960
Joods Maatschapp. werk/ Maatschapp.werk * 405.518
Joods Maatschapp. werk/ Sociaal Cultureel Clubwerk 87.520
Kenniscentum voor ouderen (Stichting Hofje) 4.590
Markant expertisecentrum 300.840
Stg Jam/ouderensonfestival 18.960
Stichting Chen Hui 9.160
Subsidieplafond A 1.560.146
Subsidieplafond B "Innovatiebudget" 300.840
Vrijwilligersacademie 208.040

622.01.06 3.1 AWBZ- pakketmaatregel 2.767.090
622.01.07 3.1 Vrijwilligerscentrale Amsterdam 352.260

Vrijwilligersverzekering 184.370
622.01.08 3.1 Invoering AWBZ-kosten decentralisatie 1.160.000
622.01.11 3.1 Wijkverpleegkundigen 1.289.985
652.04.01 3.1 Vraagsturing Maatwerk 1.903.410
714.01.05 3.1 Ago Zwembad 289.400

Prisma 264.360
714.01.06 3.1 Belangenbehartiging instellingen 317.030

Vereniging Clientenbelang Amsterdam 1.824.300
715.01.01 3.6 SAG* 1.770.265

75.905.824

40 Educatie, jeugd en diversiteit
480.04.01 4.1 Onderwijs zieke kinderen 80.420

RTV NH -  School tv 268.520
Servicehuis Personeel 206.950
Stichting Onderwijs Consumenten Organisatie 300.840

510.01.01 4.5 Openbare Bibliotheek Amsterdam 15.602.250
511.02.01 4.4 Mozeshuis 345.760

Nationaal instituut Slavernijverleden en Erfenis 156.780
St. Meldpunt Discriminatie Amsterdam 416.400
Stichting 2013 250.000

620.04.02 4.3 Altra Fiom 693.100
Altra Weer aan de slag 501.400
Stadsregio - bestuurskosten 530.180
Streetcornerwork 1.482.620

630.01.01 4.3 Bond voor Vakantiekampen 86.010
Duinrakkers 35.340
Elleboog 819.090
Esthon/Vredesjongerenwerk 16.580
Nowhere 180.840
Stichting Scouting Amsterdam 133.210
Vakantiekamp Agnes 90.020

22.196.310

50 Verkeer en infrastructuur
214.01.05 5.4 Fietsersbond 124.000

124.000
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Begrotingsvolg
nummer

Doelstellings
nummer

Omschrijving subsdie of gesubsideerde organisatie Begroting 2013   
Bedragen in €

60 Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
530.01.03 6.3 Jaap Eden Ijscomplex 1.398.880

Max Euwe Centrum 30.750
530.02.15 6.3 Amsterdam Marathon 236.300

Topsport Amsterdam 593.580
530.05.02 6.3 Stichting Sportservice Amsterdam 3.253.570
560.03.10 6.1 Artis 4.753.700
560.03.11 6.1 Hortus 740.950

11.007.730

70 Cultuur en monumenten
511.01.05 7.2 Cultuur- Ondernemen 1.530.610

Mocca 843.630
540.04.01 7.6 Amsterdams Fonds voor de Kunst 7.967.090
540.04.05 7.6 Carré, waarderingssubsidie 458.320

Muziekschool, wachtgelden 9.480
Vrienden der Aziatische Kunst 19.590

540.04.08 7.2 Beheerstichting Muziekgebouw (BAMB), (subsidie ivm. huur) 2.490.850
Stadsschouwburg (subsidie ivm. huur) 3.372.740

541.01.09 7.2 Amsterdam Museum (subsidie ivm. huur) 1.870.730
Amsterdam Museum (subsidie SW er) 23.060
Stedelijk Museum  (subsidie ivm. huur) 5.874.810
Stedelijk Museum gemeentelijke kunstaankopen 192.170

580.02.04 7.5 Algemene Programma Raad 71.050
Salto 3.645.280

28.369.410

100 Economie en haven
310.04.01 9.3 Amsterdam marketing 4.220.994
310.05.01 9.2 Bedrijveninvesteringszones 260.000
310.05.03 9.1 Amsterdam Innovatie Motor 300.000

Amsterdam University College 500.000
5.280.994

120 Stedelijke ontwikkeling
810.01.27 11.1 ARCAM 193.567

St. BRASA 12.500
822.06.14 11.5 Backoffice huurteams (ASW) 236.420

Huurdersvereniging Amsterdam (ASW) 408.310
Huurdersvereniging Amsterdam (ASW; inc.) 78.430
Meldpunt ongewenst verhuurgedrag (ASW) 197.360
Stichting Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) 1.170.910
Wijksteunpunten Wonen 1.249.150
Wijksteunpunten Wonen huurteams 636.530

4.183.177

140 Bestuur en concern
002.02.08 12.1 Tropen 45.345
002.05.09 12.2 Materiele kosten SVGA 52.492

97.837

Eindtotaal 157.429.353
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Subsidies ten laste van de stelposten 
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Subsidies ten laste van stelposten
Bedragen in €

Begrotingsvolg
nummer

Doelstellings
nummer

Omschrijving stelpost Begroting 2013

10 Openbare orde en veiligheid
140.06.01 1.1 Veiligheidsplan 9.690.935
140.06.07 1.1 Fonds vreemdelingenbeleid 530.000

10.220.935
30 Zorg
620.03.01 3.2 Bestrijding Geweld achter de Voordeur 1.016.160

Herverdeling rijksbijdrage maatsch. opvang 2.157.780
Kadernota 2012 Prostitutie 330.000
Kadernota 2012 uitbreiding huisverboden 1.729.000

620.08.03 3.1 Informatiesystemen (Planec) 437.530
Regeling Maaltijdvoorziening 765.420
Stedelijk budget Wozodi 433.390
Stimuleringsreg. Woonservicewijken 2.631.830

622.01.04 3.1 Stelpost MM 6.620
Stelpost Subsidieplafond A 226.870

714.01.06 3.1 Stelpost Patienten- en consumentbeleid 28.110
9.762.710

40 Educatie, jeugd en diversiteit
480.04.02 4.1 bijdragen VVE stadsdelen 31.102.770

overige subsidies VVE 4.588.180
480.04.10 4.1 Aanval op de Uitval 506.260
480.04.13 4.1 Bestedingsplan SO 1.881.370
480.04.14 4.1 Kwaliteitsimpuls VO 2.761.445

Participatie envelop/ Maatschappelijke stages 337.520
Verlengde Schooldag 270.190

480.04.15 4.1 KBA programma 92.658
480.04.16 4.1 RMC kwalificatieplicht 1.053.510
480.08.01 4.2 Speciaal Onderwijs huren, erfpacht en doorlopende verplichtingen 2.143.280

Voortgezet Onderwijs huren, erfpacht en doorlopende verplichtingen 10.251.180
480.08.02 4.2 Doorlopende verplichtingen + SBO lasten 2.254.700
620.04.02 4.3 Multiprobleemgezinnen 2.229.100

Zwerfjongeren 6.950.050
630.01.01 4.3 Argan 304.230

Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk 34.610
630.01.02 4.4 Subsidieverordening Integratie en Participatie 1.087.660
630.01.10 4.4 Antiracisme / emancipatie 44.980

Diversiteitsbeleid 337.830
Homo-emancipatie 215.260
Innovatief emancipatiebeleid 77.400
Preventie radicalisering 242.400
Sociale verbinding en vertrouwen 593.700

69.360.283

50 Verkeer en infrastructuur
723.01.07 5.5 Oplaad infrastructuur-Combinatie 52.000

Oplaad infrastructuur-Privé 50.000
Oplaad infrastructuur-Semi 98.000
Verschonen wagenpark, stimuleren electrisch vervoer-Auto 450.000
Verschonen wagenpark, stimuleren electrisch vervoer-Bestel 200.000
Verschonen wagenpark, stimuleren electrisch vervoer-Taxi 1.000.000
Verschonen wagenpark, stimuleren electrisch vervoer-Vracht 600.000

2.450.000
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Begrotingsvolg
nummer

Doelstellings
nummer

Omschrijving stelpost Begroting 2013

60 Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
140.02.01 6.4 Educatie, voorlichting gezelschapsdieren en andere activiteiten 130.870

Opvang vrijl levende dieren 93.000
Opvang zwervende gezelschapsdieren 474.000
St. Centrale dierenambulance 470.000

530.01.03 6.3 OZB bijdrage watersportverenigingen 36.120
Reductie huur gymnastieklokalen openbaar onderwijs 150.980

530.02.04 6.3 Sportevenementen 15.100
530.05.02 6.3 Aangepast sporten 54.210

1.424.280

70 Cultuur en monumenten
511.01.05 7.2 Talentontwikkeling 422.630
540.01.03 7.2 Vrije ruimte Kunstenplan 14.640.880
540.04.06 7.2 Amateurkunst 669.230

Cultureel beleggen 242.680
Dans 268.520
Flexibele uitgaven 154.230
Onderhoud 498.960

540.04.07 7.2 Functionele ruimte Kunstenplan 68.190.400
580.02.04 7.5 Lokale media 57.190

85.144.720

80 Milieu en water
723.01.04 8.2 Milieu Centrum Amsterdam 258.850
723.01.14 8.2 Natuur & Milieu Educatie Centrum 567.600

826.450

100 Economie en haven
220.01.01 6.2 Afhankelijk van toewijzing 1.900.000
310.04.01 9.3 Citymarketing 23.512

Promotiebudget Holland Casino 126.000
310.05.01 9.2 Stimulering economische structuur 595.133
310.05.03 9.1 Boardprojecten 5.299.059

Kennis en Innovatie 115.700
320.03.01 9.3 Fonds Ontwikkelingsmaatschappij 203.710
580.02.06 9.3 Evenementenfonds 1.513.784

9.776.898

120 Stedelijke ontwikkeling
620.07.03 11.0 PMI - OKC 7.407.280

7.407.280

150 Algemene dekkingsmiddelen
913.01.01 15.0 Vicarygoederen 4.446

4.446

Eindtotaal 196.378.002

396



Staat van routinematige investeringen 
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Routinematige investeringen

Onderdeel Bedrag ( €) Totaal in €

Stadsarchief Amsterdam 829.980
vervanging c.a. technische installaties 40.000
stellingmateriaal c.a. 21.300
inrichting publieksruimte 61.080
apparatuur automatisering 117.050
financieel systeem 50.540
fotoapparatuur 34.150
apparatuur/materialen restauratie 46.010
videowal Ogen De Bazel 101.230
ABS Archeion 57.540
Scope 54.960
digitaal depot 159.830
vervanging zoeksystemen 37.320
duplicatie diefstalgevoelige stukken 48.970

Dienst ICT 3.599.000
Werkstations 450.000
Servers 1.000.000
Hardware 69.000
LAN 700.000
Software 1.030.000
Generieke voorzieningen 250.000
Bedrijfsvoering 100.000

Stadsbank van Lening 60.000
Vervangen 35 pc's incl. software 60.000

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam 3.425.000
Bouwkundig 430.000
ICT  hardware 1.070.000
ICT Software Algemeen 440.000
ICT Hardware 90.000
 ICT Software Specifiek 100.000
 ICT Software Algemeen 300.000
 ICT Software Specifiek 675.000
 Medische apparatuur 320.000

Dienst Advies en Onderzoek 10.000
Hardware 10.000
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Onderdeel Bedrag ( €) Totaal in €

Dienst Maatschappelijke Ondersteuning 2.091.370
1/3-1/3-1/3 regeling 2013 625.830
Sporthallen Zuid
SHZ Bouwkundig onderhoud 2013 200.000
SHZ Sportfaciliteiten 2013 170.000
SHZ Technische installaties 2013 130.000
Amsterdamse Bos
Beheer en onderhoud bos 36.180
Beheer en onderhoud bos 200.900
Beheer en onderhoud Sportpark en Bosbaan 107.040
Beheer en onderhoud Sportpark en Bosbaan 21.420
Bezoekerscentrum 50.000
Apparaat
Verhuizing en Dienst specifieke inrichting 100.000
Vervangingsinvestering financieel systeem DMO 450.000

Ingenieursbureau Amsterdam 530.000
Materiële vaste activa 230.000
Document managemendt systeem 300.000

Dienst Ruimtelijke Ordening 363.000
Kantoorinventaris 10.000
Kantoorapparatuur 10.000
Hardware werkplek 105.000
Hardware overig 48.000
Software 145.000
Netwerk en infra 45.000

Projectmanagementbureau 60.000
Hard- en software 60.000

Dienst Stadstoezicht 590.000
vervanging automatisering 2012 350.000
huisvesting Goedkoopstraat 125.000
huisvesting Nieuwpoortstraat 75.000
VOIP 40.000

Waternet 49.089.000
Riooltaken 19.875.000
Drinkwatertaken 29.214.000

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 7.735.000
Vervanging automatisering 150.000
Vervanging installaties MD 50.000
Vervanging actiewagens MD 35.000
Vervanging diversen MD 25.000
Vervanging verkeersmodel 200.000
Plaatsen parkeerautomaten 5.000.000
Vervanging parkeerapparatuur (PG) 1.475.000
Vervanging aanlanding/ pontfuiken/inSTALLATIES ndsm-veer 500.000
Aanlanding/ pontfuiken/installaties Distelwegveer 300.000

Totaal 68.382.350
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Overzicht van investeringsprojecten 
waarvan de kredietverlening aan de 
gemeenteraad zal worden voorgelegd
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Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening aan de 
gemeenteraad zal worden voorgelegd 
 
 

Krediet 
reserverings 
nr* 

Omschrijving  Investering 
(x € 1.000) 

Kapitaallasten 
(x € 1.000) 

2013.040.3.01 Onderwijshuisvestingsprogramma 2013 42.900 3.150 
2013.040.1.02 Krediet loon- en prijsstijgingen onderwijshuisvesting (totaal index 

OSO, BSO, OVO en BVO) 992 69 
2013.070.3.03 Versterking fundering de Waag 1.500 90 
2013.050.3.04 Tunnelveiligheid 21.600 1.800 
2013.050.1.05  Nacalculatie van de gemeentelijke indexering in 2011 tbv de 

Noord/Zuidlijn - 35.700 - 2.321 
2013.050.1.06  Raming van de gemeentelijke indexering in 2012 tbv de 

Noord/Zuidlijn 19.100 1.242 
2013.050.1.07  Raming aanvulling op de niet toereikende indexering in 2012 tbv 

de Noord/Zuidlijn 9.000 585 
2013.100.2.08 Bijdrage tweede zeesluis tranche 3/7 2013 14.610 950 
2013.100.1.09 Nominale aanpassing 2013 bijdrage 2e zeesluis 2.358 153 

* Het kredietreserveringsnummer wordt gebruikt bij het bestuurlijk voorleggen van het voorbereidings- en/of 
uitvoeringskredietbesluit. 
 
Toelichting: 
 
2013.040.2. Onderwijshuisvestingsprogramma 2013  
In de structurele begroting van Amsterdam is onvoldoende dekking aanwezig voor de 
jaarlijkse lasten onderwijshuisvesting. In juli 2011 heeft de raad het Integraal Huisvestings-
plan 2012 – 2015+ vastgesteld. In de Kadernota 2013 is een prioriteit van € 3,15 miljoen 
opgenomen voor de investeringen Onderwijshuisvesting. In de Kadernota 2013 was in dit 
verband nog een investeringsbedrag van € 34 miljoen opgenomen. Bij nadere uitwerking is 
gebleken dat het een investeringsbedrag van € 32,3 miljoen betreft voor nieuwbouw 
investeringen, € 4,3 miljoen voor inventaris en € 6,4 miljoen voor reguliere voorzieningen. De 
hiermee samenhangende kapitaallasten zijn gelijk aan de in de Kadernota 2013 opgenomen 
prioriteit van € 3,15 miljoen. De afschrijvingstermijn is 35 jaar. 
 
2013.040.1. Krediet loon- en prijsstijgingen onderwijshuisvesting (totaal index OSO, 
BSO, OVO en BVO) 
Voor de reeds toegekende kredieten onderwijshuisvesting is voor de loon- en 
prijspeilaanpassingen een bedrag van afgerond € 1 miljoen gereserveerd. De indexering is 
gebaseerd op de prijsontwikkelingen van loon en materieel die in de woningbouw wordt 
toegepast. Voor dit nog voor te leggen krediet geldt een afschrijvingstermijn van 40 jaar. De 
kapitaallasten bedragen € 69.415. 
 
2013.070.3. Versterking fundering de Waag 
De Waag, eigendom van de gemeente Amsterdam, is één van de oudste gebouwen van de 
stad. In 2010 werd zorgwekkende scheurvorming geconstateerd, die vooral de 
Metselaarstoren van de Waag bedreigde. Oorzaak bleek een ongelijkmatige verzakking te 
zijn, die opgelost kan worden met een versterking van de fundering van de Waag. De 
benodigde kosten kunnen deels gedekt worden ui het exploitatieresultaat, deels uit subsidies 
en uit de gemeentelijke reservering groot onderhoud cultuurpanden. Het resterende tekort 
van € 1,5 miljoen of wel € 0,09 miljoen aan kapitaallasten conform bovenstaand overzicht. 
 
2013.050.3. Tunnelveiligheid 
Met de komst van de Europese en Nederlandse wetgeving zijn de eisen aan tunnelveiligheid 
geformaliseerd. In 2012 zijn middelen vrijgemaakt voor werkzaamheden aan de IJtunnel en 
de De Ruijtertunnel. Om de overige tunnels, en voor de Piet-Hein tunnel te laten voldoen aan 
de nieuwe tunnelveiligheidsnormen is een investering van € 21,6 miljoen nodig met € 1,8 
miljoen aan kapitaallasten. 
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2013.050.1. Nacalculatie van de gemeentelijke indexering in 2011 tbv de Noord/Zuidlijn 
De voorcalculatie van de prijspeilaanpassing 2011 voor de gemeentelijke kosten voor de 
Noord/Zuidlijn werd berekend op basis van 6,8 respectievelijk 1,2 %. De contractuele 
prijspeilaanpassing is in de loop van 2011 iets lager gebleken. Berekend over alle 
afzonderlijke contracten bedroeg de verplichting aan aannemers circa € 34 miljoen minder. 
Daarnaast blijkt dat de (rijks)index in 2011 hoger is uitgevallen dan geraamd; 1,41 in plaats 
van 1,0 %. Dit leidt tot een voordeel van € 1,5 miljoen. 
 
2013.050.1. Raming van de gemeentelijke indexering in 2012 tbv de Noord/Zuidlijn 
De budgetten voor de Noord/Zuidlijn worden ten laste van de begroting 2013 verhoogd naar 
prijspeil 2012. Voor 2012 wordt de index berekend op basis van het gemeente en het 
rijksdeel. Voor prijspeil 2013 wordt nog geen correctie toegepast. De contractindex wordt 
voorcalculatorisch vastgesteld op 3,1 % voor de bouwkosten en 1,6% voor de overige kosten. 
In de wijziging op de begroting 2013 (ten laste van 2014) worden de indexcorrecties op basis 
van nacalculatie aangepast. Zo kan er rekening worden gehouden met ontwikkelingen, die in 
het tweede half jaar zullen plaatsvinden. Op basis van 3,1 respectievelijk 1,6% dient het 
budget van het gemeentelijk aandeel te worden verhoogd met € 19,1 miljoen. 
 
2013.050.1. Raming aanvulling op de niet toereikende indexering in 2012 tbv de 
Noord/Zuidlijn 
Bij de behandeling van de Begroting 2007 is besloten het risico voor de gemeente niet verder 
te laten oplopen, als gevolg waarvan het naar verwachting niet door het rijk te vergoeden deel 
van de indexering jaarlijks in de gemeentebegroting wordt gedekt. In de Begroting 2013 zal 
het tekort naar prijspeil 2012 worden verwerkt. Het tekort naar prijspeil 2012, uitgaande van 
een (rijks)index van 1,0 % bedraagt € 9,0 miljoen. 
 
2013.100.2. Bijdrage tweede zeesluis tranche 3/7 2013 
De bijdrage van de gemeente Amsterdam bedraagt maximaal € 122,25 miljoen (prijspeil 
2007). De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd met de IBOI (index bruto 
overheidsinvesteringen). In de Begroting 2009 en 2010 zijn 2 tranches van € 10 miljoen 
gedekt. Er moet nog dekking worden geregeld voor € 102,3 miljoen in 7 tranches van € 
14.610.000,-. In de Begroting 2013 wordt de 3e tranche (van de 7 tranches) van € 14,61 
miljoen gedekt; de kapitaallasten bedragen € 950.000 en de afschrijvingstermijn bedraagt 50 
jaar. 
 
2013.100.1. Nominale aanpassing 2013 bijdrage 2 e zeesluis  
De bijdrage van de gemeente Amsterdam bedraagt maximaal € 122,3 miljoen (prijspeil 2007). 
De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd met de IBOI (Index Bruto Overheidsinvesteringen). In 
de Begroting 2013 wordt een bedrag voor indexering opgenomen van € 2.358.000. De 
kapitaallasten bedragen € 153.000 en de afschrijvingstermijn bedraagt 50 jaar. 
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Overzicht van investeringsprojecten 
waarvan de kredietverlening door het 
college zal plaatsvinden 
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Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening door 
het  college zal plaatsvinden 
 

Krediet 
reserverings 
nr* 

Omschrijving  Investering 
(x € 1.000) 

Kapitaallasten (x 
€ 1.000) 

2013.050.3.10 Vervangingsonderhoud stedelijke infrastructuur 17.231 911 
2013.050.1.11 Nominale aanpassing IJsei 400 26 
2013.050.3.12  Correctie kapitaallasten Noord/Zuidlijn1  9.500 4.750 
2013.050.2.13 Vervanging verkeersregelinstallaties en 

verkeersinformatiesystemen 7.200 668 
2013.050.2.14 Vervanging en herprofilering openbare verlichting 18.096 1.719 
2013.050.2.15 Vervangingsprogramma stadsilluminatie 473 53 

* Het kredietreserveringsnummer wordt gebruikt bij het bestuurlijk voorleggen van het voorbereidings- en/of 
uitvoeringskredietbesluit. 
 
Toelichting : 
 
2013.050.2. Vervangingsonderhoud stedelijke infrastructuur 
Aan een aantal wegen en sluizen is vervangingsonderhoud nodig, zoals weergegeven in de 
kadernota 2013. Het betreft onder andere de Mauritskade, de Henk Sneevlietweg, de 
Spaklerweg en de Zeeburgerschutsluis. De investeringen beslaan een bedrag van € 355.000 
aan kapitaallasten. De historische brug nummer 174, die de Singelgracht overbrugt en de 
verbinding vormt tussen het Leidseplein en de Stadhouderskade, verkeert in matige staat. 
Vervangingsonderhoud aan dit Rijksmonument dient plaats te vinden. Hiervoor is een bedrag 
van € 556.000 aan kapitaallasten nodig. 
 
2013.050.1. Nominale aanpassing IJsei 
De reservering betreft de nominale aanpassing van het ten laste van de algemene dienst 
komend gemeentelijk aandeel in de kosten van het busstation en auto-onderdoorgang CS. 
De nominale aanpassing van de ten laste van fondsen en grondexploitatie gedekte kosten 
komt ten laste van de desbetreffende dekkingsbronnen. Bij de berekening van de 
prijspeilaanpassing is rekening gehouden met de uitgaven in 2011 en de verwachte uitgaven 
2012. De afschrijvingstermijn bedraagt 50 jaar. Het totale investeringsbedrag bedraagt € 0,4 
miljoen en de kapitaallasten zijn € 26.000. 
 
2013.050.2. Correctie kapitaallasten Noord/Zuidlijn 
Bij de Begroting 2012 is geconstateerd dat er een tekort is van €9,5 miljoen structureel in de 
reservering voor de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) bij concern. In de Kadernota 2013 
is besloten deze omissie te herstellen en een correctie op de kapitaallasten Noord/Zuidlijn 
door te voeren. In twee tranches van € 4,75 miljoen zal deze correctie worden doorgevoerd. 
In bovenstaand overzicht is daarom voor 2013 de 1e tranche van de correctie á € 4,75 miljoen 
opgenomen. 
 
2011.050.2. Vervanging verkeersregelinstallaties en verkeersinformatiesystemen 
 

 Bedragen x €1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Technische vervanging 4.500 4.300 4.400 4.400 4.400 4.400 
2 Kleine aanpassingen 367 370 370 370 370 370 
3 Processoren 151 150 150 150 150 150 
4 Ombouw 826 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 
5 Verkeers TV 145 150 150 150 150 150 
6 VIS-systemen 317 330 530 330 130 130 
7 Verplaatsen techn. centrum 800 800     
 Totaal 7.106 7.200 6.600 6.400 6.500 6.200 

 

                                                
1 Deze correctie is conform kadernota en kredietverlening door de raad heeft reeds plaatsgevonden 
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De in de planning vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 2013 en zijn excl. 
BTW/BCF. Het te hanteren percentage voor de BTW component bedraagt 16,9%. Dit is van 
toepassing op alle posten. De voor 2012 vermelde gegevens betreffen het door de 
Gemeenteraad goedgekeurde krediet. De afschrijvingstermijnen per post en daarbinnen per 
component(en) zijn gedifferentieerd en niet alleen afhankelijk van de technische levensduur, 
maar ook van omgevingsfactoren. Voor 2013 is evenals bij de Begroting 2012 een 
gemiddelde afschrijvingstermijn gehanteerd van 22 jaar. 
 
Gelet op de wens om de uitvoering van vastgesteld beleid in structurele zin vast te leggen en 
de financiële consequenties daarvan over meerdere jaren te kunnen beoordelen, worden 
jaarlijks de rompmatige kredieten verkeerslichten en verkeersinformatiesystemen in een 
meerjarenplanning (MJP) voor een periode van vijf jaren voorgelegd. Het eerste jaar van 
deze meerjarenplanning (2013) zal tevens dienen als basis voor de reservering van 2013. 
 
Toelichting op de posten 
 
1. Technische vervanging 
De verkeersregelautomaat en de lantaarns (armaturen) worden na 20 jaar vervangen. Voor 
de masten, alsmede uitleggers, portalen en de bekabeling, is het vervangingstermijn 30 jaar. 
Om dit te bereiken is er een schilderprogramma, waarbij een mast na 10 en na 20 jaar 
opnieuw wordt geschilderd, een controle op stevigheid (schudden) van masten na 20 en 25 
jaar, waardoor corrosie kan worden opgemerkt en het doormeten van de bekabeling. Slechte 
masten en kabels worden nog steeds vervangen. 
Hiermee rekening houdend zullen in 2013, 17 installaties worden vervangen. Hieronder staan 
vermeld de technische vervangingen die ten laste komen van het krediet 2013: 
 
300  Burg. Stramanweg Zz - rijstrooksignalering € 200.000 
301  Burg. Stramanweg Nz - rijstrooksignalering € 200.000 
310  Dolingadreef -  Burg. Stramanweg   € 220.000 
324  Holterbergweg – de Entree    € 260.000 
330  Muntbergweg – Gaasperdammerweg Nz € 260.000 
331  Muntbergweg – Gaasperdammerweg Zz € 260.000 
545  Vijzelgracht – 3e Weteringdwarsstraat   € 210.000 
548  Muntplein      € 340.000 
580 Surinameplein     € 350.000 
583  Stadhouderskade – Hobbemastraat  € 240.000 
590  Stadhouderskade – Hobbemakade   € 230.000 
902  Haarlemmerweg – Burg. De Vlugtlaan   € 350.000 
909  Burg. De Vlugtlaan – Burg. Fockstraat   € 230.000 
961  Pres. Allendelaan – Platostraat    € 200.000 
981  Basisweg – La Guardiaweg    € 260.000 
982  Haarlemmerweg – Kimpoweg    € 230.000 
987  Basisweg – Seineweg     € 260.000 
 Totaal                 € 4.300.000 
 
Voor 2014 t/m 2017 wordt rekening gehouden met de technische vervanging van 18 
installaties per kredietjaar 
  
2. Kleine aanpassingen 
Om verschillende redenen is het noodzakelijk om een aantal regelinstallaties die nog lang niet 
in aanmerking komen voor technische vervanging, elk jaar aan te passen. Deze redenen zijn 
onder anderen: klachten, verkeersveiligheid (black spots), verbetering verkeersafwikkeling.  
 
3. Wijkprocessoren 
In de meerjarenplanning wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor regelmatige 
aanpassingen en nieuwe software ten behoeve van gevraagde en nieuwe ontwikkelingen 
(hardware en software). Voor 2016 is een extra bedrag van € 300.000,-  opgenomen, omdat 
de hardware dan integraal dient te worden vervangen. 
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4. Ombouw 
Volgens het in 1989 door de gemeenteraad genomen delegatiebesluit stadsdelen worden de 
kosten van aanpassing van verkeerslichten gefinancierd door de centrale stad, zodat voor 
deze profielaanpassingen vanuit de centrale stad middelen gereserveerd moeten worden. 
Bij grootschalige profielaanpassingen, die vanuit de centrale stad gefinancierd worden, 
worden de kosten van aanpassingen verkeerslichten in de betreffende kredieten 
meegenomen. Voor profielaanpassingen, waarvan de financiering ten laste van de 
stadsdelen komt, wordt bij deze post voor 2013 uitgegaan van 8 ombouwprojecten. 
 
Daarnaast zijn er nog 2 ombouw projecten aan deze post toegevoegd; het betreft 2 
kruispunten die moeten worden omgebouwd als gevolg van de aanleg Westrandweg en 
conform het besluit van de Gemeenteraad  worden gefinancierd uit het rompkrediet. 
Ook is een reservering opgenomen van € 300.000,- voor lijnaanpassingen van de openbaar 
vervoerbedrijven. Door lijnaanpassingen gaan bussen of trams rijden over nieuwe routes, 
waar nog geen prioriteit voor het openbaar vervoer in de regeling aanwezig is.Op gemiddeld 
5 kruisingen kan voor dit bedrag de regeling gewijzigd worden en infrastructuur worden 
aangepast. Hiermee komt het totaal van de post ombouw op een bedrag van € 1.100.000,- 
Voor 2014 en verder is deze post verhoogd in verband met  extra benodigde maatregelen 
voor het werken in vervuilde grond. 
 
5. Verkeers-TV 
Om de verkeersafwikkeling goed te kunnen begeleiden zijn op strategische punten in de stad 
camera’s geplaatst. Het gaat om op dit moment om 50 locaties. De post verkeers-TV omvat 
het totaal van de camera’s, inclusief centrale hardware maar exclusief de kosten voor 
telecommunicatie. De vervangingskosten zijn €150.000,- per jaar. 
 
6. Vervanging VIS-systemen 
De bedragen voor 2013 en verder hebben betrekking op de volgende zaken 
2013: Parkeerverwijzing IDP, signaalgevers 
2014: vervanging 5 DRIP’s, vervanging bedienposten en schermen DVM 
2015: aanvullende vervanging van de eerder genoemde systemen 
2016: vervangen DRIP-server 
2017: vervanging OV-display Bijlmer, digitale infozuilen, bedienpost RAI 
 
7. Verplaatsen techn. Centrum, vervangingsprogramma comm. verbindingen 
De processoren voor het op afstand aansturen van de verkeersregelinstallaties, zijn geplaatst 
in het Technisch Centrum van Nuon op de Spaklerweg. Vanwege gebiedsontwikkeling  zal dit 
technisch centrum  verdwijnen en moet een andere locatie voor deze processoren worden 
gevonden. Om dit efficiënt en kostentechnisch toekomstvast mogelijk te maken, moet 
tegelijkertijd het verouderde telecommunicatie netwerk worden vervangen. Zowel in de 
begroting 2011 als in de begroting 2012 werd hiervoor een bedrag gereserveerd. In de 
begroting 2013 is hiervoor het laatste bedrag gereserveerd van € 800.000,- 
 
2013.050.2. Vervanging en herprofilering openbare verlichting 
Vervangingsprojecten zijn projecten met het doel het tijdig vervangen van masten, armaturen 
en/of lampen zodat de kwaliteit en veiligheid van de openbare verlichting gehandhaafd blijft. 
Dit zijn grootschalige projecten die zich stadsbreed voordoen en kleinschalige projecten per 
stadsdeel. Wijzigingsprojecten zijn projecten die plaatsvinden op plaatsen waar door 
bouwactiviteiten en werkzaamheden aan de weg de bestaande verlichting wordt gewijzigd. 
Dit kan betrekking hebben op uitvoering, type en/of aantallen. In overleg met verschillende 
partijen wordt bepaald wat het type object moet worden, zowel met voldoende 
verlichtingsniveau als passend in het vernieuwde straatbeeld (in overeenstemming met het 
Beleidsplan openbare verlichting 2005–2015). 
 
De Begroting 2013 is gebaseerd op een begin 2007 opgesteld meerjarig vervangings-
programma. Dit programma is gebaseerd op het gewenste kwaliteitsniveau zoals beschreven 
in het beleidsplan, het aanwezige areaal zoals vastgelegd in het objectbeheersysteem en de 
bestaande kwaliteit verkregen uit inspecties. Bij vervangings- en wijzigingsprojecten wordt 
gewerkt op basis van het op 12 juli 2006 door uw Vergadering aangenomen Beleidsplan 
openbare verlichting 2005–2015. Belangrijke elementen daaruit zijn: verlichtingsniveau, 
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lichtkleur, lampen en standaardisatie van masten en armaturen. Daarnaast wordt in het 
beleidsplan veel aandacht geschonken aan milieu.  
 
Een belangrijk milieuaspect bij de openbare verlichting is het energieverbruik; juiste toe-
passing van de normen, energiebesparing door bijvoorbeeld het gebruik van betere optieken 
en lampen, slimmer gebruik van het schakelsysteem met o.a. variabele in- en uitschakeltijden 
en het op bepaalde locaties tijdelijk dimmen van het lichtniveau. 
 
Meerjarenprogramma Rompkredieten OVL 
 

Bedragen x € 1.000, excl. BTW  2012 2013 2014 2015 2016 
08.1 Vervanging  12.040 11.096  11.262  11.410 11.560 
08.1.1 Vervanging grote en stadsbrede projecten  7.940  7.996  8.462  8.610 8.760 
08.1.1.1 waarvan vervanging stadsbrede projecten  3.940 5.996 6.162 6.210 6.260 
08.1.1.2 waarvan grote projecten  4.000 2.000 2.300 2.400 2.500 
08.1.2 Vervanging overige projecten  2.500 1.800 2.200 2.200 2.200 
08.1.3 Vervanging elektriciteitsnet openbare 
verlichting  600 500 600 600 600 
08.1.4 Vervanging communicatieverbindingen 800 800    
08.1.5 Vervanging objectbeheersysteem 200     
08.2 Profielwijzigingen  6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
08.2.1 waarvan grote projecten  500 1.700 1.500 1.200 1.000 
08.2.2 waarvan overige projecten  4.000 3.500 3.700 4.000 4.000 
08.2.3 waarvan klussen  1.500 1.800 1.800 1.800 2.000 
Totaal vervanging + profielwijzingen  18.040 18.096 18.262 18.410 18.560 

 
Toelichting op de posten uit de tabel 
Het vaststellen van een basiskwaliteitsniveau voor de openbare verlichting, het zorg dragen 
voor de uitvoering daarvan en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot het 
beschikbaar stellen van lichtmasten voor reclamedoeleinden zijn door de raad expliciet als A-
taak gedefinieerd. Bij de kredietaanvraag wordt een specificatie toegevoegd van de grote 
vervangings- en wijzigingsprojecten. 
 
08.1.1 Vervangingsprogramma grote en stadsbrede projecten, € 7.996.000 
Projecten worden zoveel mogelijk vanuit meerjarenprogramma’s opgepakt. Een 
vervangingsproject, waarvoor materiaal wordt ingekocht via een aanbesteding en waar 
langlopende contracten voor worden afgesloten, wordt stadsbreed aangepakt. Ook projecten 
die door anderen geïnitieerd worden in het kader van een herinrichting of reconstructie van de 
straat/weg en vervanging van (standaard) materiaal nodig is, worden in de 
vervangingsprogramma’s opgepakt. 
 
08.1.1.1 Vervangingsprogramma stadsbrede grote projecten € 5.996.000 
Stadsbrede vervangingsprogramma’s worden door de centrale stad (DIVV) geïnitieerd. 
Volgens de meerjarenvervangingsprogramma’s worden openbare verlichtingsinstallaties 
vervangen. Door te kiezen voor een stadsbrede aanpak kan er efficiënt worden voorbereid en 
uitgevoerd en kan maximaal worden geprofiteerd van schaalvoordelen bij de engineering, 
inkoop van materialen en uitvoering van het werk. Bij de inkoop van materiaal wordt 
uitgegaan van toepassing van energiezuinige, duurzame armaturen, lampen en materialen. In 
dit bedrag is € 100.000 opgenomen om kwaliteitsaudits te laten uitvoeren op onze contracten. 
 
08.1.1.2 Vervangingsprogramma straatgebonden grote projecten €2.000.000 
Naast de stadsbrede vervangingswerkzaamheden worden grootschalige projecten voorbereid 
en/of uitgevoerd, waarbij vervangingswerkzaamheden plaatsvinden, ook hierbij wordt 
uitgegaan van het meerjarenvervangingsprogramma. Deze projecten worden als 
straatgebonden projecten gekenmerkt. De planning bij openbare verlichting volgt de planning 
van projecten bij stadsdelen en diensten. Bij de werkelijke kredietaanvraag wordt de lijst van 
grote projecten toegevoegd. 
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08.1.2 Vervangingsprogramma overige projecten € 1.800.000 
Conform het gemeentelijk beleid wat betreft het “werk-met-werk-maken”, wordt bij elke 
voorgenomen herinrichting van een straat of gebied c.q. reconstructie van een weg 
onderzocht of de openbare verlichting aan vervanging toe is c.q. slechts moet worden 
gewijzigd. In het geval van vervanging van de verlichting dan wordt het werk opgenomen in 
het vervangingsprogramma. In het bedrag zit ook een budget van € 60.000 voor het plaatsen 
en vervangen van 15 straatklokken. 
 
08.1.3 Vervangingsprogramma elektriciteitsnet openbare verlichting, € 500.000 
De gemeente is eigenaar van het ovl-elektriciteitsnet in Zuidoost (en IJburg). De komende 
jaren wordt dit zogenaamde “solonet” in Zuidoost in samenhang met het ruimtelijke bouw- en 
herinrichtingsprogramma vernieuwd. Tegelijkertijd met de vervanging van het net worden ook 
de verdeelkasten en de bijbehorende onderdelen vervangen. Daarnaast worden onderdelen 
vervangen van het intelligente schakelsysteem waarbij elk van de 650 deelgebieden in 
Amsterdam apart kunnen worden in- en uitgeschakeld. 
 
08.1.4 Vervangingsprogramma communicatieverbindingen, € 800.000 
De gemeente Amsterdam maakt voor een belangrijk deel van haar communicatievoorziening 
gebruik van een koperbedraad netwerk voor het beheer en bediening op afstand van een 
veelheid aan objecten in de openbare ruimte zoals openbare verlichting, 
verkeersregelinstallaties, camera’s en verkeerstellers. De markt voor 
communicatievoorzieningen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het gebruik van 
koperverbindingen neemt af, net als het aantal aanbieders voor koperverbindingen. Het wordt 
dan ook steeds moeilijker deze netwerken operationeel te houden en te onderhouden, 
waardoor de kosten oplopen. Daarom is voorzien in het gefaseerd overstappen naar een 
toekomstvast pakket verbindingen. 
 
08.2.1 Profielwijzigingsprogramma: grote projecten, € 1.700.000 
De openbare verlichting in een straat moet voldoen aan een aantal in het beleidsplan 
openbare verlichting opgenomen criteria en normen. Het wijzigen van de indeling van de 
straat vanwege een herinrichting of reconstructie heeft meestal gevolgen voor de openbare 
verlichting in de zin dat die moet worden aangepast of tijdelijk verplaatst. Jaarlijks gaat het in 
Amsterdam om vele tientallen projecten welke via het Coördinatiestelsel worden aangemeld. 
De uitvoeringsplanning van de openbare verlichting en daarmee de budgettaire uitputting is 
geheel volgend en afhankelijk van de planning van de bestratings-, kabel- en 
leidingwerkzaamheden. 
Verschuivingen door de initiator (stadsdelen en diensten) vanwege actualisatie van de 
planning komt veelvuldig voor. Ook het opvoeren van projecten nadat het budget voor de 
begroting is vastgesteld komt af en toe voor. Verschuivingen op projectniveau met financiële 
gevolgen worden binnen het wijzigingsprogramma 2013 opgevangen. 
 
08.2.2 Profielwijzigingsprogramma: overige projecten, € 3.500.000 
In dit programma zijn alle profielwijzigingsprojecten opgenomen met een geschatte waarde 
kleiner dan € 100.000 waarvoor budget nodig is om de vereiste werkzaamheden wat betreft 
engineering, directievoering, aansluiting, materiaal en/of aannemer te kunnen opdragen. Dit 
betreft voornamelijk het herinrichten, aanpassen of verplaatsen van objecten. 
 
08.2.3 Profielwijzigingsprogramma klussen, € 1.800.000 
Jaarlijks worden er in Amsterdam op initiatief van stadsdelen, diensten of andere partijen 
werkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd. Vaak is het noodzakelijk lichtmasten of 
overspanningen tijdelijk te verplaatsen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de situatie op straat 
niet langer voldoet aan de nu geldende normen en criteria. Indien het maximaal vijf objecten 
betreft, worden deze werkzaamheden als klus uitgevoerd in het wijzigingsprogramma. Deze 
wijzigingsklussen zijn kleiner dan € 10.000. 
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2013.050.2. Vervangingsprogramma stadsilluminatie 
Stadsilluminatie draagt bij aan de sfeer en beleving van de openbare ruimte van de stad ’s 
avonds en ’s nachts en daarmee ook aan het gevoel van sociale veiligheid. Voorts heeft 
illuminatie een economische dimensie omdat het het toerisme en een goed functionerend 
uitgaansleven bevordert. Denk hierbij met name aan de brugboogverlichting in de vier 
eeuwen oude grachtengordel. 
 
De kredietaanvraag 2013 betreft alleen vervanging van installaties (dus geen uitbreiding van 
het areaal illuminatie). Wel kunnen installaties in het kader van vervanging worden aangepast 
vanuit een oogpunt van verbeterde energiezuinigheid en esthetisch effect. Belangrijkste 
project in 2013 wordt de (gedeeltelijke) vervanging van de bruggenverlichting.  
 
In 2010 heeft een geslaagde proefneming plaatsgevonden met een aangepast concept van 
verlichten van bruggen met gebruikmaking van LED. In 2012 is – mede aan de hand van 
TCO-berekeningen - besloten op welke wijze in de komende jaren deze lichtinstallaties 
worden vervangen. 
 
Vervangingsprojecten binnen krediet 2013: 
 
Beulingsloot    €   50.000 
Sint Olofskapel   €   25.000 
Petruskerk   €   20.000 
Effectenbeurs AEX  €   25.000 
Peek & Cloppenburg  €   30.000 
Zonnehuis   €   20.000 
Kolksluis, beeld Sint Olof €   15.000 
Anne Frank, beeld  €     7.500 
Multatuli, beeld   €     7.500 
Theo Thijssen, beeld  €     7.500 
Verbindingsdam  €   15.000 
Zeemansschool   €   25.000 
Werkspoormuseum  €   25.000 
Brugverlichting   € 200.000 
Totaal    € 472.500 
 
De kredietaanvraag 2013 betreft alleen vervanging van installaties. Er is vanwege de 
financiële situatie afgezien van een prioriteitsaanvraag ten behoeve van nieuwbouw. 
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Raming EMU saldo 
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Raming EMU-saldo

Bedragen x € 1 miljoen 2013 2014 2015 2016
1 Wat zijn uw exploitatiesaldi vóór toevoeging c.q. onttrekking aan 

reserves (zie BBV, art. 17c)? Vul bij een positief saldo voor 
bestemming een positief bedrag in en bij een negatief saldo een 
negatief bedrag.

-328 -135 -44 12

2 Wat zijn uw afschrijvingen ten laste van de exploitatie? 148 144 140 135
3 Wat zijn uw bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste 

van de exploitatie?
29 22 22 22

4 Wat zijn uw investeringenslasten in (im)materiële vaste activa 
die op de balans worden geactiveerd?

184 94 62 48

5 Wat zijn uw baten uit bijdragen van andere overheden, de 
Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn 
verantwoord en die niet al in mindering zijn gebracht bij post 4?

215 280 326 141

6 Wat zijn uw baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste 
activa (tegen verkoopprijs) voor zover niet op de exploitatie 
verantwoord?

0 0 20 0

7 Hoeveel bedragen de lasten van aankoop van grond en bouw-, 
woonrijp maken e.d.? Het betreft alleen transacties met derden 
die niet op de exploitatie staan.

0 0 0 0

8 Wat zijn uw baten bouwgrondexploitatie voor zover deze niet in 
de exploitatie zijn verantwoord?

0 0 0 0

9 Wat zijn uw lasten op de balanspost Voorzieningen voor zover 
deze transacties met derden betreffen?

23 8 18 135

10 Wat zijn uw lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de 
onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten 
laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden 
gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande 
posten?

0 0 0 0

11
a Gaat u effecten verkopen? Ja of Nee invullen. Nee Nee Nee Nee
b Zo ja, wat is de bij de verkoop te verwachten boekwinst op de 0 0 0 0

Berekend EMU-saldo -142 208 383 127

Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen, moeten de gemeenten sinds 2006 een 
meerjarenraming van hun EMU-saldo in de begroting opnemen. Overschrijdt het EMU-tekort van de totale 
overheid in enig jaar de signaalwaarde (% van het Bruto Binnenlands Product) dan is Nederland verplicht 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het tekort niet verder oploopt. De gemeente volgt zijn bijdrage 
aan het EMU-saldo via de reguliere kwartaalrapportages aan het CBS. Voor Amsterdam komt de 
meerjarenraming 2013-2016 uit op de volgende bedragen:

Bij de berekening van het EMU-saldo wordt gecorrigeerd voor verkoop van effecten.
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Begroting 2013 2011 2012 2013

 Bedragen x € 1.000 personele kosten ict over. tot

Apparaatskosten gemeente 
Amsterdam - 2013 - bedragen in duizenden euro 
(excl stadsdelen)

Apparaats-
kosten 

rekening 2011

Apparaats-
kosten 

begroting 
2012

Apparaats-
kosten 

begroting 
2013

1.1 - 
Salarissen en 

sociale 
uitkeringen

1.2 - overige 
personele 

kosten

1.3 - inhuur 
externen en 
inbesteding

1 - sub totaal  
personele 

kosten

2.1 - facilitair 
gebouw 

gebonden

2.2 - facilitair 
organisatie 
gebonden

2 - facilitair 
(gebouw- en 
organsiatiege

bonden)

3 - ict 4 - overige 
apparaatskos

ten

1-4 - totaal 
apparaat

Cluster Ondersteuning, bestuur en informatie

2 - Dienstverlening en Facilitair Management 46.767 41.534 53.936 14.717 643 4.607 19.966 19.639 6.188 25.827 4.598 3.545 53.936
3 - Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 4.318 4.374 4.431 3.613 0 126 3.739 391 301 692 0 0 4.431
4 - Gementelijke Archiefdienst 16.994 15.855 16.140 8.954 271 408 9.633 5.207 395 5.602 511 394 16.140
10 - Bestuursdienst 79.076 55.862 49.351 32.835 1.589 704 35.128 3.207 6.449 9.656 2.699 1.869 49.351
11 - Dienst ICT 66.573 57.625 72.072 23.760 1.857 10.239 35.857 3.382 172 3.554 31.002 1.660 72.072
17 - Gemeentelijke Ombudsman 1.936 1.867 2.055 1.579 41 16 1.636 155 54 209 151 59 2.055

20 - Dienst  Basisinformatie 27.535 24.432 23.568 13.647 493 730 14.870 1.723 902 2.625 4.926 1.147 23.568
24 -Dienst Advies en Onderzoek 3.700 3.773 17.018 12.940 410 1.888 15.237 655 190 845 568 367 17.018

34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 33.527 31.090 28.575 18.792 719 639 20.150 3.668 191 3.859 4.567 0 28.575

47 - ACAM Accountancy en Advies 7.514 6.270 6.057 4.900 340 30 5.270 387 50 437 259 91 6.057
100 - Raadsgriffie 4.277 3.237 3.382 1.322 109 80 1.511 0 227 227 295 1.349 3.382

120 - Servicehuis Personeel 17.089 15.846 20.550 11.679 216 385 12.280 900 3.201 4.101 1.377 2.792 20.550
Subtotaal Ondersteuning, Bestuur en Informatie 309.304 261.766 297.136 148.736 6.688 19.852 175.276 39.314 18.320 57.634 50.952 13.273 297.136

Cluster Ruimtelijk 0

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 28.527 25.953 23.412 14.577 1.386 594 16.557 1.428 958 2.386 3.444 1.026 23.412

29 - Ingenieursbureau Amsterdam 29.487 29.978 30.422 19.249 1.216 4.649 25.114 1.872 211 2.083 1.233 1.992 30.422

31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 60.544 42.384 42.179 27.176 1.064 3.209 31.449 2.044 3.265 5.309 5.416 5 42.179

32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 23.136 24.670 23.946 17.681 759 1.181 19.621 1.507 529 2.036 1.038 1.250 23.946

33 - Dienst Zuidas Amsterdam 8.926 10.906 9.495 560 0 7.500 8.060 520 915 1.435 0 0 9.495

35 - Gemeentelijk Havenbedrijf 35.927 43.174 43.553 26.178 1.961 840 28.979 6.071 2.932 9.004 4.871 700 43.553

46 - Projectmanagementbureau 18.195 19.976 20.081 16.727 604 355 17.686 863 374 1.237 623 535 20.081

56 - Economische Zaken 7.691 6.580 7.959 5.807 281 577 6.665 580 136 716 248 330 7.959

60 - Afval Energie Bedrijf 36.213 40.984 36.591 29.795 1.381 1.053 32.229 1.916 942 2.858 1.504 0 36.591

95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 43.281 53.511 53.486 30.114 1.275 10.721 42.109 2.887 2.624 5.511 2.917 2.948 53.486

96 - Dienst Metro 24.698 27.574 29.607 3.454 0 23.137 26.591 2.716 250 2.966 0 50 29.607
Subtotaal Ruimtelijk 316.626 325.688 320.732 191.316 9.927 53.816 255.060 22.404 13.136 35.541 21.296 8.836 320.732

Cluster Sociaal 0

23 - Geneeskundige- en Gezondheidsdienst 97.684 98.666 86.750 65.321 2.293 2.859 70.473 7.300 1.187 8.487 6.480 1.311 86.750

26 - Dienst Wonen Zorg en Samenleving 36.214 33.705 25.764 18.540 746 783 20.069 2.589 682 3.271 2.423 1 25.764

37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 51.508 48.354 48.901 38.482 892 1.037 40.411 2.419 794 3.213 4.237 1.040 48.901

50 - Dienst Stadstoezicht 36.759 31.377 30.377 20.332 2.321 538 23.191 2.237 1.921 4.158 1.722 1.306 30.377

70 - Stadsbank van lening 7.928 7.360 8.818 4.472 241 155 4.868 1.157 910 2.067 605 1.278 8.818

80 - Dienst Werk en Inkomen 172.327 163.651 160.831 97.230 5.413 6.595 109.238 14.627 7.111 21.738 21.805 8.050 160.831
Subtotaal Sociaal 402.420 383.112 361.440 244.377 11.905 11.967 268.250 30.329 12.605 42.934 37.271 12.986 361.440

Totaal 1.028.350 970.565 979.308 584.430 28.520 85.635 698.585 92.047 44.061 136.108 109.519 35.095 979.308
Eliminatie -113.314 -90.035 -106.725 0 0 -21.703 -21.703 -36.000 -40.000 -9.022 -106.725
Totaal 915.036 880.530 872.582 584.430 28.520 63.932 676.882 100.108 69.519 26.073 872.582

2013

facilitaire kosten
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Ziekteverzuimpercentage verbaannorm

Begroting 2013 Rekening Begroting Begroting Rekening Begroting Begroting indicatie

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013

2 - Dienstverlening en Facilitair Management 6,6% 5,2% 4,8% 6,8% 6,0% 5,5% 4,8%
3 - VGA Verzekeringen 3,6% 3,5% 3,0% 5,2% 5,1% 4,5% 4,5%
4 - Stadsarchief 4,3% 4,0% 4,0% 4,8% 5,0% 4,8% 4,8%
10 - Bestuursdienst 4,7% 4,1% 4,1% 5,1% 4,5% 4,5% 4,0%
11 - Dienst Informatie- en Communicatietechnologie 6,6% 5,7% 5,0% 7,0% 6,0% 6,0% 4,2%
17 - Ombudsman 3,0% 4,1% 4,1% 3,0% 4,1% 4,1% 3,8%
20 - Dienst Basis informatie 4,6% 4,0% 4,0% 4,6% 4,0% 4,0% 4,5%
24 - Dienst Advies en Onderzoek 3,6% 3,7% 4,0% 3,6% 3,7% 4,0% 4,0%

34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 5,0% 4,4% 4,4% 5,9% 5,0% 5,0% 4,4%

47 - Acam Accountancy en Advies 6,3% 4,0% 4,0% 6,6% 4,0% 4,0% 4,1%
100 - Raadsgriffie 2,4% 4,6% 4,4% 2,4% 4,6% 4,4% 4,4%
120 - Servicehuis Personeel 6,1% 5,7% 5,1% 6,3% 5,7% 5,1% 4,6%

Subtotaal cluster ondersteuning bestuur en informatie 5,2% 4,5% 4,4% 5,6% 5,0% 4,9% 4,4%

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 5,2% 4,3% 4,3% 5,6% 4,3% 4,3% 4,3%
29 - Ingenieursbureau Amsterdam 2,9% 2,5% 2,5% 3,6% 3,2% 3,2% 4,2%

31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 4,5% 4,1% 4,1% 4,9% 4,3% 4,6% 4,1%

32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 4,4% 4,2% 4,2% 5,0% 4,5% 4,5% 4,3%
33 - Dienst Zuidas 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 3,9%
35 - Haven Amsterdam 4,4% 4,7% 4,4% 5,3% 5,3% 5,2% 4,5%
46 - Projectmanagementbureau 3,6% 3,9% 4,0% 3,6% 3,9% 4,0% 4,0%
56 - Economische zaken 3,2% 3,6% 4,0% 3,4% 3,6% 4,0% 4,0%
60 - Afval Energie Bedrijf 5,6% 4,5% 4,3% 5,6% 4,9% 4,7% 4,6%
95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 4,2% 4,4% 4,4% 4,9% 4,6% 4,9% 4,4%
96 -Dienst Metro
Subtotaal cluster Ruimtelijk 4,4% 4,1% 4,0% 4,8% 4,5% 4,4% 4,2%

23 - Geneeskundige en Gezondheidsdienst 4,6% 4,5% 4,5% 5,4% 5,5% 5,5% 3,8%
26 - Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 5,3% 4,6% 4,7% 5,5% 4,7% 4,9% 4,7%
37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 4,7% 4,3% 4,4% 5,0% 5,3% 5,0% 4,4%
50 - Dienst Stadstoezicht 7,2% 6,0% 6,0% 8,8% 8,0% 7,0% 5,0%
70 - Stadsbank van Lening 3,8% 4,3% 3,6% 3,8% 3,6% 3,6% 4,7%

80 - Dienst Werk en Inkomen 6,3% 5,5% 4,5% 7,2% 6,0% 5,3% 4,6%
Subtotaal cluster Sociaal 5,6% 5,0% 4,6% 6,4% 5,8% 5,4% 4,4%

Totaal gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen) 5,1% 4,6% 4,3% 5,8% 5,2% 4,9% 4,3%

ziekteverzuim exclusief > 1 jaar totaal ziekteverzuim
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Formatie en bezetting gemeente Amsterdam 
exclusief stadsdelen 

Rekening  
2011 - 
FTE 

Formatie 
2012 - 
FTE

Formatie  
2013 - FTE 

verschil 
2013 met 

2012 in FTE

2 - Dienstverlening en Facilitair Management 206 290 286 -4
3 - Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 56 59 53 -6
4 - Stadsarchief 147 157 152 -6
10 - Bestuursdienst (excl ABCm AGA) 457 370 362 -8
11 - Dienst Informatie- en Communicatietechnologie 231 343 343 0
17 - Ombudsman 22 18 21 3
20 - Dienst Basisinformatie 234 236 232 -4
Dienst onderzoek en statistiek 42 40
ABC en AGA 125 125
24 - Dienst Advies en Onderzoek 167 165 188 22
34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 345 361 351 -10
47 - Acam Accountancy en Advies 78 78 67 -11
100 - Raadsgriffie 17 18 18 0
120 - Servicehuis Personeel 109 116 130 14
Sub totaal Ondersteuning, bestuur en Informatie 2.068 2.211 2.202 -9

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 247 266 221 -45
29 - Ingenieursbureau Amsterdam 271 276 276 0
31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 369 375 356 -19
32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 237 213 213 0
33 - Dienst Zuidas 4 3 3 0
35 - Haven Amsterdam 348 374 368 -6
46 - Projectmanagementbureau 204 203 203 1
56 - Economische zaken 73 62 68 6
60 - Afval Energie Bedrijf 367 417 417 0
95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 474 547 516 -31
96 - Dienst Noord/Zuidlijn 75 75
Sub totaal Ruimtelijk 2.593 2.736 2.716 -20

23 - Geneeskundige en Gezondheidsdienst 1.107 1.121 995 -126
26 - Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 294 300 260 -40
37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 544 564 553 -11
50 - Dienst Stadstoezicht 381 276 291 14
70 - Stadsbank van Lening 73 75 76 1
80 - Dienst Werk en Inkomen 1.776 1.740 1.652 -88
Sub totaal Sociaal 4.174 4.076 3.827 -249

Totaal gemeente Amsterdam, excl. stadsdelen 8.835 9.023 8.744 -279

Alle gegevens zijn ultimo van de jaren.

Begroting 2012 was exclusief 125 fte AGA, ABC. Dit is nu i.v.m. vergelijkbaarheid meegenomen voor 2012.
Totaal fte begroting 2012 was 8898 en is nu 125 fte hoger namelijk 9023
NB formatie = begroting

Aantal FTE
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Personeelskosten Begroting 2013
Bedragen x €1.000 salarissen 

en sociale 
lasten

Uitkeringe
n voor-
malig 
perso-
neel en 

ww

salarissen 
en sociale 

lasten

Uitkeringe
n voor-
malig 
perso-
neel en 

ww

salarissen 
en sociale 

lasten

Uitkering
en voor-

malig 
perso-
neel en 

ww

verschil op 
salarissen - 

2013 tov 
2012

verschil op 
uitkeringen 

2013 tov 
2012

2 - Dienstverlening en Facilitair Management 11.881 238 11.530 189 14.631 86 3.101 104-              
3 - Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 3.545 71 3.613 52 3.573 40 -41 -12
4 - Stadsarchief 8.883 266 8.991 159 8.792 162 -199 3

10 - Bestuursdienst 48.559 57 39.071 1.282 31.641 1.194 -7.429 -88
11 - Dienst Informatie- en Communicatietechnologie 16.186 119 18.475 0 23.760 0 5.286 0
17 - Ombudsman 1.468 18 1.436 0 1.579 0 143 0
20 - Dienst Persoons- en Geo-informatie 14.612 316 13.674 184 13.463 184 -212 0
24 - Dienst Onderzoek en Statistiek 2.647 199 2.720 146 12.805 135 10.085 -11
34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 18.813 401 18.716 413 18.379 413 -337 0
47 - Acam Accountancy en Advies 6.112 169 4.850 105 4.830 70 -20 -35
100 - Raadsgriffie 2.823 66 1.243 71 1.252 71 9 0
120 - Servicehuis Personeel 8.230 3.888 9.293 3.171 9.801 1.878 508 -1.293
subtotaal ondersteuning, bestuur en informatie 143.759 5.810 133.611 5.771 144.504 4.232 10.893 -1.539

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 17.134 265 17.017 320 14.257 320 -2.760 0
29 - Ingenieursbureau Amsterdam 18.733 125 19.851 0 19.249 0 -602 0
31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 26.845 529 26.448 0 26.846 330 398 330
32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 16.766 322 17.264 343 17.336 345 73 1
33 - Dienst Zuidas 556 560 4 0
35 - Haven Amsterdam 25.855 633 25.725 453 25.725 453 0 0
46 - Projectmanagementbureau 15.618 88 15.206 94 15.557 56 351 -38
49 - Wibautgroep 956 0 1.114 0 158 0
56 - Economische zaken 5.028 206 4.590 243 5.564 243 974 0
60 - Afval Energie Bedrijf 25.934 554 28.238 200 29.595 200 1.358 0
95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 31.466 639 32.924 429 29.684 430 -3.240 1
96 - Dienst Metro 3.454 3.454 0
Subtotaal ruimtelijk 183.379 3.362 188.775 2.082 188.940 2.376 165 294

23 - Geneeskundige en Gezondheidsdienst 68.546 1.854 72.556 1.684 63.515 1.806 -9.041 122
26 - Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 18.489 657 19.754 735 17.807 733 -1.948 -2
37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 36.963 633 35.885 1.241 37.547 935 1.662 -306
50 - Dienst Stadstoezicht 22.787 823 21.912 717 19.842 490 -2.070 -227
70 - Stadsbank van Lening 4.081 67 4.198 19 4.418 54 221 35
80 - Dienst Werk en Inkomen 104.298 4.417 92.624 2.584 94.635 2.595 2.012 11
Subtotaal sociaal 255.164 8.451 246.929 6.980 237.764 6.613 -9.164 -367

Totaal gemeente Amsterdam, excl. stadsdelen 582.301 17.623 569.315 14.833 571.208 13.222 1.893 -1.612

Totaal salarissen, sociale lasten en uitkeringen 599.924 584.148 584.430 282
verschil

Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 verschil

rekening 2011 begroting 2012 begroting 2013

422



Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013
Externe inhuur en interne inhuur gemeente 
Amsterdam
exclusief stadsdelen (KOLOMMENSTAAT)

loonsom Externe 
inhuur - 

% van loon-
som

loonsom Externe 
inhuur 

% van loon-
som

loonsom Externe 
inhuur - 

% van loon-
som

Externe 
inhuur 
totaal

Interne 
inhuur 
totaal

Inhuur 
totaal

Bedragen x € 1.000
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Cluster Ondersteuning, Bestuur
en Informatie (OBI)

2 - Dienstvrl en Facilitair Management 11.881 4.304 36,2% 11.530 3.380 29,3% 14.631 4.046 27,7% 227 0 64 31 322 0 0 0 0 3.724 3.724 4.046 561 4.607
3 - VGA Verzekeringen 3.545 19 0,5% 3.613 35 1,0% 3.573 35 1,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 91 126
4 - Stadsarchief 8.883 1.196 13,5% 8.991 139 1,5% 8.792 138 1,6% 0 0 0 0 0 0 10 0 10 128 128 138 270 408
10 - BMO/Bestuursdienst 48.559 4.617 9,5% 39.071 58- -0,1% 31.641 548 1,7% 0 0 393 0 393 0 0 0 0 155 155 548 156 704
11 - Dienst ICT 16.186 19.143 118,3% 18.475 8.501 46,0% 23.760 10.239 43,1% 0 0 0 0 0 0 10.049 0 10.049 190 190 10.239 0 10.239
17 - Ombudsman 1.468 53 3,6% 1.436 8 0,5% 1.579 16 1,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 0 16
20 - Dienst Basisinformatie 14.612 588 4,0% 13.674 662 4,8% 13.463 661 4,9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 661 661 69 730
24 - Dienst Advies en Onderzoek 2.647 91 3,4% 2.720 54 2,0% 12.805 793 6,2% 0 4 0 663 667 0 0 0 0 126 126 793 1.095 1.888
34 - Dienst Belastingen 18.813 723 3,8% 18.716 1.424 7,6% 18.379 639 3,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 639 639 0 639
47 - Acam 6.112 117 1,9% 4.850 45 0,9% 4.830 18 0,4% 0 0 0 0 0 8 0 0 8 10 10 18 12 30
100 - Raadsgriffie 2.823 159 5,6% 1.243 64 5,2% 1.252 64 5,1% 0 0 8 0 8 25 0 0 25 31 31 64 16 80
120 - Servicehuis Personeel 8.230 1.196 14,5% 9.293 954 10,3% 9.801 285 2,9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 285 285 100 385
Subtotaal Ondersteuning, Bestuur en Informatie 
(OBI)

143.759 32.206 22,4% 133.611 15.208 11,4% 144.504 17.482 12,1% 227 4 465 694 1.390 33 10.059 0 10.092 6.000 6.000 17.482 2.370 19.852

Cluster Ruimtelijk

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 17.134 953 5,6% 17.017 594 3,5% 14.257 594 4,2% 0 0 0 0 0 0 100 0 100 494 494 594 0 594
29 - Ingenieursbureau Amsterdam 18.733 5.548 29,6% 19.851 3.739 18,8% 19.249 4.649 24,2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.649 4.649 4.649 0 4.649
31 - Ontwikkelingsbedrijf 26.845 2.579 9,6% 26.448 987 3,7% 26.846 1.154 4,3% 0 0 0 0 0 0 80 0 80 1.074 1.074 1.154 2.055 3.209
32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 16.766 474 2,8% 17.264 15 0,1% 17.336 303 1,7% 0 0 65 0 65 60 162 0 222 15 15 303 878 1.181
33 - Dienst Zuidas Amsterdam 0 0 0,0% 556 0 0,0% 560 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 7.500
35 - Haven Amsterdam 25.855 457 1,8% 25.725 840 3,3% 25.725 840 3,3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 840 840 0 840
46 - Project Management Bureau 15.618 0 0,0% 16.163 0 0,0% 16.671 198 1,2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 198 198 157 355
56 - Economische zaken 5.028 363 7,2% 4.590 11 0,2% 5.564 203 3,6% 0 0 192 0 192 0 0 11 11 0 0 203 374 577
60 - Afval Energie Bedrijf 25.934 1.127 4,3% 28.238 833 2,9% 29.595 1.053 3,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.053 1.053 1.053 0 1.053
95 - DIVV 31.466 3.252 10,3% 32.924 1.689 5,1% 29.684 2.933 9,9% 0 30 1.505 100 1.635 24 505 256 785 513 513 2.933 7.788 10.721
96 - Dienst Metro 0 0 0,0% 0 3.454 90 0,0% 0 0 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
Subtotaal Ruimtelijk 183.379 14.753 8,0% 188.775 8.708 4,6% 188.940 12.017 6,4% 0 30 1.852 100 1.982 84 847 267 1.198 8.836 8.836 12.017 18.752 30.769

0
Cluster Sociaal 0
23 - GG&GD 68.546 2.437 3,6% 72.556 528 0,7% 63.515 2.723 4,3% 0 0 0 0 0 0 81 0 81 2.642 2.642 2.723 136 2.859
26 - Dienst Wonen Zorg en Samenleven 18.489 1.984 10,7% 19.754 376 1,9% 17.807 566 3,2% 0 0 0 0 0 0 31 0 31 535 535 566 217 783
37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 36.963 1.866 5,0% 35.885 867 2,4% 37.547 875 2,3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 875 875 162 1.037
50 - Stadstoezicht 22.787 1.524 6,7% 21.912 109 0,5% 19.842 538 2,7% 0 0 0 0 0 0 457 0 457 81 81 538 0 538
70 - Stadsbank van Lening 4.081 0 0,0% 4.198 101 2,4% 4.418 89 2,0% 0 0 0 0 0 0 49 0 49 40 40 89 66 155
80 - Dienst Werk en Inkomen 104.298 8.206 7,9% 92.624 12.533 13,5% 94.635 6.595 0,0% 528 4 0 26 558 0 28 22 50 5.986 5.986 6.595 0 6.595
Subtotaal Sociaal 255.164 16.017 6,3% 246.929 14.514 5,9% 237.764 11.386 4,8% 528 4 0 0 558 0 646 22 668 10.159 10.159 11.386 581 11.967

Totaal gemeente Amsterdam
excl. stadsdelen

582.301 62.976 10,8% 569.315 38.430 6,8% 571.208 40.885 7,2% 755 38 2.317 794 3.931 117 11.552 289 11.959 24.996 24.996 40.885 21.703 62.588

DICT 16.186 19143 118,3% 18.475 8.501 46,0% 23.760 10.239 43,1% 0 0 0 0 0 0 10.239 0 10.239 0 0 10.239 0 10.239
Totaal excl DICT 566.115 43.833 7,7% 550.840 29.930 5,4% 547.448 30.646 5,6% 755 38 2.317 794 3.931 117 1.313 289 1.720 24.996 24.996 30.646 21.703 52.349

beleidsgevoelige inhuur (Beleids)ondersteunende inhuur inhuur tbv 
ondersteuning 

bedrijfs-processen

Begroting 2013: externe inhuur naar inhuurcategorie en interne inhuur
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Cluster Bestuursdienst,Ondersteuning
en Informatie (BOI)
2 Dienstvrl en Facilitair Management 217 4 39 58 64 33 19 98 29 11 2 21 2 0 2 0 1
3 VGA Verzekeringen 57 0 8 15 19 9 6 25 6 2 2 8 1 0 0 0 0
4 Stadsarchief 165 3 26 39 62 16 19 75 24 2 13 14 4 2 0 1 0
10 Bestuursdienst 421 4 105 135 86 48 43 249 94 43 0 28 12 0 0 0 0
11 Dienst ICT 270 7 49 99 85 24 6 70 25 20 2 25 10 1 1 1 1
17 Ombudsman 24 0 5 4 10 3 2 16 1 1 0 2 1 0 0 0 0
20 Dienst Basis Informatie 268 4 31 66 109 48 10 142 60 10 0 16 4 2 0 0 1
24 Dienst Advies en Onderzoek 193 4 80 58 33 12 6 129 0 0 0 11 6 0 0 0 0
34 Dienst Belastingen 364 8 70 100 109 49 28 145 86 19 12 24 1 1 2 0 2
47 ACAM 71 0 12 22 23 10 4 30 16 3 0 4 2 0 0 0 0
100 Raadsgriffie 20 0 6 3 5 2 4 11 5 0 0 1 1 1 1 2 1
120 Servicehuis Personeel 129 1 16 31 48 22 11 85 21 8 1 11 4 2 1 1 1

Subtotaal OBI 2199 35 447 630 653 276 158 1075 367 119 32 165 48 9 7 5 7

Cluster Ruimtelijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Dienst Milieu en Bouwtoezicht 0 0 0 0 0 0 0 91 33 13 1 9 5 0 0 0 0
29 Ingenieursbureau Amsterdam 293 4 63 100 68 36 22 95 30 8 1 20 4 2 0 2 0
31 Ontwikkelingsbedrijf 390 1 39 121 125 60 44 180 55 24 2 35 10 0 1 0 1
Dienst Ruimtelijke Ordening 274 2 55 74 74 42 27 119 0 0 10 18 5 0 0 0 0
Dienst Zuidas Amsterdam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Haven Amsterdam 368 3 50 105 132 45 33 109 28 17 5 42 8 2 1 1 1
Project Management Bureau 223 1 54 73 63 16 16 130 21 15 0 11 5 1 0 0 0
Economische zaken 74 2 22 24 20 3 3 49 3 7 0 6 1 0 0 0 0
Afval Energie Bedrijf 426 14 82 135 145 37 13 37 4 6 1 31 21 0 0 0 0
DIVV 504 5 93 135 148 70 53 152 34 9 0 44 7 0 0 0 0
Dienst Metro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal Ruimtelijk 2552 32 458 767 775 309 211 962 208 99 20 219 66 5 2 3 2

Cluster Sociaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GGD 1199 23 266 300 369 151 90 839 0 0 0 71 5 0 0 0 0
Dienst Wonen Zorg en Samenleven 300 0 35 45 90 70 60 150 18 10 8 25 6 1 0 1 0
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 585 10 110 138 175 100 52 346 113 33 3 37 16 1 1 1 1
Stadstoezicht 361 18 27 78 139 70 29 126 129 6 7 24 3 3 0 0 0
Stadsbank van Lening 87 1 8 26 40 9 3 48 14 9 3 6 1 0 1 0 0
Dienst Werk en Inkomen 1790 19 223 403 607 282 256 950 350 85 0 130 12 18 0 0 0
Subtotaal Sociaal 4322 71 669 990 1420 682 490 2459 624 143 21 293 43 23 2 2 1

Totaal gemeente Amsterdam
excl. stadsdelen 9073 138 1574 2387 2848 1267 859 4496 1199 361 73 677 157 37 11 10 10
In percentage 100% 2% 17% 26% 31% 14% 9% 50% 13% 4% 1% 7% 2% 0% 0% 0% 0%

Diversiteit en leeftijdsopbouw medewerkers gemeente Amsterdam excl. de stadsdelen
leeftijd diversiteit
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