
Jaarverslag 2005



Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam 
Bestuursdienst 
Directie Concern Financiën 
Postbus 202 
1000 AE Amsterdam 
 
bezoekadres: 
Stadhuis 
Amstel 1 
 
telefoon: 020-624.1111 (voorlichtingscentrum) 
Internet: www.amsterdam.nl



Inhoud

Boek I: het Jaarverslag 2005

Leeswijzer 4

1  Inleidend hoofdstuk 7

2  Bestuurlijke hoofdlijnen 17
Beleidsinhoudelijk 19
Financieel 27

3  Resultaatgebieden 39

Openbare orde en veiligheid 41
Werk en inkomen 59
Zorg 73
Educatie, jeugd en diversiteit 91
Verkeer en infrastructuur 107
Openbare ruimte en groen 131
Cultuur en monumenten     143
Milieu en water        155
Sport en recreatie       171
Economie en haven       185
Facilitair en bedrijven       203
Stedelijke ontwikkeling       211
Middelen        229
Bestuur en concern       233

4. Verplichte paragrafen/
gemeentebrede aspecten  251
Risico’s en weerstandsvermogen  252
Financiering 261
Lokale heffingen 267
Verbonden partijen 271
Onderhoud van kapitaalgoederen 273
Grondbeleid 277
Bedrijfsvoering 281

Register 292



Leeswijzer

Jaarverslag en jaarrekening 2005

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn dit jaar in twee aparte boekwerken uitgegeven. Hiermee wordt het 
gemeentelijke jaarverslag/rekening helderder, transparanter en inzichtelijker. Ook wordt hiermee een invull-
ing gegeven aan het streven naar een compacter en dunner boek. De jaarrekening en het jaarverslag zijn 
beide bedoeld voor uw Vergadering en vormen samen de verantwoording van ons College aan uw verga-
dering. De jaarrekening 2005 is onderwerp van de accountantscontrole. 

Boek I: Het jaarverslag 2005

1. Inleidend hoofdstuk

In de inleiding wordt kort geschetst welk soort informatie in het jaarverslag/de jaarrekening 2005 is 
opgenomen en hoe de verdere besluitvorming verloopt. De inleiding wordt gevolgd door een overzicht van 
de Collegeleden en portefeuilles in 2005 en door een organigram van de gemeentelijke organisatie. Het 
inleidend hoofdstuk wordt afgesloten door een aantal grafieken met kerngegevens en een overzicht van de 
diensten per resultaatgebied.

2. De bestuurlijke hoofdlijnen

In dit deel van het jaarverslag/-rekening worden de beleidsinhoudelijke en financiële hoofdlijnen van het 
afgelopen jaar aangegeven. 

3. De resultaatgebieden

De kern van het jaarverslag wordt gevormd door de resultaatgebieden die elk zijn onderverdeeld in twee 
of meer subresultaatgebieden. In de resultaatgebieden wordt aangegeven welke maatschappelijke effecten 
werden nagestreefd in 2005, in hoeverre voorgenomen doelstellingen en resultaten zijn bereikt en welke 
activiteiten en middelen daartoe zijn ingezet. Ieder resultaatgebied is onderverdeeld in vier paragrafen:
§ 1 Bestuurlijk relevante hoofdlijnen
•	 	in deze paragraaf wordt aangegeven wat het resultaatgebied inhoudt, welke ontwikkelingen speelden, 

welke maatschappelijke effecten worden/werden nagestreefd en welke doelstellingen en resultaten uit 
bijvoorbeeld het programakkoord zijn behaald.

§ 2 Bereikte resultaten
•	 hier wordt per subresultaatgebied aangegeven welke resultaten zijn behaald en welke activiteiten en 

middelen daartoe zijn ingezet.
§ 3 Realisatie toegekende prioriteiten
•	 hier is informatie opgenomen over de door uw Vergadering toegekende prioriteiten bij het jaarplan 

2005, maar welke nog niet gerealiseerd zijn.
§ 4 Prestatiemeting
•	 hier vindt u informatie over prestatiemeting. Deze kan bestaan uit benchmarks (vergelijkingen met ande-

re gemeenten), effect-indicatoren (gegevens die aangeven in hoeverre nagestreefde effecten worden 
bereikt) etcetera.

De paragraaf verantwoording financiële resultaten (de oude paragraaf 3) geeft een toelichting op de jaarrek-
ening voor het betreffende resultaatgebied. Deze is opgenomen in Boek II; de jaarrekening 2005.



4. Verplichte paragrafen/ gemeentebrede aspecten

Wettelijk is voorgeschreven dat voor een aantal onderwerpen een paragraaf wordt opgenomen waarin een 
“dwarsdoorsnede” wordt gepresenteerd van de verschillende resultaatgebieden. Dit zijn de zogenaamde 
verplichte paragrafen. De onderwerpen zijn: risico’s en weerstandsvermogen, financiering, lokale heffingen, 
verbonden partijen, onderhoud van kapitaalgoederen, grondbeleid en bedrijfsvoering.

Boek II: de jaarrekening 2005

1. Verantwoording financiële resultaten 

a. per resultaatgebied
De resultaatgebieden in de jaarrekening zijn dienstoverstijgend. In de jaarrekening worden de financiële 
resultaten per resultaatgebied weergegeven. Hierbij wordt met name ingegaan op de afwijking tussen 
begroting en rekening.

b. het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).

2. Balans

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen van de balansposten gedurende het jaar 2005 
toegelicht.

3. Cijfermatige overzichten

Hierin wordt de rekening van baten en lasten weergegeven, het verloop van het saldo van de primaire 
begroting tot het uiteindelijke rekeningsaldo, het bruto-verloop van de vaste activa, het eigen vermogen en 
de voorzieningen. Ook vindt u hierin gegevens over het aantal medewerkers van de gemeente Amsterdam 
en het ziekteverzuim.
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Inleiding

Ons College legt met het jaarverslag/ jaarrekening verantwoording af over het door ons in 2005 gevoerde 
bestuur. De jaarstukken van de gemeente Amsterdam bestaan uit drie boekwerken:
•	 het jaarverslag 2005 van de centrale stad;
•	 de jaarrekening 2005 van de centrale stad;
•	 de gebundelde veertien jaarverslagen/jaarrekeningen van de stadsdelen.

Voor u liggen de eerste twee boekwerken. Het derde zal uw Vergadering op korte termijn worden aange-
boden.

Jaarverslag / jaarrekening

In het jaarverslag/jaarrekening 2005 wordt conform de geldende Rijksvoorschriften een scheiding aange-
bracht tussen het Jaarverslag en de Jaarrekening. Dit heeft geresulteerd in een aangepaste hoofdstukindel-
ing ten opzichte van de afgelopen jaren en in een fysieke scheiding in twee boekwerken.

Het jaarverslag omvat de bestuurlijke hoofdlijnen (zowel beleidsinhoudelijk als financieel) en de beleids-
matige paragrafen in de resultaatgebieden. 
De resultaatgebieden zijn als volgt opgebouwd: 
1 bestuurlijke hoofdlijnen;
2 bereikte resultaten per subresultaatgebied; 
3 realisatie toegekende prioriteiten en
4 prestatiemeting. 

De jaarrekening bestaat uit de financiële verantwoording per resultaatgebied, de financiële analyses van 
enkele afzonderlijke onderdelen, de balans en de toelichting op de balans en de cijfermatige overzichten.

Diensten en bedrijven

Het jaarverslag/ jaarrekening van de centrale stad is geschreven op basis van de jaarverslagen/jaarrekenin-
gen van de afzonderlijke diensten en bedrijven. Het jaarverslag/jaarrekening heeft echter een dienstover-
stijgend karakter: niet de individuele diensten, maar de 14 resultaatgebieden zijn bepalend. De nadruk ligt 
daarbij op bestuurlijk relevante informatie. Detailinformatie en informatie die specifiek op één dienst/bedrijf 
betrekking heeft, is te vinden in de afzonderlijke jaarrekeningen en accountantsverslagen van diensten en 
bedrijven. Deze stukken zijn voor de raadscommissies ter inzage gelegd.

Raadsgriffie, Ombudsman en Rekenkamer

De budgetten met betrekking tot de Raadsgriffie, de gemeentelijke Ombudsman en de Rekenkamer maken 
onderdeel uit van de gemeentelijke begroting/rekening. Deze organisaties hebben echter een eigen, directe 
positie ten opzichte van uw Vergadering. Vandaar dat zij zich ook separaat verantwoorden ten opzichte van 
uw Vergadering.

Besluitvorming

Het onderdeel van het jaarverslag/ jaarrekening waarin wordt ingegaan op de financiële bestuurlijke hoofdli-
jnen bevat een aantal voorstellen die uw Vergadering ter instemming wordt voorgelegd. Deze voorstellen 
zijn vooruitlopend op de besluitvorming door uw Vergadering in financieel-administratieve zin in het jaarver-
slag/de jaarrekening verwerkt.

Uw Vergadering stelt (alleen) de jaarrekening vast. Uw wijzigingen daarin, met name daar waar het gaat om 
de hiervoor genoemde voorstellen, worden opgenomen in het vaststellingsbesluit van uw Vergadering en 
zullen vervolgens financieel-administratief worden verwerkt in de aanvangssituatie voor de jaarrekening over 
2006. De jaarrekening 2005 is onderwerp van een accountantscontrole. 

21 april 2006

Inleiding �



Gemeenteraad

Raadsgriffie

Gemeentelijke 
Ombudsman

Rekenkamer

Bestuurdienst

Stadsdeelraden

Dagelijkse besturen

College van Burgemeester 
en Wethouders

Stadsdelen

Centrum
Amsterdam-Noord
Oud-Zuid
De Baarsjes
Bos en Lommer
Geuzenveld/Slotermeer
Oost/Watergraafsmeer
Osdorp
Oud-West
Slotervaart
Westerpark
Zeeburg
Zuider-Amstel
Zuidoost

Gemeente Amsterdam

• ACAM Accountancy Advies*
• Afval Energie Bedrijf (AEB)
•  Amsterdams Historisch Museum 

(AHM)
• Brandweer
• Dienst Advies en Beheer (DAB)
• Dienst Belastingen (DBA)
•  Dienst Binnenwaterbeheer Amster-

dam (BBA)
•  Dienst Infrastructuur, Verkeer en 

Vervoer (dIVV)
•  Dienst Maatschappelijke Ontwik-

keling (DMO)
•  Dienst Milieu en Bouwtoezicht 

(DMB)
•  Dienst Onderzoek en Statistiek
• Dienst Persoonsgegevens (DPG)
• Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)
• Dienst Stadstoezicht
• Dienst Verzekeringszaken (VGA)

•  Dienst Waterbeheer en Riolering 
(DWR)

• Dienst Werk en Inkomen (DWI)
• Dienst Wonen
• Economische Zaken (EZ)
• Facilitair Bedrijf (FBA)
• Gemeentearchief
•  Geneeskundige- en  

Gezondheidsdienst (GGD)
•  Gemeentelijk Pedologisch  

Instituut (GPI)
• Gemeentelijkvervoerbedrijf (GVB)
• Haven Amsterdam
• Ingenieursbureau (IBA)
•  Ontwikkelingsbedrijf (OGA)
• Projectmanagementbureau (PMB)
• Rokin Groep
• Stadsbank van Lening (SBL)
• Waterleidingbedrijf (WLB)

Zetelverdeling 2005 tot aan verkiezingen 

Partij Aantal zetels
PvdA 15
VVD 9
Groenlinks 6
CDA 4
SP  4
D66 3
Leefbaar Amsterdam 2
Amsterdam Anders/De Groenen 1
Mokum Mobiel 1
Totaal 45

Gemeentelijk diensten en bedrijven

* Aansturing door College betreft bedrijfsvoering. Accountantscontrole vindt plaats in 

opdracht van de Gemeenteraad.

Via www.amsterdam.nl komt u op de websites van 
de gemeentelijke diensten en bedrijven.
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College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester 
Job Cohen
Verantwoordelijk voor:
•  Openbare Orde en 

Veiligheid
•  Algemene Zaken
•  Integraal veiligheidsbeleid
•  Communicatie
•  Personeel en Organisatie
•  Juridische Zaken
•  Bestuurlijk Stelsel
•  Internationale Samenwerk-

ing

Wethouder  
Mark van der Horst  
(VVD)
Loco-burgemeester. 
Als wethouder verant-
woordelijk voor:
•  Verkeer,Vervoer en Infra-

structuur (incl. Noord/
Zuidlijn);

•  Zeehaven;
•  ICT-dossier glasvezel

Wethouder  
Ahmed Aboutaleb 
(PvdA)
Verantwoordelijk voor:
•  Werk en Inkomen
•  Educatie
•  Jeugd en Diversiteit
•  Grote Stedenbeleid

Wethouder 
Laetitia Griffith  
(VVD)
Verantwoordelijk voor:
•  Financiën
•  Inkoop
•  Deelnemingen
•  Economische Zaken
•  Luchthaven
•  ICT

Wethouder  
Hannah Belliot
(PvdA)
Verantwoordelijk voor:
•  Zorg
•  Cultuur
•  Lokale Media
•  Monumenten en  

Archeologie

Wethouder 
Hester Maij
(CDA)
Verantwoordelijk voor:
•  Milieu
•  Openbare Ruimte
•  Groen
•  Sport en Recreatie
•  Bedrijven

Wethouder 
Duco Stadig
(PvdA)
Verantwoordelijk voor:
•  Grondzaken
•  Ruimtelijke Ordening
•  Volkshuisvesting
•  Stadsvernieuwing
•  Waterbeheer

Gemeentesecretaris  
Erik Gerritsen
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Openbare orde en veiligheid
Brandweer
Bestuursdienst

Werk en inkomen
Dienst Werk en Inkomen

Zorg
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst
Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling (Zorg)
Dienst Advies en Beheer (boedelbeheer)

Educatie, jeugd en diversiteit
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (EJ&D)
Gemeentelijk Pedologisch Instituut

Verkeer en infrastructuur
Binnenwaterbeheer Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Dienst Advies en Beheer (parkeergebouwen)

Openbare ruimte en groen
Dienst Advies en Beheer (Westpoort)
Dienst Ruimtelijke Ordening

Cultuur en monumenten
Gemeentearchief Amsterdam
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (K&C)
Dienst Musea voor de Moderne Kunst
Amsterdam Historisch Museum
Dienst Advies Beheer (monumenten en archeolo-
gie)

Milieu en water
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Afval Energie Bedrijf
Dienst Waterbeheer en Riolering
Waterleidingbedrijf Amsterdam

Sport en recreatie
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (S&R)
Dienst Advies Beheer (Amsterdamse Bos)
Dienst Advies Beheer (Sporthallen Zuid)

Economie en haven
Economische Zaken
Haven Amsterdam

Facilitair en bedrijven
Rokin Groep
ACAM Accountancy en Advies
Dienst Verzekeringszaken
Stads-bank van Lening
Dienst Stadstoezicht
Gemeentevervoerbedrijf
Omegam
Projectmanagementbureau
Ingenieursbureau Amsterdam
Food Center Amsterdam
Dienst Advies en Beheer (facilitair centrum)
Dienst Advies en Beheer (materiaaldienst)
Dienst Advies en Beheer (ICT-beheergroep)

Stedelijke ontwikkeling
Dienst Ruimelijke Ordening
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Dienst Wonen
Dienst Advies en Beheer (geo- en vastgoed infor-
matie Amsterdam)

Middelen
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst (ConcernFinanciën)

Bestuur en concern
Bestuursdienst
Facilitair Bedrijf 
Dienst Persoonsgegevens
Dienst voor Onderzoek en Statistiek
Gemeentelijke Ombudsman
Gemeente Archief 

Diensten per resultaatgebied
Hier vindt u per resultaatgebied een lijst van de diensten die daaraan bijdragen.
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Inleiding

In dit jaarverslag 2005 wordt voor het laatste volledige jaar gerapporteerd over de uitvoering van de afspra-
ken zoals vastgelegd in het Programakkoord 2002 – 2006. ‘Alleen het resultaat telt’ is in deze collegeperi-
ode het uitgangspunt geweest. Niet meer eindeloos praten of analyseren, maar simpelweg doen. Uitvoeren 
wat we beloofd hebben en daarop voor iedereen aanspreekbaar zijn. Natuurlijk is er veel gesproken, gedis-
cussieerd en gestudeerd. Maar steeds stond het resultaat voorop.

De moord op Theo van Gogh heeft de mondiale spanningen direct in ons Amsterdamse huis gebracht. Voor 
ons als bestuur van deze stad was daarmee meteen een belangrijke uitdaging een feit. Het actieplan ‘Wij 
Amsterdammers’ is ons eerste antwoord geweest op de vraag hoe we in de stad met elkaar om moeten 
gaan en wat we kunnen doen om ons te verenigen tegen mensen die onze vrijheid bedreigen. Het gaat 
erom de weerbaarheid van de samenleving te vergroten en zo die samenleving veiliger en leefbaarder te 
maken. Hierin is gekozen voor de lijn van enerzijds harde bestrijding van terreur en van anderzijds het lange 
termijnbeleid om burgers te binden aan de maatschappij. Dit hangt onlosmakelijk samen met een goed vei-
ligheidsbeleid en een goed sociaal beleid.
 
Samen met de driehoekspartners, politie en justitie heeft ons College de omvang van criminaliteit en 
overlast kunnen terugdringen. Daarmee is de eerste collegedoelstelling van ons programakkoord bereikt: 
Amsterdam is veiliger geworden Maar dat is niet voldoende. Het streven moet blijven naar een verdere 
daling van de criminaliteit en overlast. 

In Amsterdam staat niemand aan de kant was een tweede belangrijke ambitie van dit College. Met de ingrij-
pende vorming van de Dienst Werk en Inkomen hebben we een stevige basis gelegd voor de begeleiding 
naar werk én als dit niet direct haalbaar is een actieve deelname aan de samenleving  Het is ons gelukt om 
het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een uitkering terug te dringen.

De internationale concurrentiepositie van Amsterdam is de laatste jaren meer onder druk komen te staan. 
Met de campagne I amsterdam is ons College de concurrentie aangegaan met andere wereldsteden om de 
gewenste bedrijven, bezoekers en bewoners aan te trekken. Amsterdam zet in op de verbetering van het 
vestigingsmilieu, de acquisitie van buitenlandse bedrijven. Met de plannen voor de Zuidas moet Amsterdam 
ook in de toekomst een aantrekkelijke locatie voor internationale hoofdkantoren blijven.

De financiële ruimte was ook in 2005 beperkt. Bij de bestemming van de schaarse middelen heeft ons  
College prioriteit gelegd bij het armoedebeleid, de zorg, het jeugdbeleid en de serviceverlening aan de 
Amsterdammer. De presentatie van de rekening 2005 betekent de afsluiting van de  – PvdA, VVD, CDA –  
collegeperiode. Er is ontzaglijk veel werk verzet de afgelopen vier jaren. En hoewel een stad in beweging 
nooit af is, is veel bereikt of bijna klaar voor de oogst. 

Openbare orde en veiligheid

De veiligheid in de stad neemt toe en in die zin is het gelukt een trendbreuk te realiseren. Het aantal aan-
giften van veelvoorkomende criminaliteit is gedaald en het veiligheidsgevoel is verbeterd. Er is gekozen 
voor een aanpak van de criminaliteit door de aanpak van stelselmatige daders en van jeugdcriminaliteit, het 
versterken van de opsporing en de handhaving, het versterken van het zichtbare toezicht en de controle in 
de publieke ruimte en het intensiveren van gerichte preventieprojecten. Samen met de driehoekspartners, 
politie en justitie heeft ons College de omvang van criminaliteit en overlast kunnen terugdringen. Door de 
aanpak van doelgroepen en probleemgebieden met een brede coalitie van ketenpartners is het volume aan 
criminaliteit en overlast gedaald. 

‘Wij Amsterdammers’ bevat een aantal gemeentelijke actiepunten die bijdragen aan het bestrijden van ter-
reur, het tegengaan van radicalisering en het voorkomen van polarisatie. Vooral is aandacht besteed aan 
de verbetering van de informatiepositie. Opgezet is de eenheid Informatiehuishouding Radicalisering met 
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als doel het verkrijgen van inzicht in de vatbaarheid voor rekrutering en het inspelen op informatie uit de 
samenleving. Het draaiboek Vrede is ontwikkeld waarmee afspraken met stadsdelen zijn gemaakt voor situa-
ties waarbij spanningen in de stad ontstaan en oplopen. 

In 2005 heeft ook de aanpak veelplegers een impuls gekregen door de inzet van de ISD-maatregel (Inrich-
ting Stelselmatige Daders). Sinds begin dit jaar zijn bijna 150 personen veroordeeld tot de 2 jarige  
ISD-maatregel. Ambulante nazorgtrajecten voor opvang, beschermd gebruik en activering zijn gerealiseerd. 
Zo is de verdubbeling van de heroïneverstrekking onder medische begeleiding geregeld. Voor verslaafde 
veelplegers zijn scenario’s ontwikkeld die centraal (stedelijke toewijzingscommissie) en decentraal (keten-
units) worden bewaakt en uitgevoerd. 

Werk en Inkomen

Wie kan werken moet aan de slag. Wie nog geen reguliere baan kan vinden moet zomogelijk een tegen-
prestatie leveren voor de uitkering. In 2005 zijn 3.300 mensen uitgestroomd naar werk. Voor maatschappe-
lijke participatie zijn 4.250 trajecten gerealiseerd en in de sociale werkvoorziening zijn voor 3.000 personen 
banen gerealiseerd. De uitstroom uit de oude regelingen Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en 
Instroom/Doorstroom (ID) is beter verlopen dan voorzien en dat levert financiële ruimte op voor de toe-
komst om nieuwe instrumenten (werkarrangementen) te ontwikkelen. 
Het aantal huishoudens met een uitkering is, met een afname van 3%, in 2005 wederom gedaald. Dit 
ondanks een stijging van het aantal mensen boven de 65 met aanvullende bijstand op een onvolledige 
AOW (+ 5%). De daling is onder andere het gevolg van de inspanningen om mensen aan het werk te 
krijgen, de strenge handhaving bij de intake voor een uitkering en een gerichte actie op het bestaande 
bestand via het project Klant in Beeld. 

In het kader van de armoedebestrijding zijn de uitgaven gerealiseerd conform de begroting. Een nieuw 
instrument in 2005 was de schoolkostenregeling voor kinderen die voltijds deelnemen aan het voortgezet 
onderwijs . Dit is een vergoeding voor leermiddelen en vervoer naar scholing in het kader van het project 
39.080 kinderen in armoede. Met de regeling zijn 6.290 gezinnen met in totaal 8.215 kinderen bereikt. Dit 
op een doelgroep van 8.462 kinderen. 
In 2005 heeft naast het inhoudelijke werk ook de voorbereiding van de start van de Dienst Werk en Inkomen 
per 1 januari, ter vervanging de Sociale Dienst, NV Werk en Maatwerk, veel van de betrokken medewerkers 
gevraagd.

Zorg

Ons College ziet het als haar taak voor de Amsterdamse bevolking de gezondheidsrisico’s te beperken en 
de toegang tot hoogwaardig zorgaanbod voor alle Amsterdammers te bewerkstelligen. 
In 2005 is dan ook hard gewerkt aan een hoogwaardig en toegankelijk zorgaanbod in Amsterdam. Speci-
fieke aandacht kreeg het Support programma. Deze combinatie van zorg, maatschappelijk werk en hulpver-
lening richt zich onder meer op methadonverstrekking, schuldhulpverlening en woonbegeleiding. Daarnaast 
zijn extra opvangplekken gecreëerd voor verslaafden en is daarmee de door hen veroorzaakte overlast in 
de stad aanzienlijk beperkt. Ook is de samenwerking met justitie verbeterd, waardoor meer en sneller ver-
slaafde veelplegers aangepakt kunnen worden. 
Met de invoering van een gelijkvormig registratiesysteem is een belangrijke doelstelling voor maatschappe-
lijke opvang gerealiseerd. Instroom en doorstroom kan op deze wijze worden bevorderd. 
Ons College heeft zich ook met succes ingezet voor het uitbreiden van de door Zorgverzekeraars te leveren 
AWBZ-zorg, daarmee is de kwaliteit van de opvang en de zorg verbeterd. 
 
In 2005 hebben we ook fors geïnvesteerd in samenwerking en opschaling van hulpverlening bij rampen, 
brandweer, politie en infectiebestrijding.
Uiterlijk per ingang van 1 juli 2006 dienen de geneeskundige hulpverlening bij rampen en de regionale 
brandweer op één schaal georganiseerd te zijn, analoog aan de veiligheidsregio’s. In 2005 heeft ons College 
zich samen met andere betrokkenen in de regio Amsterdam ingespannen voor de juiste voorbereidingen 
voor de realisatie van de veiligheidsregio. De regio van de openbare gezondheidszorg (de GGD) zal hierop 
moeten aansluiten. 
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Educatie Jeugd en Diversiteit

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!’; onder dit motto investeert ons College op het terrein van Educa-
tie, Jeugd en Diversiteit. Deze investeringen hebben in 2005 tot een aantal belangrijke resultaten geleid. 
Het aantal gerealiseerde voorschoolplaatsen is van 4.500 in 2003 gestegen naar 7.888. De Amsterdamse 
citoscore is in 2005 voor het eerst boven het landelijke gemiddelde gestegen. Er zijn belangrijke onder-
wijshuisvestingsprojecten afgerond. Verder hebben we door een extra investering in de jeugdzorg er voor 
gezorgd dat een deel van de Amsterdamse kinderen op de wachtlijst van Bureau Jeugdzorg tijdens hun 
wachttijd – die voor sommige zorgvormen kan oplopen tot meer dan een jaar – al zorg hebben gekregen.

Vooruitlopend op de nieuwe Wet Inburgering heeft ons College met het Businessplan Inburgering werk 
gemaakt van de aanpak op Inburgering. Deze Amsterdamse aanpak heeft kwantitatief en kwalitatief een 
hogere ambitie dan die van de regering, waarbij de dienstverlening aan de Amsterdamse inburgeraar 
voorop staat.
 

Verkeer en Infrastructuur

In 2005 is voortgang geboekt met de aanleg van de Noord-Zuidlijn. De bouw van de drie ondergrondse sta-
tions Rokin, Vijzelgracht en Ceintuurbaan vordert gestaag. Wel zijn er tegenvallers geweest bij de technisch 
complexe werkzaamheden op het Centraal Station. De adviezen van de Commissie Sorgdrager, die het 
project begin 2005 heeft doorgelicht, hebben geleid tot een versterking van de projectorganisatie op het 
gebied van risicoanalyse en kostenbewaking.

Ons College heeft in 2005 op verschillende fronten gewerkt aan verbetering van de sociale veiligheid in het 
openbaar vervoer. Inzet van conducteurs, verhogen van de controledruk en extra nadruk op ‘schoon en heel’ 
lijken hun vruchten af te werpen. In 2005 zet de trend van een dalend aantal incidenten zich voort. Ook de 
plaatsing van de toegangpoortjes en de komst van de OV-politie zullen naar verwachting bijdragen tot een 
verdere verbetering van de sociale veiligheid. 

Tot slot is in 2005 een nieuwe Nota Stedelijke Infrastructuur tot stand gekomen. De afspraken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden over de verschillende hoofdnetten tussen de centrale stad en stadsdelen zijn 
opnieuw afgebakend en scherper gedefinieerd. De verwachting van ons College is dat de verduidelijking in 
bevoegdheden zal leiden tot meer transparantie bij de burger en leidt tot grotere effectiviteit bij het beheer 
en onderhoud van de stedelijke infrastructuur.

Openbare ruimte en groen

Ons College zette ook in 2005 bij de planvorming vooral in op het aanbod van gemengde stedelijke milieus 
in balans met waardevolle elementen van water, groen en openbare ruimte. De acties gericht op “schoon, 
heel en veilig” zijn voor een belangrijk deel afgerond. Zo is wildplakken aangepakt en is kwaliteit centraal 
gesteld bij Ontwerp, uitvoering en beheer. Ook is voortgang geboekt met de projecten die worden gefinan-
cierd uit het Groenfonds en UNA-fonds. In Amstelland zijn 16 projecten gestart om de relatie tussen stad en 
land te verbeteren.

De wettelijke taken op het gebied van dierenbeleid hebben geleid tot de voorbereiding van de Nota Die-
renwelzijnbeleid en de bouw van het nieuwe dierenasiel.
De kwaliteit van de openbare ruimte in het Westpoortgebied is in 2005 verder gestegen en de kwaliteit van 
bedrijfsterreinen is beter beoordeeld. 

Het Definitief Ontwerp Geuzenbos is inmiddels in uitvoering en al voor eenderde voltooid.
Ons College heeft de afgelopen jaren prioriteit gegeven aan de openbare orde en veiligheid in het West-
poortgebied. Uitbreiding van de handhavingscapaciteit en een strakker regime van vergunningen werpen 
hun vruchten af. Ook is het wild crossen, als bron van overlast, sterk aan banden gelegd.
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Cultuur en monumenten 

Het Amsterdamse Kunstenplan 2005-2008 is gestoeld op de programma’s aandeelhouderschap, creatieve 
industrie en internationale cultuurstad.
Het thema aandeelhouderschap is gericht op culturele participatie van alle Amsterdammers, het bevorderen 
van nieuwe Amsterdammers om te wortelen in hun stad en het stimuleren van wisselwerking tussen verschil-
lende culturen. Ons college zet hierbij in op cultuureducatie en onderwijs, talentontwikkeling, cultuurpartici-
patie en amateurkunstbeoefening. 
 
In 2005 is gestart met de campagne “Centen voor Talenten” met het doel om de bekendheid van subsidie-
mogelijkheden te vergroten. In het bijzonder wordt beoogd de participatie van jonge en nieuwe Amster-
dammers binnen de kunst en cultuur te verhogen. Deze campagne zal tot 2009 jaarlijks tussen juni en okto-
ber worden gevoerd.
Voor de creatieve industrie is ondermeer de nadruk gelegd op investeren in onderwijs en experiment, het 
aanboren van cultureel talent uit alle lagen van de samenleving. Ook worden culturele ondernemers onder-
steund bij de opbouw van levensvatbare bedrijven en kunstenaarspraktijken.
 
Met het programma internationale cultuurstad is in 2005 verder gewerkt aan het versterken van onze 
(inter)nationale positie als cultuurstad. Dankzij een rijksbijdrage is de financiering van de Hermitage rond en 
kan met de verbouwing in 2007 worden begonnen.  
 
In het kader van het nieuwe Kunstenplan 2005-2008 zijn 120 instellingen gesubsidieerd. In 2005 is de kun-
stenplansystematiek geëvalueerd en zal in 2006 bestuurlijke behandeld worden.

Milieu en Water

In 2005 heeft de samenhang tussen milieuvraagstukken en ruimtelijke ontwikkelingen veel aandacht gekre-
gen. Dit mede als gevolg van uitspraken van de Raad van State, waardoor enkele ruimtelijke projecten niet 
uitgevoerd konden worden vanwege de overschrijding van luchtkwaliteitsnormen. Amsterdam heeft inmid-
dels als één van de eerste gemeenten in Nederland een Actieplan Luchtkwaliteit vastgesteld. 

Op het terrein van stadswarmte is in de zomer 2005 definitief overeenstemming bereikt tussen ons College, 
de betrokken stadsdelen, woningbouwcorporaties en Westpoort Warmte BV (WPW, een joint venture van 
de gemeente Amsterdam en NUON) over de levering van restwarmte uit de Afvalenergiecentrale aan het 
stedelijk vernieuwingsgebied Amsterdam Nieuw West. Hiermee is tevens een belangrijke stap gezet in de 
verdere ontwikkeling van stadsverwarming uit restwarmtebronnen in Amsterdam en omgeving. 

Begin 2004 heeft het Kabinet de voorkeur uitgesproken voor de vorming van waterketenbedrijven. Dit heeft 
bijgedragen aan de intensivering van de samenwerking tussen de dienst Waterbeheer en Riolering en het 
Waterleidingbedrijf. Dit heeft geleid tot de vorming van Waternet per 1 januari 2006, het eerste watercyclus-
bedrijf in Nederland.

Sport en Recreatie

Sport is een bron van ontspanning en heeft belangrijke waarden voor de samenleving, zoals gezond leven, 
meedoen en (top)prestaties leveren. Ons College vindt het van belang dat alle Amsterdammers kunnen 
sporten op het door hen gewenste niveau. Om dit mogelijk te maken hebben wij ook in 2005 een krachtig 
sportstimuleringsbeleid gevoerd, dat zich vooral op de jeugd heeft gericht. Voorts heeft ons College weer 
veel geïnvesteerd in het verbeteren van de sportaccommodaties en de ondersteuning van sportverenigin-
gen. Tenslotte zijn ook topsportevenementen, zoals het WK Honkbal, benut om kinderen tot sportbeoefe-
ning te stimuleren.

Voortbouwend op de nota “Resultaat door Samenspel” zijn sportstimuleringsactiviteiten voor jongeren 
uitgebreid en wordt speciale aandacht gericht op scholen met een lage sportparticipatie. Het programma 
Jump-in, gericht op bewegingsarmoede en overgewicht is inmiddels op acht scholen ingevoerd. Ook het 
Topscore-aanbod bereikt inmiddels alle stadsdelen met een VO-school.  In 2005 werd conform de afspraken 
uit het Bestuursakkoord Sport het eerste deel van het Accommodatieplan (Vraag- en aanbodanalyse basis-
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sportvoorzieningen) afgerond. Verder zijn verschillende acties uitgevoerd om sportverenigingen te vitaliseren.
Wat betreft Artis zijn in 2005 met succes verdere stappen gezet om de dierentuin financieel gezond te krij-
gen en de uitbreiding derde fase dichterbij te brengen. In 2005 is gestart met de bouw van de Vlindertuin.
In het Amsterdamse Bos heeft het wegwerken van achterstallig onderhoud veel aandacht gekregen.  
Parkeerterreinen, bruggen en kinderbaden zijn gerenoveerd. Met de aanleg van de tweede fase van het 
Schinkelbos is de ecologische en recreatieve verbinding met het Groene Hart versterkt.

Economie en haven

De economie in de regio Amsterdam presteerde iets beter dan de nationale economie en kwam iets dichter 
bij de groei van de wereldeconomie. Amsterdam deed het daarbij opnieuw beter dan de drie andere groot-
stedelijke regio’s in ons land. Drijvende krachten waren vooral de export, de investeringen en het bezoek 
van buitenlandse toeristen. In 2005 vestigden zich 63 buitenlandse bedrijven met de bemiddeling van EZ in 
de regio Amsterdam. Een opmerkelijke ontwikkeling was te zien bij de herkomstlanden van de nieuw geves-
tigde internationale bedrijven. In 2005 was het aantal bedrijven afkomstig uit Azië voor het eerst groter dan 
dat uit Noord-Amerika. In 2005 is een begin gemaakt met specifiek beleid, gericht op het aantrekken van 
Chinese bedrijven. 
De Randstad als geheel, wordt evenals de regio Amsterdam, de afgelopen jaren geconfronteerd met een 
trendmatige verslechtering van de internationale concurrentiepositie. Niettemin behoort Amsterdam nog 
altijd tot de top-zeven van beste Europese zakensteden. 
 
Voor de havens in de Amsterdamse regio was 2005 over het algemeen een goed jaar. De goederenoverslag 
van de Amsterdamse haven groeide met 3,7%, mede door een forse groei in de overslag van olieproducten. 
Ook werden de eerste contracten gesloten voor de Ceres Paragon terminal. Door de komst van nieuwe 
lijndiensten in 2006 zal de afhandeling van containers structureel verder toenemen. Amsterdam zet daarom 
verder in op het verbeteren van achterlandverbindingen, vooral ook per spoor en binnenvaart. Verder zijn in 
2005 afspraken gemaakt met het rijk over de huidige verbetering van de Zeepoort IJmond in afwachting van 
een nieuwe sluis. Het tijdstip waarop een nieuwe sluis gereed moet zijn is afhankelijk gesteld van de groei 
van het goederenverkeer en de scheepvaartontwikkeling. Ook in de luchtvaart zette de opgaande lijn door. 
Schiphol boekte opnieuw een groei in het aantal passagiers en de hoeveelheid vervoerde vracht. 
 
Het toerisme ligt weer op het topniveau van 2001. Het succes van SAIL 2005, met 2,6 miljoen bezoekers, 
droeg daar zeker aan bij. Ook in andere branches was sprake van herstel. In de ICT en nieuwe media liet 
zowel het aantal vestigingen als de werkgelegenheid een lichte groei zien. De zakelijke dienstverlening 
veerde eveneens op. Een duidelijk signaal daarvan is het herstel van de Amsterdamse uitzendbureaus. De 
reclamesector haalde meer internationale accounts binnen en meer internationale reclamebureaus vestigden 
zich in Amsterdam. 

Stedelijke Ontwikkeling

In 2005 is gestart met de bouw van 5.575 woningen. Hiermee heeft ons College de doelstelling van 16.000 
woningen 2002-2006 gehaald. Gezien de beperkte financiële ruimte voor ruimtelijke ontwikkelingen heeft 
ons College in 2005 naar de toekomst toe een aantal onvermijdelijke keuzes gemaakt. Zo wordt er op de 
Zuidas blijvend ingezet op de ontwikkeling van het topsegment van de kantoor- en woningmarkt. Met de 
preselectie van banken is de eerste fase afgerond en inmiddels is gestart met de tweede fase van tekenen 
en rekenen. Elders wordt de realisering van kantoorlocaties buiten OV-knooppunten ontmoedigd en wordt 
de herontwikkeling van incourante kantoorpanden gestimuleerd. In de zone Schiphol-Westpoort wordt 
(extra) ruimte geboden aan logistieke bedrijven. In en bij de stad is het beleid gericht op kleinschalige 
bedrijvigheid, herstructurering en optimalisering ruimtegebruik. 
Het Amsterdamse beleid past in de besluiten die in Noordvleugelverband zijn genomen. Behalve de Zuidas 
zijn dit de aanleg van een regionale OV-verbinding Almere-Amsterdam-Schiphol, de bereikbaarheid rondom 
Schiphol en de aanzienlijke verbetering en uitbreiding van de wegverbinding Schiphol-Amsterdam-Almere.
Verder zijn bestuurlijke besluiten genomen over De Grote Vereenvoudiging. Doel van deze operatie is om 
de structuur van de woningproductie in Amsterdam te verbeteren en de processen weer helder te maken. In 
2005 zijn de deelproducten Bouwenvelop, Bouwportemonnee en de Spelregels Woningproductie Amster-
dam opgesteld.
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Ook is in 2005 de basis gelegd voor de Woonvisie welke aansluit op het bestaande beleid dat gemengde 
en leefbare wijken voorstaat. Een succes werd geboekt met het binnenhalen van het gehele voor Amster-
dam gereserveerde impulsbudget stedelijke vernieuwing.

Bestuur en concern

Vanuit ‘Wij Amsterdammers’  zijn initiatieven genomen die het ‘wij-gevoel’ stimuleren en positieve krachten 
mobiliseert. Er wordt zichtbaar uitgedragen dat Amsterdam intolerant tegen intolerantie is.
Activiteiten die in dit kader met vele Amsterdammers hebben plaatsgevonden zijn o.a.: de Dag van de 
Dialoog, Waterparade Sloterplas, Meldpunt Goede ideeën, de campagne ‘Wat doe jij voor je stad?’. ‘Wij 
Amsterdammers’ loopt ook na 2005 nog door met nieuwe accenten. 

In het kader van Agenda 2006, het concernbrede verbeterprogramma, zijn veel resultaten geboekt. Bij alle 
processen van de gemeente wordt ‘slimmer gewerkt’. De dienstverlening is verbeterd, er wordt effectiever 
gehandhaafd en maatschappelijke problemen worden slagvaardiger aangepakt.

De gemeenteraad heeft op 22 juni 2005 ingestemd met het Bedrijfsplan Basisregistraties en ICT. De hoofd-
punten zijn het samenbrengen van de ICT-voorzieningen van een aantal diensten in een Shared Service 
Center  ICT (SSC) en de verbetering van de basisregistraties met nadruk op de basisregistraties Vastgoed en 
Personen. Ook is het Shared Serivce Center HRM van start gegaan.

De centrale stad en stadsdelen hebben in juli 2005 twee rapporten gepresenteerd voor het politieke debat 
over de besturing van de gemeentelijke organisatie. Het rapport ‘Samen sterker besturen’ gaat over het 
functioneren van het bestuurlijke stelsel. Het rapport ‘Beter presteren voor Amsterdam’ analyseert hoe de 
gemeentelijke organisatie vanuit de burger bezien, beter kan worden ingericht. Beide rapporten beogen de 
slagkracht van de gemeentelijke organisatie te vergroten. In 2006 kunnen op basis van deze analyses poli-
tieke keuzes worden gemaakt. 

Het regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) is vanaf 2005 op permanente wettelijke basis het bestuur van de 
stadsregio Amsterdam. De doelstelling op de schaal van de Randstad en de Noordvleugel was in 2005 
vooral betrokkenheid van Amsterdam bij de verdere ontwikkeling van Almere. Gezamenlijk belang hierbij is 
een evenwichtige ontwikkeling van Almere en het verbeteren van de balans tussen wonen, werken en infra-
structuur in dit deel van de Noordvleugel.
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Financieel

 
In deze paragaaf gaat ons College in op de volgende onderwerpen:
• het “bestuurlijk” rekeningresultaat

- een verklaring: waar komt het vandaan
- een “bestedingsvoorstel”: waar kan het naar toe

• de ontwikkeling van reserves en voorzieningen
• stand van zaken ombuigingen
• accountantscontrole
• stadsdelen
• gevolg financiële rijksvoorschriften

Het “bestuurlijk” rekeningresultaat

Verklaring
Het “bestuurlijk” rekeningresultaat op basis van de ingediende jaarrekeningen van de diensten komt 
uit op 6 106,6 miljoen. Financieel-technisch kan dit resultaat in grote lijnen als volgt worden verklaard 
(bedragen x 6 1 miljoen):

Concernposten:  

• een hogere uitkering uit het gemeentefonds voor de gehele gemeente 44,5 

• met name daardoor hogere uitkeringen aan de stadsdelen uit het stadsdeelfonds -18,7 

• hogere belastingopbrengsten, in hoofdzaak uit voorgaande jaren 8,1 

• een per saldo beter resultaat van de gemeentelijke deelnemingen 6,1 

•  een lagere opbrengst uit hoofde van de bespaarde rente op eigen financierings- 

middelen (de belangrijkste oorzaak die hieraan ten grondslag lag was een forse  

daling van het gehanteerde rentepercentage; de tegenhanger is een dienovereen- 

komstige meevaller in het Leningfonds) -5,7 

Totaal	concernposten	 	 34,3

  

Dienstresultaten:  

• rekeninguitkomst Dienst Werk en Inkomen 49,2 

• rekeninguitkomst Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 5,8 

•  afwikkelingsverschillen over 2004 van de diensten Werk en Inkomen en Wonen  

(dit betrof een aantal wijzigingen op dienstniveau nà sluiting van de  

gemeenterekening over 2004) 13,1 

• saldo positieve en negatieve resultaten overige diensten 4,2 

Totaal dienstresultaten  72,3

Totaal   106,6

De positieve rekeninguitkomst van de Dienst Werk en Inkomen springt uit dit overzicht direct in het oog. In 
het resultaatgebied Werk en Inkomen wordt hierop uitgebreid ingegaan.

Het rustige beeld van de afgelopen jaren op dienstniveau heeft zich ook in 2005 voortgezet. Zoals ook in 
voorgaande jaren bleek, zijn de negatieve en positieve (overige) afwijkingen in het algemeen en in absolute 
zin niet van een grote omvang. Gemeentebreed kan dan ook, een enkele uitzondering daargelaten, nog 
steeds gesproken worden van een zeer behoorlijke budgetdiscipline. Verbeteringen zijn natuurlijk altijd 
mogelijk. 

De omzet van de facilitaire bedrijven (exclusief het Gemeentevervoerbedrijf) bedroeg 6 216,8 miljoen. 
Geraamd was 6 212,8 miljoen. Een stijging derhalve met 6 4 miljoen. De netto afdracht aan de algemene 
dienst kwam 6 2,4 miljoen gunstiger uit dan begroot. In het resultaatgebied Facilitair en Bedrijven wordt 
hierop nader ingegaan.



30 Bestuurlijke hoofdlijnen

Risicoanalyse
In onderstaande tabel (bedragen x 6 1 miljoen) geven wij een overzicht van onze voorstellen met betrek-
king tot mutaties van reserves en voorzieningen. Deze voorstellen betreffen:
• het (gedeeltelijk) laten vrijvallen van bestaande reserves/voorzieningen;
• het toevoegen van bedragen aan bestaande reserves/voorzieningen;
• het instellen van nieuwe reserves/voorzieningen.

Het daarna resterende bedrag komt uit op 6 45,2 miljoen. Conform de in de afgelopen jaren gehanteer-
de systematiek stellen wij u voor dit bedrag toe te voegen aan de incidentele ruimte voor 2007.

Ten overvloede merkt ons College op dat de einduitkomst wijzigt zodra wordt afgeweken van onze voor-
stellen binnen de te onderscheiden categorieën.

Rekeningresultaat op basis van ingediende rekeningen  106,6

  

Categorie 1: vrijval reserves en voorzieningen  

a. Resultaat rente-omslag (aandeel centrale stad) 23,5 

b. Weerstandsvermogen (drie specifieke posten) 16,8 

c. Risicoreserve Wet werk en bijstand (weerstandsvermogen) 15,0 

d. Diverse voorzieningen / reserves 13,3 

e. Juridische risico’s (diverse posten) 7,7 

   Bij:  76,3

tussen-resultaat 182,9

  

Categorie 2: toevoegingen reserves en voorzieningen 

f. Aanvullende dekking gemeentelijk aandeel Noord-Zuidlijn 88,0 

g. Financiële prognose Noord-Zuidlijn 26,2 

h. Juridische risico’s (diverse posten) 18,1 

i. Personeelsvoorziening GVB 5,4 

  Af:  137,7

Naar incidentele ruimte 2007  45,2

  

De voorstaande posten worden hierna afzonderlijk toegelicht.

De beleidslijn is dat ten laste van de rekening geen lasten worden gebracht die zich in 2006 (kunnen) 
gaan voordoen, anders dan in de sfeer van risico’s en verplichtingen. Dergelijke kosten behoren immers 
in de begroting voor 2006 te worden gedekt. En bij de actualisatie dienen de afwijkingen daarop in 
beeld gebracht te worden. Voor wat betreft de vorenstaande posten in categorie 2 hebben wij ons dan 
ook door deze bestendige financiële gedragslijn laten leiden. 

De dotatie aan de voorziening juridische risico’s berust op een risicoanalyse van de bekende posten op 
dat terrein. Bij de overige posten gaat het – conform de beleidslijn – om op dit moment onontkoombare 
verplichtingen waarvoor het nu het moment is deze ook in financiële zin te dekken. Doet uw Vergadering 
dit niet dan belasten wij naar onze mening de toekomst onnodig met nog niet financieel gedekte ver-
plichtingen.

a. Resultaat rente-omslag 
De vorige jaren is geconstateerd dat de omvang van dit rente-egalisatiefonds – het zogenaamde lening-
fonds – waaraan de verschillen tussen de werkelijke rente en de over hun investeringen aan diensten en 
stadsdelen doorbelaste renten worden toegevoegd of onttrokken, fors was toegenomen. De huidige 
hoge stand van het leningfonds was ontstaan doordat de laatste tien jaar de marktrente vrijwel continu is 
gedaald waardoor de omslagrente, die meer dan een half jaar voor het begrotingsjaar wordt vastgesteld, 
telkens te hoog is gebleken. Een zodanig lange periode van rentedaling is vrij uniek. Normaal wisselen 
hogere en lagere rentestanden zich met een grotere regelmaat af. Gezien de huidige historisch lage ren-
te moet voor de toekomst rekening worden gehouden met een weer stijgende marktrente. Om dat op te 
vangen moet een belangrijk deel van het Leningfonds in stand blijven. Door bij de besluitvorming over 
de begroting 2003 het excessieve deel van het leningfonds ad 6 71 miljoen te laten vrijvallen is het fonds 
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op een realistisch niveau gebracht. In 2004 is het percentage van de omslagrente verlaagd van 4% naar 
3,25%. Door deze forse verlaging werd verwacht dat vanaf 2004 het saldo van het leningfonds geleidelijk 
zou dalen. Door de extreem lage marktrente in 2005 is deze daling net als in 2004 niet gerealiseerd. Er is 
in 2005 zelfs sprake geweest van een overschot op de rente-omslag van 6 32,4 miljoen. Ons College is 
van mening dat de huidige stand van het leningfonds voldoende is om de voor de toekomst verwachte 
stijging van de marktrente op te vangen. Wij achten het daarom verantwoord om het volledige overschot 
van 2005 ad 6 32,4 miljoen aan de algemene middelen toe te voegen.

Bij de bepaling van het deel van deze bijdrage aan het rekeningresultaat 2005 komt moet rekening 
gehouden worden met het volgende feit. Aan het fonds wordt bijgedragen door de algemene dienst, 
maar ook door gemeentelijke onderdelen met een eigenstandig financieel kader: de stadsdelen, het 
Gemeentevervoerbedrijf en de Dienst Waterbeheer en Riolering. Als een bedrag niet aan dit fonds 
wordt toegevoegd, dienen deze onderdelen dan ook te worden gecompenseerd. Dit houdt in dat van 
het resultaat van 6 32,4 miljoen alleen een bedrag van 6 23,5 ten gunste van de algemene dienst 2005 
kan worden gebracht. Het verschil van 6 8,9 miljoen wordt naar rato uitbetaald aan de stadsdelen, het 
Gemeentevervoerbedrijf en de dienst Waterbeheer en Riolering.
b1. Vrijval weerstandsvermogen in verband met vermindering verzekeringsrisico Noord-Zuidlijn
Bij de besluitvorming over het intern verzekeren van de risico's voor bouw- en omgevingsschade voor de 
Noord-Zuidlijn is onder meer besloten voor het afdekken van deze risico's, naast het binnen het project 
beschikbare budget, een aanvullende reservering van 6 20 miljoen toe te voegen aan het Weerstands-
vermogen. In het 2e kwartaal 2005 is alsnog een externe verzekering afgesloten voor aansprakelijkheid-
schade. Als gevolg hiervan is het risicoprofiel van het verzekeringsdossier voor de gemeente aanmerkelijk 
verbeterd en wordt het verantwoord geacht van de aanvullende reservering van 6 20 miljoen de helft vrij 
te laten vallen. Ons College stelt voor in de rekening van de reservering voor risico’s verzekeringsdossier 
6 10 miljoen te laten vrijvallen.

b2. Vrijval weerstandsvermogen in verband met verlaging risico aankoop Nissanterrein
Er heeft een overdracht van grond aan het Afval Energie Bedrijf plaatsgevonden. Deze overdracht heeft 
geleid tot de realisatie van een aanvullende boekwinst van 6 5,7 miljoen. Als algemene gedragslijn zou 
deze boekwinst ten gunste van de exploitatie komen. Voorgesteld wordt echter de boekwinst aan te 
wenden voor een extra afschrijving op de boekwaarde van het Nissan terrein. Het Nissan-terrein (56 ha) is 
begin 2003 gekocht. Als gevolg van de met de aankoop van het terrein samenhangende risico’s is in het 
weerstandvermogen een voorziening getroffen van 6 12,5 miljoen. Bij de rekening 2004 is als gevolg van 
een in de rekening verwerkte extra afschrijving van de boekwaarde het weerstandsvermogen al met 6 7,3 
miljoen verlaagd. Door het aanwenden van de huidige boekwinst om extra af te schrijven op het Nissan 
terrein kan de dotatie aan het weerstandvermogen tot nihil teruggebracht worden. Het is verantwoord te 
achten dat de getroffen dotatie kan worden verlaagd met 6 5,2 miljoen.
b3. Vrijval weerstandsvermogen in verband met verkoop aandelen Stadsdrukkerij
In 2002 heeft uw Vergadering ingestemd met de privatisering van de Stadsdrukkerij. In dat verband ver-
leende de gemeente een garantie op een door de drukkerij aan te trekken geldlening van 6 1,6 miljoen. 
Omdat het een risicovolle garantie betrof, besloot uw Vergadering tevens een bedrag van 6 1,6 miljoen 
aan het weerstandsvermogen toe te voegen. Als onderdeel van de recente verkoop van de aandelen is 
de garantie vervallen en daarmee ook het risico dat de gemeente uit hoofde van de garantie kan worden 
aangesproken. De daarvoor aan het weerstandsvermogen toegevoegde 6 1,6 miljoen kan daardoor vrij-
vallen.

c. Risicoreserve WWB (Weerstandsvermogen)
De risicoreserve WWB is onderdeel van het weerstandsvermogen en bedoeld voor de situatie waarin het 
gebudgetteerde WWB-inkomensdeel niet meer toereikend is. Bij actualisatie 2005 was nog het idee de 
reserve bij de rekening tot 6 60 miljoen aan te vullen. De achterliggende gedachte is dat de reserve dan 
circa 10% van het van het totale WWB budget bedraagt. Indien de uitkeringslasten in een jaar 10% hoger 
zijn dan het toegekende rijksbudget, dan kan het rijk verzocht worden om financieel bij te springen. Bij 
een tekort kleiner dan 10% draait Amsterdam zelf voor de kosten op. Gezien het feit dat het macrobud-
get WWB voor conjuncturele effecten gecompenseerd wordt en Amsterdam de realisatie van een over-
schot of tekort ook voor een groot deel zelf in handen heeft, is het niet waarschijnlijk dat een tekort van 
meer dan 10% zich plotsklaps zal voordoen. Een risicoreserve van 6 60 miljoen is vanuit dat oogpunt erg 
behoudend. De risicoreserve kan daarom – zo is ons voorstel – worden gehandhaafd op 6 45 miljoen. 



32 Bestuurlijke hoofdlijnen

d1. Vrijval reserve Woningonttrekking
Bij de instelling kregen de stadsdelen de bevoegdheden en verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
woningonttrekking. De op dat moment beschikbare reserve Woningonttrekking kreeg toen een wat 
algemener karakter en is de afgelopen jaren onder andere benut om de rentelasten van twee, een aantal 
jaren geleden gefuseerde gemeentelijke deelnemingen op het terrein van de volkshuisvesting te dek-
ken. Inmiddels worden deze lasten ten laste van de algemene dienst gebracht en gedekt door de door 
die deelneming – de NV Stadsherstel – uitgekeerde dividenden. Overige mutaties in de reserve hebben 
zich de afgelopen jaren niet meer voorgedaan, reden waarom nu wordt voorgesteld de reserve ad 6 7,4 
miljoen te laten vrijvallen.

d2. Vrijval voorziening Afkoop onderhoud bruggen
In 2003 is het onderhoud van twee bruggen door het rijk overgedragen aan de gemeente. Voor de kos-
ten van het beheer heeft het rijk de gemeente een afkoopsom van 6 4,4 miljoen ter beschikking gesteld. 
Deze afkoopsom is opgenomen als voorziening waaraan jaarlijks rente moet worden toegevoegd. De 
jaarlijkse onderhoudskosten van de bruggen zijn opgenomen in de begroting van de dienst IVV. Op basis 
van een jaarlijks door deze dienst in te dienen declaratie zouden deze kosten vervolgens ten laste van de 
voorziening worden gebracht. Gebleken is echter dat over 2004 en 2005 geen declaratie is ingediend. 
Om deze reden achten wij het gewenst de voorziening ad 6 4,4 miljoen te laten vrijvallen.

d3. Vrijval reserve Gekapitaliseerde onderhoudskosten gemeenschappelijke tuinen
De gemeente beschikt over een reserve ter dekking van gekapitaliseerde onderhoudskosten van 
gemeenteschappelijke tuinen. De afgelopen jaren hebben zich geen mutaties voorgedaan in deze reser-
ve, reden waarom nu wordt voorgesteld de reserve ad 6 1,5 miljoen te laten vrijvallen.

e. Vrijval voorziening juridische risico’s
Zoals gebruikelijk heeft ook dit jaar een analyse van de door voorzieningen gedekte risico’s plaatsgevon-
den. In dat verband zijn op dit moment twee posten van belang waarvan het risico zodanig is afgenomen 
dat de daarvoor getroffen voorziening kan vrijvallen. In een derde geval heeft het risico zich daadwerkelijk 
voorgedaan, maar niet voor het volledige voorziene bedrag; het restant kan vrijvallen. Wij stellen u dan 
ook voor het daarmee verbonden bedrag van 6 7,7 miljoen uit de voorziening juridische risico’s te laten 
vrijvallen. Nadere informatie hieromtrent is voor leden van uw Vergadering vertrouwelijk beschikbaar.

f. Aanvullende dekking gemeentelijk aandeel Noord-Zuidlijn
Zoals in het Financieel Meerjarenperspectief 2007-2010 is aangegeven moet in de bestuursperiode 2006-
2010 voor de dekking van het gemeentelijk aandeel van de kosten van de Noord-Zuidlijn nog een aantal 
reserveringen worden getroffen. Deze reserveringen zijn opgenomen in het dekkingsplan bij de aanvaar-
ding van de beschikking in 2000 en in het dekkingsplan bij het definitief besluit tot aanleg in 2002. For-
mele besluitvorming over het opnemen van deze reserveringen in de begroting van de desbetreffende 
jaren heeft echter nog niet plaatsgevonden. Het betreft de volgende bedragen:
• dekkingsplan 2000 6   9,7  miljoen
• dekkingsplan 2002 (inclusief indexering tot prijspeil 2007) 6  78,3 miljoen
• totaal 6  88,0 miljoen

Deze in het FMP opgenomen post heeft een onvermijdelijk karakter; het betreft namelijk het in de begro-
ting verwerken van aangegane verplichtingen. De enige keuzemogelijkheid bestaat uit de spreiding 
over de jaren (2007 tot en met 2010: de nieuwe bestuursperiode of de jaren 2007 tot en met 2012: de 
geraamde duur van het project). Gegeven het onvermijdelijke karakter stelt ons College voor het bedrag 
van 6 88 miljoen volledig op te nemen in de rekening 2005.

g. Financiële prognose Noord-Zuidlijn
Jaarlijks wordt een Financiële prognose Noord-Zuidlijn tot en met 2012 opgesteld. In deze prognose 
wordt een raming gemaakt van zekere en voorziene extra kosten, alsmede een raming van risico’s en 
kansen. De conclusies van de prognose per 31 december 2005 zijn verwerkt in de risicoparagraaf. Naar 
aanleiding van de prognose heeft ons College op 28 februari jl. besloten een extra bedrag van 6 26,2 
miljoen te reserveren voor de Noord-Zuidlijn. Het betreft de volgende posten:
• extra projectkosten 6  14,7 miljoen;
• extra investering veiligheid 6    4,0 miljoen;
• poliskosten verzekering 6    4,0 miljoen;
• voorziening risico’s  6    3,5 miljoen.
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Ons College stelt voor de extra reservering van 6 26,2 miljoen op te nemen in de rekening 2005.

h. Toevoeging voorziening juridische risico’s
Zoals gebruikelijk heeft ook dit jaar een inventarisatie van de niet door voorzieningen gedekte risico’s 
plaatsgevonden. In dat verband zijn op dit moment met name vijf juridische risico’s van belang die ons 
ertoe noodzaken u voor te stellen daarvoor een bedrag van 6 18,1 miljoen toe te voegen aan de voor-
ziening Juridische risico’s. Nadere informatie hieromtrent is voor leden van uw Vergadering vertrouwelijk 
beschikbaar.

i. Personeelsvoorziening Gemeentevervoerbedrijf (GVB)
Als onderdeel van de verlening van de concessie voor het openbaar vervoer binnen de Gemeente 
Amsterdam voor de periode 2006 tot en met 2011 is tussen de gemeente en het ROA in juni 2005 
overeengekomen dat van een per eind 2005 nog openstaande post voortvloeiend uit de interne verzelf-
standiging van het GVB in 2002, een bedrag van 6 28,4 miljoen voor rekening van de gemeente komt 
(of zes annuïteiten van 6 5,4 miljoen voor de jaren 2006 tot en met 2011). Het betreft de kosten van reor-
ganisaties binnen het GVB. Voor de dekking van 6 28,4 miljoen staan verschillende mogelijkheden open 
waarover besluitvorming nog dient plaats te vinden. In het Financieel Meerjarenperspectief 2007-2010 is 
deze post als verplichting van de nieuwe bestuursperiode opgenomen. Echter voor 2006 geldt deze ver-
plichting ook, terwijl in de begroting 2006 daarvoor geen reservering is getroffen. Wij stellen u daarom 
voor de annuïteit voor 2006 ad 6 5,4 miljoen vanwege het onvermijdelijke karakter op te nemen in de 
rekening 2005.

Weerstandsvermogen
Ons College doet uw Vergadering op dit moment geen voorstel het weerstandsvermogen opwaarts aan 
te passen. Wel is conform de begroting voor 2005 een bedrag van 6 1,5 miljoen toegevoegd in verband 
met de aanleg van het glasvezelnet.

Dat betekent niet dat het risicoprofiel van de gemeente het afgelopen jaar verder ongewijzigd is geble-
ven. Ons College noemt alleen maar het feit dat met het steeds concreter worden van de plannen van de 
Zuidas (ook genoemd in het financieel meerjarenperspectief 2007-2010) neemt het inzicht in de financiële 
risico’s van het project Zuidas verder toe. In formele zin is echter nog geen sprake van een go-besluit. 

Voor een nadere analyse verwijzen wij naar de paragraaf over risico’s en weerstandsvermogen.

De ontwikkeling van de reserves en voorzieningen

Uit de op de gemeente van toepassing zijnde financiële rijksregelgeving kan over reserves en voorzieningen 
kort samengevat worden afgeleid dat het onderscheid tussen reserves en voorzieningen formeel afhankelijk 
is van de vraag of uw Vergadering de bestemming kan veranderen:
• reserves: de bevoegdheid tot het vormen en muteren van reserves berust als onderdeel van het budget-

recht bij uw Vergadering. Toevoegingen en onttrekkingen van reserves dienen plaats te vinden via resul-
taatbestemming (zie ook de paragraaf over dit gevolg van de nieuwe financiële rijksregelgeving). In 2003 
en eerder was het rechtstreeks toevoegen en onttrekken aan reserves wel toegestaan.

• voorzieningen: de hoogte van voorzieningen is afhankelijk van werkelijke verplichtingen voortvloeiende 
uit normale bedrijfsvoering. Daarom is het muteren in voorzieningen (en dan vooral het aanwenden van 
gelden) een verantwoordelijkheid van ons College. In de Amsterdam is het echter gebruikelijk dat uw 
Vergadering instemt met voorzieningen van betekenisvolle omvang. Mutaties in voorzieningen (toevoe-
gingen dan wel vrijval) vloeien uitsluitend voort uit het aanpassen van de omvang van een voorziening 
aan een nieuw niveau dat gezien de te verwachten financiële verplichtingen of risico’s noodzakelijk is. De 
overige mutaties in voorzieningen bestaan alleen uit verminderingen wegens aanwending voor het doel 
waarvoor de voorziening is ingesteld. Als hierna over onttrekkingen wordt gesproken, betreft dit de som 
van zowel vrijval als aanwending.

Voor wat betreft de reserves en voorzieningen geven wij vanuit vier invalshoeken inzicht in het absoluut 
gezien forse bedrag van 6 3,6 miljard ultimo 2005 1.
1  Dit bedrag is exclusief de reserves afkoopsommen erfpacht bij het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam en het 

Gemeentelijk Havenbedrijf.
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De eerste is het formele onderscheid tussen algemene reserves, bestemmingsreserves en voorzieningen. 
De relevantie hiervan is gelegen in het feit dat de bestuurlijke vrijheidsgraden ten aanzien van voorzieningen 
geringer zijn dan ten aanzien van bestemmingsreserves en – uiteraard – algemene reserves. In het geval van 
voorzieningen wordt de omvang bij voorbeeld bepaald door comptabele voorschriften die verplichten een 
voorziening te treffen indien zich een bepaald concreet te kwantificeren risico voordoet of – met ingang van 
2004 – rijksbijdragen die ter beschikking worden gesteld om door het rijk vastgestelde resultaten te berei-
ken.

Bedragen	x	6	1	miljoen	 2002	 2003	 2004	 2005

Algemene reserves 344 368 529 416

Bestemmingsreserves 1.785 1.308 1.214 1.302

Eigen vermogen 2.129 1.676 1.743 1.718

Voorzieningen 1.117 1.518 1.909 1.886

Totaal	 3.246	 3.194	 3.652	 3.604

Grafisch kan de ontwikkeling in de afgelopen 10 jaar als volgt worden weergegeven.

Een	tweede	invalshoek betreft een meer inhoudelijke indeling. Uit deze doorsnede blijkt dat ten aanzien van 
belangrijke bedragen sprake is van
• sterk richtinggevende rijksregelgeving, bij voorbeeld op het terrein van het openbaar vervoer;
•  belangrijke projecten die in uitvoering zijn. De Noord-Zuidlijn is daarvan een prominent voorbeeld, maar 

ook IJburg en overige verliesgevende grondexploitaties bij het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam.

bedragen	x	6	1	miljoen	 2002	 2003	 2004	 2005

Rijksgelden (exclusief openbaar vervoer) 86 120 120 120

Stedelijke vernieuwing, woningbouw, volkshuisvesting 480 270 426 340

Openbaar vervoer en Gemeentevervoerbedrijf 300 329 351 314

Noord-Zuidlijn en busstation centraal station 290 313 287 396

Vereveningsfonds grondexploitaties 740 866 999 1.179

Overige voorzieningen 510 492 388 293

Overige algemene en bestemmingsreserves 840 804 1.082 963

	 	 3.246	 3.194	 3.652	 3.604

Met uitzondering van het Vereveningsfonds grondexploitaties, en dan met name in de risicovoorziening die 
met bijna 6 200 miljoen stijgt, en de reserveringen voor de Noord-Zuidlijn en busstation centraal station is 
in 2005 in alle categorieën sprake van een daling. Voor wat betreft de Noord-Zuidlijn en busstation centraal 
station is dat het gevolg van het in deze rekening opnemen van de twee hiervoor gemelde reserveringen 
van 6 88 en 6 26,2 miljoen.

6
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De derde invalshoek betreft de verdeling van de reserves en voorzieningen over de resultaatgebieden. Gra-
fisch ziet dat beeld er als volgt uit.

In de financiële analyses per resultaatgebied in de jaarrekening worden de mutaties in de reserves en voor-
zieningen meer in detail toegelicht.

De laatste en	vierde invalshoek is een meer getalsmatige: de gemeente beschikt eind 2005 over ruim 400 
reserves en voorzieningen. Daarvan zijn er circa 100, met een totale omvang van 6 225 miljoen, in 2005 
nieuw gevormd. 75 reserves en voorzieningen, totale omvang 6 335 miljoen, zijn in 2005 volledig tot beste-
ding gekomen.

Tot slot van deze paragraaf is van belang dat de ontwikkeling van de omvangrijke reserves en voorzieningen 
ten behoeve van de gemeentelijke grondexploitatie bij het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam in sterke mate 
worden bepaald door de raming van de resultaten van lopende en voorgenomen grondexploitatieplannen. 
Het perspectief is ten opzichte van een aantal jaren geleden duidelijk verslechterd. Bij de begroting 2005 
sprak ons College hierover al zijn zorg uit. Recent heeft ons College kennisgenomen van de notitie ‘Ruimte 
winnen’ waarin wordt ingegaan op de oorzaken èn suggesties worden gedaan voor oplossingen.

Stand van zaken realisatie ombuigingen

Bij de begroting 2006 is inzicht gegeven in voortgang van de ombuigingsoperatie 2004 – 2006. De conclu-
sie was: “We liggen op koers, maar ook in de nabije toekomst is het nodig de vinger aan de pols te houden 
bij de feitelijke realisatie”. Bij de voorbereiding van de rekening 2005 hebben wij dit onderwerp dus weer 
op de agenda gezet. De analyse van de rekening 2005 geeft een geruststellend beeld. Op een enkele uit-
zondering na zijn alle ombuigingen uit 2004 en 2005 (voor zover aan de orde geweest in de voortgangsrap-
portage in de begroting 2006) daadwerkelijk gerealiseerd.

Accountantscontrole

Met ingang van 2004 geeft de accountant bij de rekening zowel een verklaring over het getrouwe beeld van 
deze rekening als over de rechtmatigheid daarvan.

Op 21 maart jl. is in ons College de tussenrapportage van ACAM over 2005 behandeld. Daarin stond met 
name de rechtmatigheidscontrole centraal. Wij namen kennis van het risico dat in het ergste geval de 
gemeenterekening over 2005 door een afkeurende accountantsverklaring wordt getroffen als gevolg van 
een (mogelijke) hoge foutscore in de rechtmatigheidscontrole bij de Dienst Werk en Inkomen. Ons College 
verwacht dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren. Het eindoordeel van de accountant verwachten wij ergens 
in de eerste helft van mei.

6
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Voor wat betreft de getrouwheid van de gemeenterekening over 2005 was eveneens sprake van een risico. 
Dit als gevolg van het feit dat de rekening van het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam ten aanzien van dat 
aspect geen goedkeurende verklaring krijgt. Teneinde de doorwerking daarvan op de gemeenterekening 
te voorkomen, heeft het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam een zogenoemd correctiedocument 
opgesteld. Daarmee wordt inzicht gegeven in de belangrijkste getrouwheidsfouten. Deze fouten zijn ver-
volgens in de gemeenterekening hersteld, zodat in ieder geval het getrouw beeld van deze rekening niet in 
gevaar komt. Per 1 januari 2006 worden de correcties van de fouten ook in de rekening van het Ontwikke-
lingsbedrijf Gemeente Amsterdam verwerkt.

Stadsdelen

De jaarrekeningen van de stadsdelen maken, zoals bekend, van onderhavige rekening geen onderdeel uit. 
De financiële en beleidsmatige verantwoording vindt immers plaats op stadsdeelraadniveau. In formele 
zin maken deze jaarrekeningen uiteindelijk wel onderdeel uit van de gemeenterekening van de gemeente 
Amsterdam, reden waarom zij in een later stadium – na de vaststelling door de respectievelijke stadsdeelra-
den – afzonderlijk aan de Gemeenteraad worden aangeboden.

De stadsdelen ontvingen in 2004 6 13 miljoen minder uit het Stadsdeelfonds dan geraamd. In 2005 is dat 
circa 6 19 miljoen meer. De totale omvang van het stadsdeelfonds bedroeg zo’n 6 570 miljoen. In de jaar-
lijkse voor het zomerreces te verschijnen Rekeningrapportage stadsdeelfinanciën zal nader worden ingegaan 
op deze voor de stadsdelen belangrijkste inkomstenbron, maar daarnaast ook aandacht worden besteed 
aan andere inkomstenbronnen zoals het investeringsbudget stedelijke vernieuwing, het betaald parkeren en 
de doeluitkeringen in de welzijns- en sportsector. Daarnaast zal inzicht worden gegeven in de ontwikkeling 
van de reserves en voorzieningen van de stadsdelen.

Gevolg financiële rijksvoorschriften

Met ingang van 2004 gelden nieuwe financiële rijksvoorschriften, het zogenoemde Besluit Begroting en Ver-
antwoording, kortweg BBV. De wijzigingen die daaruit voortvloeien moeten leiden tot een beter inzicht bij 
uw Vergadering in begroting en jaarrekening. Met ingang van 2004 zijn deze wijzigingen ook daadwerkelijk 
geïmplementeerd. Voor een van die wijzigingen vraag ons College echter ook nu nog een keer de aandacht. 
Deze wijziging betreft het verbieden van directe toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Alle mutaties 
daarin behoren met ingang van 2004 onder de noemer ‘resultaatbestemming’ in de exploitatie zichtbaar te 
worden gemaakt.

Ons College legt uw Vergadering, naast het hiervoor besproken “bestuurlijk” rekeningresultaat, daarom ook 
een meer financieel-technisch rekeningresultaat voor (op straffe van een afkeurende accountantsverklaring 
voor wat betreft zowel de reguliere getrouwheid als de rechtmatigheid, mochten wij zulks achterwege laten).

Op basis van de huidige informatie leidt dat tot het volgende overzicht (bedragen x 6 1 miljoen):

Voordelig resultaat voor onttrekkingen/toevoegingen aan reserves    314

Onttrekkingen aan reserves   -/- 765 

Toevoegingen aan reserves   1.079 

Per saldo    314

Resultaat na onttrekkingen/toevoegingen aan reserves    0

Van de 6 765 miljoen en 6 1079 miljoen betreft ruim 40% (respectievelijk 6 305 miljoen en 6 500 miljoen) 
het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam. Daarnaast –waarmee nog eens 50% van alle mutaties in de reserves in 
beeld is– vinden omvangrijke mutaties plaats bij de directie ConcernFinanciën (6 250 miljoen in en uit), de 
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (6 30 miljoen en 6 130 miljoen), de Dienst Werk en Inkomen 
(6 50 miljoen en 6 55 miljoen) en de Dienst Wonen (6 40 miljoen in en uit).
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1.1 Inleiding

Dit resultaatgebied heeft betrekking op het beleid openbare orde en veiligheid van de gemeente zowel op 
het terrein van de sociale veiligheid, waaronder de bestrijding van de jeugdcriminaliteit als de fysieke veilig-
heid waaronder de crisisbeheersing (rampen en terrorisme). Het beleidsterrein is geen exclusief beleid van 
de gemeente maar wordt samen met politie, justitie en het rijk vormgegeven. 
De hoofdlijn van het Amsterdamse veiligheidsbeleid is neergelegd in het Veiligheidsplan Amsterdam. Dit is 
gericht op 5 categorieën veelplegers en 5 gebieden, inclusief het openbaar vervoer 
Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage:
• Bestuursdienst, directie Openbare Orde en Veiligheid;
• Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (Jeugdveiligheid);
• Brandweer;
• dIVV (veiligheid openbaar vervoer).

1.2 Gewenst effect

Een	veiliger	stad
De veiligheid in de stad neemt toe. Het is gelukt een trendbreuk te realiseren. Het aantal aangiften van 
veelvoorkomende criminaliteit is gedaald bij een gelijkblijvende aangiftebereidheid. Het veiligheidsge-
voel is verbeterd. Er is gekozen voor een aanpak van de criminaliteit door de aanpak van stelselmatige 
daders en van jeugdcriminaliteit, het versterken van de opsporing en de handhaving, het versterken van 
het zichtbare toezicht en de controle in de publieke ruimte en het intensiveren van gerichte preventiepro-
jecten. Samen met de driehoekspartners, politie en justitie heeft ons College de omvang van criminaliteit 
en overlast kunnen terugdringen. Door de aanpak van doelgroepen en probleemgebieden met een 
brede coalitie van ketenpartners is het volume aan criminaliteit en overlast gedaald. 

Maar dat is niet voldoende. Het streven moet blijven naar een verdere daling van de criminaliteit en over-
last. We moeten voorbereid blijven op de mogelijke, onvoorspelbare en onvoorstelbare gevolgen van 
terrorisme. 

Aan de Regionale Veiligheidsrapportage 2006 ontlenen wij de volgende indicatoren en scores daarop. 

Ontwikkeling	criminaliteit
In 2005 ligt het totale aantal aangiften op 86.750, waarmee dat aantal ongeveer gelijk is aan dat van 
2004 (86.799), maar nog altijd fors lager dan in de jaren daarvoor. Het totale aantal aangiften wordt net 
als in voorgaande jaren sterk bepaald door het aantal aangiften van vermogenscriminaliteit (66.165). 

Het	gerapporteerde	slachtofferschap	2003-2005	in	Amsterdam
Het slachtofferschap van zowel vermogenscriminaliteit, geweldscriminaliteit als vernieling is ook in 2005 
verder afgenomen. De sterkste daling was te zien bij vermogenscriminaliteit (van 37,3 naar 32,8). Overi-
gens is de omvang van vooral vermogenscriminaliteit en vernieling nog steeds groot: ongeveer drie op 
de tien Amsterdammers geeft aan hiervan slachtoffer te zijn geworden. 

Ervaren	overlast	(percentage	dat	vaak	overlast	ervaart)
De overlast die de bevolking op straat ervaart, blijft afnemen. In 2003 had 38% nog vaak last van één van 
de vier overlastvormen, maar in 2005 is dit gedaald naar 31,5%. Jeugdoverlast, drugsoverlast en het op 
straat lastig gevallen worden, nemen structureel af. Drankoverlast daalt over vier jaar gezien ook, maar de 
jaarlijkse afname is beperkt.

Subjectieve	veiligheid
Het streven is niet alleen naar meer objectieve veiligheid, maar ook naar meer subjectieve veiligheid. 
Indicatoren daarvoor zijn de veiligheidsbeleving, het vermijdingsgedrag en buurtproblemen. 
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43% Van de Amsterdammers voelt zich wel eens onveilig. Sinds 2001 varieert dit percentage wisselend 
tussen 40% en 43%. In de eigen buurt voelt de Amsterdammer zich echter steeds veiliger. Een ander 
beeld komt naar voren uit het aantal Amsterdammers dat zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelt. 
Dit percentage neemt sinds 2001 (schoksgewijs) af. De onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt namen 
af met 4%. De eigen buurt kreeg ook een hoger rapportcijfer dan in voorgaande jaren, namelijk een 7,2 
in 2005.

Het feit dat de algemene onveiligheidsgevoelens onveranderd hoog blijven en de gevoelens van onvei-
ligheid in de eigen buurt afnemen komt waarschijnlijk door het algemene gevoel van onbehagen (bij-
voorbeeld ten gevolge van een dreigende terroristische aanslag) in het antwoord op de vraag “Voelt u 
zich wel eens onveilig?”. 

1.3 Ontwikkelingen

Aanpak	terrorisme	en	radicalisering
Op 2 november 2004 werd Theo van Gogh vermoord in Amsterdam. Na deze moord is het actieplan Wij 
Amsterdammers opgesteld, waarin o.a. een aantal concrete, gemeentelijke actiepunten zijn opgenomen 
die bijdragen aan het bestrijden van terreur (in aanvulling op de activiteiten van politie en justitie), het 
tegengaan van radicalisering en het voorkomen van polarisatie. Vooral is aandacht besteed aan de ver-
betering van de informatiepositie. Opgezet is de eenheid Informatiehuishouding Radicalisering met als 
doel het verkrijgen van inzicht in de vatbaarheid voor rekrutering en het inspelen op informatie uit de 
samenleving. Het Draaiboek Vrede is ontwikkeld waarmee afspraken met stadsdelen gemaakt zijn voor 
situaties waarbij spanningen in de stad ontstaan en oplopen. In dit kader wordt ook de Bibob procedure 
toegepast op subsidieverstrekkingen.

Aanpak	veelplegers
In het afgelopen jaar heeft de veelplegeraanpak een extra impuls gekregen. Sinds begin dit jaar zijn bijna 
150 personen veroordeeld tot de 2 jarige ISD-maatregel (Inrichting Stelselmatige Daders). Ambulante 
nazorgtrajecten voor opvang, beschermd gebruik en activering zijn gerealiseerd. Zo is de verdubbe-
ling van de heroïneverstrekking onder medische begeleiding geregeld. Voor verslaafde veelplegers zijn 
scenario’s ontwikkeld die centraal (stedelijke toewijzingscommissie) en decentraal (ketenunits) worden 
bewaakt en uitgevoerd. 

Crisisbeheersingsregio
Het kabinetsstandpunt over veiligheidsregio’s houdt in dat het beheer en beheersing van crises van de 
diverse veiligheidsdiensten op regionaal niveau wordt georganiseerd. De besturen van de RBAO (Regio-
nale Brandweer Amsterdam en omstreken) en de GHOR (Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en 
rampen) worden samengevoegd tot één hulpverleningsbestuur. Een programmamanager is aangesteld 
om toe te zien op een voortvarende uitwerking.

Grote	Steden	Beleid	III
Vanaf 1-1-2005 is de nieuwe GSB (III) periode ingegaan. Anders dan de periode GSB I en II gelden tussen 
rijk en gemeente stevige outputdoelstellingen. Centraal staat de uitvoering en het boeken van resultaten 
t.a.v. het Veiligheidsplan Amsterdam.

Brandweer	Amsterdam.	
Het jaar 2005 is een jaar om niet te vergeten. De CAO onderhandelingen en de ontwikkeling rond het 
FLO hebben een groot deel van het jaar gezorgd voor grote onrust bij het repressieve personeel. Deze 
onrust is in november geëscaleerd. Uiteindelijk heeft zelfs het leger mede de veiligheid van de stad moe-
ten garanderen; een dieptepunt in de geschiedenis van de brandweer.
De effecten van de arbeidsonrust zijn voelbaar geweest in alle lagen van de organisatie. De brandweer 
heeft vooral in november en december het uiterste gevraagd van veel medewerkers. 
Dankzij grote inzet is de veiligheid in de stad gegarandeerd gebleven. 
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1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen

Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Een significante daling van de jeugd 

criminaliteit door een effectieve 

aanpak.

Intensivering aanpak harde-kern-
jeugd criminaliteit.

Ketenunits in vier politiedistricten 

gerealiseerd.

In de vijf politiedistricten functione-

ren ketenunits. 

De regie over de keten jeugd-

criminaliteit is in handen van de 

gemeente.

Jeugdgroepen zijn in kaart 

gebracht.

Bij Halt 1.200 afdoeningen voor 

firstoffenders (minder dan 25% 

recidiveert).

Criminaliteit harde kernjeugd is in 
2006 ten opzichte van 2001 met 

20% tot 30% gedaald

Actualisatie van jaarplan 2005 met 

informatie uit jaarverslag 2004

Daling groep criminele harde kern 

met 15% t.o.v. 2001 door verdere 

intensivering programma 2004.

Per jaar meer dan 1.000 trajecten 

en consulten voor jeugdcriminelen.

Verbetering registratiesysteem 

waardoor omvang groep in 2006 

kan worden berekend.

De veiligheid in de buurt wordt 
verbeterd.

Verbetering veiligheid door voort-

zetting beleid Veiligheidsplan.

De informatiepositie van stadsde-

len is verbeterd door de ontwikke-

ling van de veiligheidsindex.

De Veiligheidsindex van 100 in 

2003 naar 91 in 2005.

Tussen 2003 en 2006 trendbreuk 
gebruik agressie en geweld

Uitvoering actieprogramma

Agressie en Geweld.

Zie resultaten overzicht.

Een significante daling van het 

huiselijk geweld

Inzicht in omvang problematiek. 

Uniforme aanpak van plegers 

Ondersteunen stadsdelen;

Voorlichting/publiciteit.

Het aantal meldingen blijft stijgen 

(gezien betere registratie en de 

campagne).

Er zijn protocollen ontwikkeld en 

convenanten afgesloten.

Stadsdelen maken plannen aanpak 

huiselijk geweld.

Campagne “Huiselijk geweld is 

niet normaal“.

Significante afname van het

gevoel van onveiligheid

Daling van 40% naar 38%. De subjectieve index is van 100 in 

2003 gedaald naar 81 in 2005.

Vermindering agressie en

zwartrijden in OV.

Intensivering controles op de tram-

lijnen zonder conducteur (5,16,24).

Verdere ontwikkeling integraal vei-

ligheidsbeleid.

Intensivering controles op de tram-

lijnen zonder conducteur (5,16,24).

Invoering van integraal veiligheids-

beleid.

Controledruk op tramlijnen gelijk 

aan realisatie 2004.

Cameratoezicht Eye on You.

Principebesluit OV politie.

Significante toename van de 

veiligheid in en rond NS-stations

Men voelt zich veiliger op het Stati-

onseiland. Criminaliteit en overlast 

dalen. 

Het Veiligheidsarrangement Is 

afgesloten voor de ondergrondse 

lijn vanaf CS tot en met station 

Amstel.
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Subresultaatgebied Openbare orde en veiligheid 

Veiligheidsplan	Amsterdam
Het Veiligheidsplan bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op de sociale veiligheid; onveiligheid 
veroorzaakt door ongewenst gedrag. Het tweede deel gaat over fysieke veiligheid; de aanpak bij branden, 
rampen en zware ongevallen. Ook het beleid rond grote evenementen en het optreden van de overheid bij 
terreur is ondergebracht bij fysieke veiligheid. 

Dadergroepen	en	gebiedsaanpak	
Een zeer groot deel van de criminaliteit en overlast wordt veroorzaakt door vijf dadergroepen: 
• harde kern Jeugd; 
• verslaafde veelplegers;  
• criminele illegalen;
• niet-verslaafde veelplegers; 
• plegers van huiselijk geweld.

Op sommige locaties en in bepaalde gebieden komt meer criminaliteit en overlast voor dan op andere plek-
ken in de stad. Voor die plekken is een gebiedsgerichte benadering ontwikkeld. 

Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Tourniquets in gebruik per 1/1/2004 Principebesluit genomen over 

handhaving koppeling tourniquets 

aan chipkaart.

Tourniquets per 1-1-2006 opera-

tioneel.

Alle stations zijn voorzien van 

poortjes of in-uitcheckpalen zodat 

gestart kan worden met de invoe-

ring van de OV-chipkaart.

Ondersteuning slachtoffers 

criminaliteit. Inzicht haalbaarheid 

regeling schadeverhaal 

ondernemers.

Nog te bepalen op basis resultaat 

onderzoek.

Onderzoek is gereed. Er is inzicht 

in de problematiek en de oplos-

singsrichting. Oplossing wordt uit-

gewerkt door bedrijfsleven.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

Significante daling 
jeugdcriminaliteit. 
Daling groep criminele 
harde kernjeugd.

Met ingang van 1 januari 

2005 zijn in alle vijf politie-

districten ketenunits ope-

rationeel.

Binnen de ketenunits werken OM, Politie, Reclas-

sering, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbe-

scherming en Bureau Halt samen

 2.375

 7.724

-5.429

 4.670

  2.375

  7.729

- 5.429

  4.680

700 trajecten Nieuwe 

Perspectieven over gehele 

stad

512 trajecten Nieuwe Perspectieven regulier 
voor oorspronkelijke doelgroep.
277 trajecten Nieuwe Perspectieven Preventief 
voor jonge jeugd (8-12 jaar), risicojongeren en 
meisjes.

Professionaliseren resociali-

satie en begeleiding

Toekomst van traject R&B 

veiligstellen

Centrale stad, stadsdelen, stichting R&B en 
hulpverleningsorganisatie Spirit hebben in sep-
tember 2005 overeenstemming bereikt over 
voortzetting van het traject.
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

Versterking jeugdforen-

sische psychiatrie t.b.v. 

jongeren met crimineel 

gedrag

Ruim 220 jongeren hebben een traject- of zorg-
consult gekregen. Bij 80% van hen is zeker of 
zeer waarschijnlijk een psychiatrische aandoe-
ning vastgesteld. Met 85 gezinnen is gestart 
met de functionele gezinstherapie. Twintig 
gezinnen hebben de therapie al succesvol afge-
rond.

Jaarlijks 30 jongeren in 

nazorgtraject

24 nazorgtrajecten zijn gestart. In totaal hebben 
49 jongeren een nazorgtraject afgerond waar-
van 19 succesvol.

Jaarlijks instroom van 1200 

jongeren bij Halt

In 2005 is voor 1226 jongeren een Halt-traject 

gestart

   592
 - 472

758

-743

Aanpak overlast gevende 

jongeren.

Ontwikkeling en invoeren van methode om 
groepen te omschrijven. Trainen veiligheids-
medewerker stadsdelen. Ontwikkelen maatre-
gelen.

   500   497

Verlagen groep ver-
slaafde veelplegers 
met 50 waardoor cri-
minaliteit en overlast af 
neemt.

Criminaliteitscijfers en 

overlast zijn gedaald.

150 verslaafde veelplegers hebben een ISD 
maatregel opgelegd gekregen.
Stedelijke programmamanager is aangesteld. 
Sluitende ketenaanpak is gerealiseerd (stede-
lijke toewijzingscommissie en de ketenunits)

        

     72

    -72

Daling criminele ille-
galen.

Onderzoek naar omvang. 

Opstellen plan van aanpak.

Onderzoek naar aard en omvang is uitgevoerd. 
De informatiehuishouding is verdiept. Door 
uitvoering van de zgn. spirit acties werden cri-
minele illegalen opgepakt en uitgezet.

      13

Daling niet verslaafde 
veelplegers.

Onderzoek en dossiervor-

ming.

Onderzoek naar aard en omvang is uitgevoerd.

De mogelijkheid voor plaatsing ISD is gecreëerd.

Significante daling van 

huiselijk geweld.

 

 

•  Een aantal stadsdelen zal 

met een plan van aanpak 

huiselijk geweld komen 

en uitvoeren;

•  2 extra ambulante steun-

punten huiselijk geweld. 

Een van de ambu-

lante steunpunten wordt 

omgebouwd tot een 

laagdrempelig wijkloket;

•  realiseren van een stede-

lijk dekkend aanbod van 

de GGZ m.b.t. volwas-

senen (slachtoffers en 

daders);

•  uitvoeren van het plan 

van aanpak ouderen-mis-

handeling.

 

Meer dan duizend aanhoudingen.

•  er is een aantal ambulante steunpunten relatio-

neel geweld ingesteld;

•  er is het Advies- en Steunpunt HG in Nieuw-West 

geopend (voor alle doelgroepen);

•  24-uurs (7 dagen per week) bereikbaarheid van 

de steunpunten HG is gerealiseerd;

•  de pilot registratie is gestart;

•  start van de campagne “Huiselijk geweld is niet 

normaal “;

•  stadsdelen maken plannen aanpak huiselijk 

geweld;

•  er is een protocol kindermishandeling;

•  de mogelijkheid om daders aan te houden is 

uitgebreid;

• er is een strafrechtelijk convenant ondertekend.

Het aantal meldingen (voorval) van huiselijk geweld 

blijft stijgen (gezien betere registratie en de cam-

pagne).

    228     323
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Toelichting bij doelgroepen
• Harde kern jeugd
De omvang van de doelgroep is in 2003 geschat op 1500. In de loop van 2006 wordt deze omvang opnieuw 
berekend. De ketenpartners laten onderzoeken wat de verklaring is voor de gevonden verschillen tussen het 
aantal jongeren dat wordt aangehouden en het aantal jongeren dat instroomt in de diverse trajecten. Eind 
2006 moeten de cijfers beter op elkaar aansluiten, mede omdat dan ook het registratiesysteem van de kete-
nunits is geoptimaliseerd.

Gebieden
• Risicolocaties en risicolijnen in het openbaar vervoer
 Uit bevolkingsonderzoek blijkt dat het aantal slachtoffers in en om het openbaar vervoer is afgenomen. 

De aangiftecijfers van politie ondersteunen dit beeld. Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast zijn 
gedaald, maar het zwartrijden wordt er niet minder op.

• Hotspots binnenstad
 De risicogebieden in de binnenstad zijn overwegend veiliger geworden in 2004 (zie ook de Veiligheids-

index Amsterdam 2005): de (drugs)problematiek in het Wallengebied is afgenomen, het aantal aangiften 
van straatroof, winkeldiefstal en inbraak bij bedrijven op Damrak en Rokin is gedaald en de veiligheid op 
het Rembrandtplein is verbeterd. Een uitzondering is het Leidseplein: criminaliteit en overlast zijn daar 
toegenomen.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

Aanpak verkeershufters ontwikkeling plan van 

aanpak

Geen bestuurlijke taak. Uit het Veiligheidplan 
gehaald.

Veiliger locaties en lijnen 

openbaar vervoer

schoon en heel

veiligheidsarrangement

Een grootschalig plan van aanpak is ontwikkeld 
en in uitvoering voor aanpak van sociale onvei-
ligheid in het OV.
Een integrale handhaving en toezicht stationsei-
land is gerealiseerd.

      27

    - 27

Hotspots Binnenstad en 
Zuidoost veiliger.

•  Cameratoezicht;

•  uitbreiding van het Meld-

punt Extreme Overlast;

•  opzet van een Veelple-

gers Actie Team;

•  bevorderen samenwer-

king;

•  goed werkend beheer;

•  supportaanpak verslaaf-

den.

Instelling van Meldpunt Zorg en Overlast;

Uitvoering van acties Schoon en Heel;

Realisatie van een ketenunit voor de geïntegreerde 

aanpak van veelplegers

Uitbreiding van cameratoezicht

Aanpak Hotspots.

Er is een regiecentrum drugsoverlast operationeel.

Realisatie van de ketenunit voor de geïntegreerde 

aanpak van veelplegers.

Programmamanager drugsoverlast Zuidoost is 

aangesteld

     105

    -105

Terugdringen crimi-
naliteit in bedreigde 
winkelgebieden en 
bedrijventerreinen

•  Invoering winkelontzeg-

ging en aanpassing aan-

gifteprocedure;

•  invoering Keurmerk Veilig 

Ondernemen; Keurmerk 

Veilig Wonen

De scorekaart Veilig Ondernemen in Amster-
dam is verschenen.
Proef gezichtsherkenning is gestart.
Uitvoering van 20 projecten Keurmerk Veilig 
Ondernemen.
Mogelijkheid tot digitale aangifte is gereali-
seerd.
Keurmerk Veilig Wonen.

      50

     -50

   

    150

  - 150
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• Hotspots Zuidoost
 De risicogebieden zijn veiliger geworden, maar er zijn uitzonderingen. De drugsoverlast daalt in de 

gebieden Amsterdamse Poort en Kraaiennest, maar winkelgebied Ganzenpoort en de woonbuurten D 
en E verbeteren niet op dit vlak. Het totale aantal aangiften is in alle gebieden afgenomen. Opvallend 
zijn de toename van straatroof in de D- en E-buurt en de toename van mishandeling / bedreiging in het 
winkelgebied Ganzenpoort.

• Westpoort 
 De aangiftecijfers in Westpoort nemen toe. Vooral qua inbraken scoort het gebied slecht in vergelijking 

met andere bedrijvengebieden. Ondernemers oordelen in meerderheid positief over de objectieve vei-
ligheid in het gebied. Daarentegen zijn de veiligheidsgevoelens van ondernemers in het gebied voor 
verbetering vatbaar. 

• Bedreigde winkelgebieden en bedrijventerreinen
 Wat betreft de criminaliteit rond het bedrijfsleven was de doelstelling om in 2006 een daling van onge-

veer 25% te realiseren ten opzichte van 2002. Die doelstelling is gehaald, afgezien van het onderdeel 
overval. Het aantal aangiften van winkeldiefstal is sinds 2002 met 33% gedaald en het aantal aangiften 
van diefstal/inbraak bedrijven en instellingen met 41%. Aandachtspunt is het vergroten van de aangifte-
bereidheid van ondernemers.

Beleidsprogramma	Agressie	en	Geweld

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Trendbreuk agressie 
en geweld

Zie monitor RVR  1.551   1.141

Cameratoezicht Cameratoezicht in Bin-

nenstad. Stimulerings-

regeling.

Op alle daartoe in aanmerking komende 
plekken is cameratoezicht mogelijk.
Op meerdere plekken is cameratoezicht 
gerealiseerd. De evaluatie cameratoezicht in 
binnenstad is uitgevoerd. Gestart is met een 
pilot flexibel cameratoezicht in Noord.

     133

  -  133

Amsterdam wapenvrij Daling van het aantal 

wapen gerelateerde 

incidenten.

In 2005 zijn meerdere preventief fouilleer-
acties gehouden in de Binnenstad en in 
Zuidoost.
Het veiligheidsrisicogebied is opnieuw aan-
gewezen. Op scholen worden regelmatig 
wapencontroles gehouden.

Bestrijding agressie & 

geweld tegen toezicht-

houders

Uitvoering convenant 

politie, gemeente en 

OM.

Het convenant Agressie en geweld tegen 

gemeenteambtenaren is ondertekend en in 

uitvoering. 

   

Versterking preventief 
toezicht

60 MTV’ers treden 

effectief op in verschil-

lende stadsdelen.

In 2005 zijn 60 MTV-ers ingezet bij verschil-
lende projecten ter bestrijding en voorko-
ming van agressie en geweld. Totaal  inzet is 
+/- 77.000 uur.

3.248 3.233

Uitgaansgeweld Daling horecagerela-

teerde incidenten.

Initiatief horeca Nederland inzake deurbeleid 

is gestart. Het beleid is geïntensiveerd in het 

actieprogramma Hots spots Binnenstad van het 

Veiligheidsplan Amsterdam. 
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Vreemdelingenbeleid

Crisisbeheersing

Evenementen/incidenten
Ten behoeve van een ordelijk en ongestoord verloop van grote evenementen en onvoorzienbare incidenten 
levert de directie OOV een bijdrage aan de voorbereiding, begeleiding en nazorg van een groot aantal eve-
nementen. Doel is op (onvoorziene) incidenten namens de burgemeester adequaat te reageren zodat open-
bare ordeverstoringen worden voorkomen. De potentiële dreiging die uitgaat van het terrorisme maakt het 
noodzakelijk veel meer preventieve maatregelen te nemen dan tot nu toe gebruikelijk was. Daardoor stijgen 
de kosten exponentieel.
De volgende evenementen en incidenten hebben in 2005 veel aandacht gevergd.
• Koninginnedag en het jubileum van de Koningin;
• Sail 2005;
• de grootschalige rampenoefening Bonfire;
• de ontruiming van het pakhuis Afrika;
• de verkiezingen door Irakese burgers in de Benelux;
• bezoek van de Russische president;
• demonstratie FNV op het Museumplein;
• demonstratie tegen bont in de PC Hooftstraat.

Fysieke	Veiligheid

Het college van B&W heeft eind 2004 ingestemd met het onderdeel Fysieke Veiligheid van het Integraal 
Veiligheidsplan Amsterdam. Het plan fysieke veiligheid biedt een overzicht van de bestaande en toekom-
stige maatregelen op dit terrein. Daarbij wordt ingegaan op de veiligheid van bouwwerken (zoals bij stads-
uitbreiding en -vernieuwing), de productie, vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen, tunnelveiligheid van 
zowel weg als spoor. Uit de verschillende rapportages en onderzoeken blijkt dat in Amsterdam op deze ter-
reinen een hoog veiligheidsniveau is bereikt. Ook de rampenbeheersing komt in dit plan aan bod.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Vreemdelingenbeleid •  zorgdragen voor           

opvangfaciliteiten asielzoe-

kers;

•  beheer Fonds gevolgen 

Vreemdelingenwetgeving

•  bevorderen terugkeer/vertrek;

•  verbeteren positie van                  

Antillianen /Arubanen.

2 AZC’s gesloten

 

 

Nieuwe steunregeling vastgesteld.

 Afspraak G4 - minister 

inzake IOM / RRI II.  Afspraak gemaakt 

t.b.v. uitwerking Bestuursovereenkomst 

G21 – minister.  

    264     264
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Van	Traa-methode

Wallenproject/aankoop	panden	
In 2005 zijn in het kader van het Wallenproject 4 panden en 4 bedrijfsruimtes(horeca) aangekocht met als 
doel het voorkomen dat panden in de verkoop in criminele handen komen. Een belangrijk criterium voor 
deze aankopen is de strategische locatie in het wallengebied. In al deze panden zijn nu bonafide exploita-
ties gerealiseerd. In totaal zijn er nu 70 panden verworven in dit gebied en met een steeds jaarlijks groter 
wordend volume aan strategisch bezit kan tegenwicht geboden worden aan mogelijke criminele pandeige-
naren en aan malafide exploitanten. 
 
Bibob
In 2005 zijn er door het Coördinatiebureau Bibob 50 complexe dossiers door de stadsdelen ingediend voor 
onderzoek naar criminele relaties (37 horeca, 7 bouw en 6 milieudossiers). Hiervan zijn er 9 doorgestuurd 
naar het landelijke bureau (8 horeca en 1 bouw). In het merendeel van de zaken zijn vergunningen ingetrok-
ken dan wel geweigerd of zijn er extra voorschriften aan de vergunning verbonden. In 5 dossiers moet nog 
op uitkomst gewacht worden, De dossiers van 2004 die in behandeling zijn genomen hebben in 2005 tot 
resultaat gehad dat 13 zaken geïnfiltreerd waren door criminelen (ernstig gevaar/enige mate van gevaar 
misbruik). 
Op het terrein van subsidies in het kader van Wij Amsterdammers is op basis van dossieronderzoek en ana-
lyse van al de subsidieverordeningen een start gemaakt met het ontwikkelen van een stadbrede beleidslijn 
subsidies. In juni 2005 is een uitgebreide evaluatierapportage, inclusief en klanttevredenheidsonderzoek 
over de implementatie BIBOB door B&W vastgesteld.
 
Doorzon
Het Doorzonproject, op verzoek van de politie die behoefte had middels ook een bestuurlijke aanpak cri-
minele infrastructuren op het gebied van mensensmokkel/vrouwenhandelzaken aan te pakken, is in 2005 
afgerond. Gedurende de operationele looptijd van het project (circa 1.5 jaar) is het criminele gebruik van 
93 corporatiewoningen en 60 particuliere woningen met succes aangepakt. In 72% is het criminele gebruik 
beëindigd en 19 % zijn nog in behandeling. Met de politie en de dienst Wonen is door het van Traa-team 
een methodiek ontwikkeld t.a.v. informatie-doorverstrekking bij strafrechtelijke zaken waar woningen direct 
bij betrokken zijn. 

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Ordelijk en ongestoord 

verloop grote evene-

menten en onvoorziene 

incidenten.

 

•  Zorgvuldige voorberei-

ding van evenementen 

en demonstraties; 

•  adequaat reageren 

op niet voorzien-bare 

orde-verstoringen;

•  voorbereiding op ter-

rorismedreiging.

Koninginnedag

Jubileum Koningin

Sail

Verkiezingen Irak

Ontruimingen waaronder pakhuis Afrika

Demonstraties FNV, Brandweer, Bont enz.

Bezoek Poetin.

     240 

     200

     400

          8

         27

    266

    181

    468

      23

      70

     162       

Regionale Brandweer Aanstellen programmamanager veiligheids-

regio

Rampenbestrijding Grootschalige rampenoefening Bonfire        190      186
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Bestuurlijke	bestrijding	(georganiseerde)	criminaliteit

2.2 Subresultaatgebied Sociale veiligheid openbaar vervoer

In 2005 lijkt, op basis van de derde kwartaalrapportage, de trend van een dalend aantal incidenten zich 
voort te zetten. In de eerste drie kwartalen van 2005 lag het aantal incidenten 8,9% lager dan over de 
dezelfde periode een jaar daarvoor. In 2004 lag het aantal overigens ook al 12,8% lager dan in 2003. Het 
ingezette beleid kan, zeker gezien de toename van controle en toezicht, op dit terrein succesvol worden 
genoemd. 

In navolging van het zogenaamde veiligheidsconvenant Stationseiland is op 1 april 2005 is het veiligheids-
arrangement in werking getreden voor het traject station Nieuwmarkt tot station Amsterdam Amstel. Het 
arrangement loopt tot 1 april 2006. Uit de eerste onderzoeken onder reizigers en gegevens en ervaringen 
van de politie, komt naar voren dat de veiligheid is verbeterd. 

In 2005 is een onderzoek naar de organisatie van toezicht en handhaving in het openbaar vervoer afgerond 
en is het principebesluit genomen om te komen tot een OV-Politie.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Weerbaar tegen de 
georganiseerde crimi-
naliteit door aanpak 
van gebieden en 
branches.

•  Afronding en publicatie 

onderzoeksprogramma door 

de Vrije Universiteit; 

•  verwerving panden in het 

Wallengebied;

•  invoering en coördinatie acti-

viteiten in het kader van de 

wet Bibob; 

•  medewerking aan projecten 

om crimineel woninggebruik 

tegen te gaan (Doorzon).

Rapport is gepubliceerd en besproken.

4 panden en 4 bedrijfsruimten.

50 dossiers (horeca, bouw en milieu) onder-

zocht. Gevolg: vergunningen ingetrokken, 

geweigerd of voorzien van extra voorschrif-

ten. Bij 13 zaken infiltratie criminelen gecon-

stateerd.

Beleidslijn subsidies ontwikkelt. 

Crimineel gebruik 153 woningen aangepakt.

      218    265

Stadsbreed horeca 
vergunningensysteem 

Gerealiseerd Systeem Horeca      404     403

Verhoging veiligheid 
in Westpoort

Aangiften toegenomen. 

Slechte score op inbraak. Beter 

op diefstal, geweld, vernieling 

en overlast.

Keurmerk veilig ondernemen. Digitale 

ondernemers loket. Controle acties. Samen-

werking ketenpartners. 

     130       67

SBA

Voorkomen dat de 

gemeente zaken doet 

met criminelen.

•  Screening van ondernemin-

gen die in aanmerking willen 

komen voor de gunning van 

een (Europese) aanbeste-

ding; 

•  specifieke screeningen in 

opdracht van College B&W;

•  bewaking van de activiteiten 

van een gescreende onder-

neming bij uitvoering aanbe-

stede projecten.

240 screeningen verricht      523

   - 520

   701
  - 818
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2.3 Subresultaatgebied Brandveiligheid en rampenbeheersing

Brandweer Amsterdam levert een bijdrage aan ieder onderdeel van de Veiligheidsketen:

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Op termijn controledruk 

cf landelijke normen 

van 0,5% in gesloten 

en 2% in open instap-

regime.

In 2006 5% minder 

slachtoffers van geweld 

en criminaliteit dan in 

2004. 

4% minder mensen 

voelen zich onveilig.

Inzetten van conduc-

teurs op alle gevoelige 

lijnen.

Gesloten regime 0,2% 

en open 0,6%.

% gedaald van 3,3% 

in 2004 naar 2,4%.

 

In 2004 38,7% in 2005 

gedaald naar 34,1%.

Opstellen contract sociale veiligheid. Uitvoering 

toezicht GVB. Uitwerken en uitvoeren monitoring. In 

werking treding veiligheidsarrangement OV.

Verbetering haltes en materieel.

   14.294

 -  4.252

Tourniquets in gebruik 

per 1/1/2004

Plaatsing tourniquets

Fietsdiefstalpreventie 

Vermindering aantal 

fietsdiefstallen in 2006 

met 4 % tot max 12% 

(2001) 

•  Daling diefstalrisico 

naar 10 %;

•  digitale aangif-

temogelijkheid 

gerealiseerd; 

•  invoering van een 

landelijke unieke 

code frame num-

mers) voor nieuwe 

fietsen; 

•  publieksprijs Neder-

landse Fietsersbond 

beste aanpak Fiet-

sendiefstal 2005. 

Uitvoering proef fietsregistratietags (chip) voor twee-

dehands fietsen. 

Proef met structurele controles fietsen door speciaal 

team. 

M.i.v. 1 januari 2006 door NL fabrikanten i.s.m.  

St. Aanpak Voertuigcriminaliteit. 

Start van een pilot van huurfietsen voor buitenlandse 

studenten i.s.m. de UvA. Themazitting fietsdiefstal 

bij Rechtbank Amsterdam.

  1.462

Pro-actie Preventie Preparatie Repressie Nazorg
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Proactie is het zoveel mogelijk structureel voorkomen van onveilige situaties. Preventie is gericht op het 
voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand. Preparatie is de voorbereidingsfase van 
Brandweer Amsterdam op het repressieve optreden. Repressie bestaat uit de onderdelen: brandbestrijding, 
technische hulpverlening en het bieden van assistentie aan de geneeskundige diensten. Nazorg is enerzijds 
gericht op de opvang van slachtoffers. Anderzijds is nazorg gericht op de opvang van brandweermensen 
zelf.
De CAO onderhandelingen hebben geleid tot afschaffing van het FLO. Naast de arbeidsonrust die dit heeft 
opgeleverd, staat de brandweer voor een grote klus: het ontwikkelen van een nieuw loopbaanbeleid. In 
2005 is een nieuwe commandant benoemd. De nieuwe commandant komt niet uit het brandweervak en is 
een vrouw. Deze keuze maakt de cultuuromslag die de brandweer heeft ingezet evident. Halverwege 2006 
zal de nieuwe commandant de leiding overnemen.
Op 31 december 2005 is de operatie inhaalslag gebruiksvergunningen beëindigd. Voor een aantal com-
plexe vergunningen is een doorloop in 2006 afgesproken. Deze omvangrijke operatie heeft in totaal drie 
jaar geduurd (2002 t/m 2005) en vergde jaarlijks een grote personele inzet van de sector Brandveiligheid. 

In het kader van een zo optimaal mogelijke dekking van de stad en tegelijk een zo efficiënt mogelijke orga-
nisatie is in 2005 de plaatsing van de kazernes flink gewijzigd. Door de geplande nieuwbouwkazerne aan het 
Bos en Lommerplein niet te effectueren en daarvoor in de plaats een provisorium langs de Haarlemmerweg 
te bouwen, kon de kazerne aan het Haarlemmerplein in 2005 worden gesloten. In samenwerking met stads-
deel Westerpark ontwikkelt de brandweer plannen voor een nieuwbouwkazerne op een definitieve locatie in 
Westerpark. 
Na veel jaren van besluitvorming en het maken van plannen is in 2005 de nieuwe kazerne in Osdorp gereali-
seerd en geopend. 

Het eerste halfjaar heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van de landelijke oefening Bonfire die op 
6 april heeft plaatsgevonden. Afgezien van de intensieve voorbereiding op de oefening, is na de oefening 
ingezet op het regionaal implementeren en landelijk delen van de leerpunten van de oefening. In multidis-
ciplinair verband is hard gewerkt aan een regionale visie op de crisisbeheersing. Deze visie is in april 2005 
bestuurlijk vastgesteld. De visie vormt een belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van de crisisbeheer-
singsregio en de oprichting van een crisisbureau. 

Voor het nieuwe opleidingscentrum op Schiphol zijn in 2005 de voorbereidende werkzaamheden ver gevor-
derd. Het contract met Schiphol is afgesloten, het bedrijfsplan inclusief een kostenraming is opgesteld en 
de vergunningsprocedure is gestart. 

Het jaar 2005 was het laatste jaar van de Meerjarenvisie van de Brandweer. De balans kan worden opge-
maakt. Een omvangrijk deel van het verbetertraject met “Meer Rood op straat” als belangrijkste doel wordt 
hiermee afgesloten. Organisatorische en structuuraanpassingen hebben geleid tot een nieuwe inrichting van 
de organisatie. De slagkracht en besluitvaardigheid zijn vergroot en het evenwicht tussen inhoud en bedrijfs-
voering is verbeterd. De veiligheidsketen is als belangrijkste proces aangemerkt. De taakuitbreiding van de 
repressieve medewerkers op het gebied van voorlichting en controle heeft gezorgd voor Meer Rood op 
Straat. Informatiepunten zijn ingericht en voorlichting wordt meer en meer gezien als een belangrijk middel 
in het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger. De bedrijfsvoering van de brandweer is fundamen-
teel verbeterd. 
Voor de doelen die gesteld waren voor het opleiden en oefenen is het helaas niet gelukt de visie geheel te 
implementeren. 
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2.4 Subresultaatgebied  Brand- en incidentbestrijding 

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 61.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Preventie en advisering   4.229

- 2.179

2.000 adviezen op bouwaan-

vragen gemiddeld binnen 14 

dagen.

2.810 adviezen Advisering op bouwvergunningen binnen 

wettelijke termijnen.

3.000 adviezen aan stadsdelen 3.349 adviezen Advisering voor verlening gebruiksvergun-

ningen (o.a. inhaalslag ).

500 zichtcontroles en 3.500 

controles op vergunningen.

3.828  controles Controle op vergunningen

500 APV adviezen 740  adviezen Advisering i.h.k.v. de APV (evenementen)

Overhead/beleid enz

Regionale brandweer

Implementatie GRIP;

Informatiemanagement;

Collocatie meldkamers;

Zelfredzaamheid;

Effectief oefenen.

Verbetering van: multidisciplinaire samen-

werking; voorbereiding rampenbestrij-

ding; veiligheidsbewustzijn;

    2.143   2.152

Gemeentelijk beleidscentrum

Op peil houden van de voor-

zieningen

24 uurs beschikbaarheid, achterstallig 

onderhoud verricht.         141      196

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Preparatie en repressie

Brandweerzorg  38.440

- 2.560

Beleid en Communicatie    1.077

 -   256

Bedrijfsvoering  18.278

-  2.521

Brandbestrijding en hulp- en 
dienstverlening

Opkomsttijd: binnen 

de A10 80% binnen 6 

minuten na melding 

ter plaatse, buiten de 

A10 80% binnen 8 

minuten.

2.509 branden geblust wv 750 woning-

branden. 3.156 hulpverleningen.
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3 realisatie prioriteiten en posterioriteiten

3.1 Prioriteiten

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2002-2006

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Waterongevallen Opkomsttijd: 80% 

binnen 15 minuten ter 

plaatse

134  uitrukken.

Ongevallen gevaarlijke stoffen Opkomsttijd 80% bin-

nen 30 minuten.

Gaspakinzetten en chemicalienpakinzet-

ten. Verwijderen gevaarlijk chemisch afval 

aan openbare weg. 311 benzinelekkages.

Spoedeisende hulp bij hartstil-

stand (AED).

348 AED assistenties

Afhijsen patiënten 931 afhijsingen en 60 overige assistenties.

Advisering Door efficiency zal het 

aantal loopbrieven 

verminderen.

Evenementen (Sail 440 uur);loopbrieven 

tijdelijke maatregelen verkeer (3.000); 

bluswatervoorzieningen; grote projecten 

(NZ-lijn) 1.000 uur; bereikbaarheid (3.000 

uur); overige dienstverlening (2.220).

Voorlichting Aan burgers via de kazerne informatie-

punten; scholen; winkels; bedrijven en 

instellingen; brandveiligheidbezoeken; 

Internet.

Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld bedrag  

(x 6  1.000)

Ultimo 2005 

betaald en ver-

plicht  

(x 6 1.000)

Omschrijving gerea-

liseerd resultaat

Toelichting 

prioriteit niet 

volgens planning 

gerealiseerd

Uiterste datum 

geplande uit-

voering

Aanpak Harde Kern Jeugd I 2.375 2.375 Zie bereikte resul-

taten.

Overige prioriteiten

Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld bedrag  

(x 6 1.000)

Ultimo 2005 

betaald en ver-

plicht  

(x 6  1.000)

Omschrijving gereali-

seerd resultaat

Toelichting pri-

oriteit niet vol-

gens planning 

gerealiseerd

Uiterste datum 

geplande uit-

voering

Rampenbestrijdings-plan-

nen LPG stations

I 50 41 25 concept-plannen 

gereed.

Project 1 april 

gestart.

1 april 2006
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3.2 Posterioriteiten

4 Prestatiemeting 
De hoofddoelstelling van het veiligheidsbeleid is een structurele daling van de onveiligheid. Dit is verder uit-
gewerkt door per onderdeel van het veiligheidsbeleid doelstellingen en resultaten te formuleren. De realisa-
tie wordt afgemeten aan indicatoren zoals het aantal aangiften en in bevolkingsonderzoek (de Monitor Leef-
baarheid en Veiligheid en de Politiemonitor Bevolking) gemeten slachtofferschap en onveiligheidbeleving.
Om beleidsdoelstellingen preciezer te meten is de monitor Leefbaarheid en Veiligheid (MLV) geïntensiveerd 
(van 4.700 ondervraagden per 2 jaar naar ongeveer 8.000 per jaar). Hierdoor kunnen zowel stadsbreed als 
op het niveau van politiedistricten, stadsdelen, wijkteams en buurtcombinaties uitspraken worden gedaan. 
De MLV bevat een groot aantal vragen over buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, vermijdingsgedrag 
en misdrijven. Daarnaast is een uitgebreide meting van slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in het 
openbaar vervoer opgenomen in dit bevolkingsonderzoek.
De Amsterdamse Veiligheidsindex die in één oogopslag, van stads- tot buurtniveau, inzicht biedt in allerlei 
vormen van onveiligheid is uitgebracht.

Naast de reguliere jaarlijkse rapportage is de index vanaf het najaar 2005 ook 4-maandelijks bijgewerkt. Dit 
biedt de mogelijkheid om veranderingen in de veiligheidssituatie nauwkeurig te volgen.
Voor onderdelen van het beleid, afzonderlijke acties en specifieke maatregelen, wordt de stelregel gehan-
teerd dat consequent monitoring plaatsvindt op voortgang, doelbereik en resultaten. Op basis hiervan wor-
den de verschillende activiteiten geëvalueerd en vindt bijsturing plaats. Dit gebeurt momenteel al op veel 
terreinen. In het kader van het veiligheidsplan zal dit meer in samenhang plaatsvinden.

De Veiligheidsrapportage Amsterdam rapporteert jaarlijks over de voortgang van het veiligheidsplan. Ook 
wordt als vast onderdeel van maatregelen ruimte gereserveerd voor interne en externe communicatie. 
Voorts wordt in de uitvoeringsfase gewerkt aan het vastleggen en verspreiden van ‘good practices’ .

Aanpak	harde	kernjeugd
Voor de meting van de effectiviteit van de aanpak harde kern jeugd zijn de volgende indicatoren benoemd: 
• het aantal aanhoudingen van first offenders, licht criminelen en harde kern jeugdcriminelen;
• het aantal jongeren dat geplaatst wordt in preventieve of doorstroom beperkende trajecten;
• het aantal plaatsingen in detentie/resocialisatietrajecten.

De doelen van de specifieke maatregelen kunnen uitgedrukt worden in streefpercentages per deelnemend 
aantal jongeren. 

Activiteit Planning Realisatie

Aantal Doel Aantal Doel

Beperken doorstroom

Halt begeleiding first offenders 1.300 75% komt binnen 1 jaar niet meer 

in aanraking met politie of justitie

1.226 Gerealiseerd.

Ketenunits begeleiding overige first 

offenders

2.700 75% komt binnen 1 jaar niet meer 

in aanraking met politie of justitie

2.635 85%

Interventietraject nieuwe perspec-

tieven

700 90 % rondt het traject af 780 86% rondt het traject af.

Nr. Omschrijving Bedrag  

(x 6  1.000)

Gerealiseerd

1 Tippelzone, vrijval beheerskosten 50           ja
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Uitdaging, discipline traject. 40 75% gedraagt zich binnen 1 jaar 

niet crimineel.

48 Geen onderzoek 

gedaan in 2005.

Resocialisatie en begeleiding. 50 95% stroomt niet door naar harde 

kern. 60% gedraagt zich binnen 

een jaar na afloop niet meer cri-

mineel.

56 Gerealiseerd.

Aanpak Harde Kern

ITB 18+, begeleiding in toezicht in 

justitieel kader.

30 50% gedraagt zich binnen een jaar 

na afloop niet meer crimineel.

22 Nog niet bekend.

Den Engh, justitiele plaatsing in rijks-

inrichting.

35 50% gedraagt zich binnen een jaar 

na afloop niet meer crimineel.

0 Gekozen is voor andere 

trajecten.

Glen Mills School, justitiele plaatsing. 15 50% gedraagt zich binnen een jaar 

na afloop niet meer crimineel.

8 Niet bekend.

Psychiatrie, plan van aanpak. 150 Psychiatrische behandeling. 222 Doorverwezen naar 

geschikte behandeling.

Functionele familie therapie 50 Resocialisatie in omgeving 85 Gerealiseerd.

Repressieve maatregelen, plaatsing 

in penitentiare inrichting

300 Uitvoerig strafmaat.

30% na afloop niet meer crimi-

neel.

297 Deze recidive wordt 

nog niet gemeten.
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1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Binnen het resultaatgebied Economie en Haven zijn de diensten Economische Zaken (EZ) en Haven Amster-
dam (HA) actief. EZ werkt aan het realiseren van de doelstellingen van de subresultaatgebieden Acquisitie, 
toerisme & promotie en Vestigingsklimaat & versterking economische structuur. HA richt zich op de subre-
sultaatgebieden havenexploitatie en scheepvaartafhandeling.

1.2 Gewenst effect

Ons College stimuleert de economische ontwikkeling door het versterken van de economische structuur en 
een concurrerend vestigingsmilieu, zodat de werkgelegenheid in de stad behouden en vergroot wordt. Ten 
aanzien van de zeehavens Amsterdam heeft ons College de doelstelling dat deze zich blijvend ontwikkelt tot 
een vernieuwend industrieel en logistiek complex met een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling 
van het goederen- en personenverkeer dat een maatschappelijk en economisch rendement oplevert in de 
vorm van werk en inkomen.

1.3 Ontwikkelingen

Over het algemeen was 2005 een goed jaar voor de havens in de Amsterdamse regio. De goederenoverslag 
groeide en de eerste contracten werden gesloten voor de Ceres Paragon terminal. Ook in de luchtvaart 
zette de opgaande lijn door. Schiphol boekte opnieuw een groei in het aantal passagiers en de hoeveelheid 
vervoerde vracht. 

Het toerisme ligt weer op het topniveau van 2001. Het succes van SAIL 2005 droeg daar zeker aan bij. Er 
werden ruim 2,6 miljoen bezoeken geboekt, tien procent meer dan bij de vorige SAIL. 

Ook in andere branches kreeg het aarzelende herstel dat in 2004 zichtbaar werd een vervolg. In de ICT en 
nieuwe media liet zowel het aantal vestigingen als de werkgelegenheid een lichte groei zien. De zakelijke 
dienstverlening veerde eveneens op. Een duidelijk signaal daarvan is het herstel van de Amsterdamse uit-
zendbureaus. De reclamesector haalde meer internationale accounts binnen en meer internationale reclame-
bureaus vestigden zich in Amsterdam. 

Internationale context
Evenals de Randstad als geheel is ook de regio Amsterdam de afgelopen jaren geconfronteerd met een 
trendmatige verslechtering van de internationale concurrentiepositie. Niettemin behoort Amsterdam nog 
altijd tot de top-zeven van beste Europese zakensteden. Een opmerkelijke ontwikkeling was te zien bij 
de herkomstlanden van de nieuw gevestigde internationale bedrijven. In 2005 was het aantal bedrijven 
afkomstig uit Azië voor het eerst groter dan dat uit Noord-Amerika.

In samenwerking met de G4 is de gemeente Amsterdam in 2005 de voorbereiding gestart op de nieuwe 
Europese structuurfondsen 2007 -2013; het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 
het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het doel is om net als in de huidige periode (2000 -2006) gebruik te 
kunnen maken van deze middelen door deze programmatisch te kunnen inzetten in relatie tot bestaand 
beleid. Als de G4, in casu Amsterdam in de gelegenheid worden gesteld door het kabinet om een eigen 
programma op te stellen voor EFRO en ESF dan zal de besluitvorming over deze programma’s (inhoud, 
cofinanciering, organisatie, etc.) naar verwachting medio 2006 plaatsvinden. Dit is mede afhankelijk van 
de voortgang in de besluitvorming over de Europese begroting 2007 – 2013.

Relevant voor zeehavens Amsterdam in 2005 waren onder andere de effecten van de implementatie van 
de maatregelen die in 2004 op internationaal niveau ten aanzien van Port Security zijn genomen en de 
Europese richtlijnen ten aanzien van de marktwerking en concurrentie tussen en binnen havens.



Resultaatgebieden 187

eco
no

m
ie en haven

Nationale context
Belangrijke Rijksnota’s voor het resultaatgebied Economie en Haven zijn de Nota Ruimte en de daarbij 
behorende Uitvoeringsagenda, de Gebiedsgerichte Economische Perspectieven (GEP), Pieken in de 
Delta en de Nota Mobiliteit. Mede tegen de achtergrond van het ruimtelijke Rijksbeleid, heeft de regio 
Amsterdam op verschillende schaalniveaus haar visie en ambities op het eigen gebied geformuleerd. In 
het licht van deze algemene beleidscontext en gelet op de urgentie om de internationale concurrentie-
positie van de Randstad op korte termijn te verbeteren, is onder verantwoordelijkheid van het Bestuurlijk 
Overleg Economische Zaken en Kennisinfrastructuur Regio Randstad een Economische Strategie voor 
de Randstad (ESR) opgesteld. Kern van deze strategie is dat, om de concurrentie aan te kunnen met 
buitenlandse grootstedelijke regio’s, een metropolitane strategie gevolgd zou moeten worden, in aanvul-
ling op de mainportstrategie en de op het niveau van de Noordvleugel ontwikkelde strategieën. Deze 
economische strategie voor de Randstad richt zich op de gezamenlijke potenties en op beleidsacties en 
maatregelen die relevant zijn voor de Randstad als samenhangende economische entiteit. Voorbeelden 
daarvan zijn de achterlandverbindingen en verbeterde verbindingen tussen de economische centra van 
de Randstad. 

Relevant voor zeehavens Amsterdam is onder andere het nationale beleid zoals vastgesteld in de nota 
Havenvisie van het rijk. Ook de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en de 
participatie van het rijk in het Havenbedrijf Rotterdam NV per 01-01-2006 is een belangrijk politiek 
bestuurlijk feit.

Regionale context
De economische groei in de regio Amsterdam bedroeg in het eerste kwartaal van 2004 1,2 procent ten 
opzichte van een jaar tevoren, en in het tweede kwartaal 1,3 procent – de hoogste groei sinds het derde 
kwartaal van 2001. Hiermee presteerde de economie in de regio Amsterdam iets beter dan de nationale 
economie. In 2005 zette dit beeld zich voort en kwam Amsterdam door het teruglopen van de econo-
mische prestaties elders iets dichter bij de groei van de wereldeconomie. Amsterdam deed het daarbij 
opnieuw beter dan de drie andere grootstedelijke regio’s in ons land. 
Drijvende krachten waren vooral de export, de investeringen en het bezoek van buitenlandse toeristen. 
Evenals op nationaal niveau bleven de consumptieve bestedingen, de overheidsbestedingen en de 
investeringen daarbij achter. Binnen de regio bleef de ontwikkeling van de stad iets achter.
Nadat in 2004 het aantal banen in alle sectoren van de regionale economie, met uitzondering van de 
non-profit sector daalde, gaf 2005 een lichte toename van het aantal banen te zien. Deze kwam geheel 
voor rekening van de distributie en dienstverlening. Grootste deel van de groei komt voor rekening van 
Almere. Mede doordat de ontwikkeling van de arbeidsmarkt traditioneel naijlt bij die van de conjunctuur, 
wordt de economische groei vooralsnog gerealiseerd door een efficiëntere inzet van het beschikbare 
personeel en wordt nog niet gekozen voor het aantrekken van extra arbeid. Desondanks was de stijging 
van de werkloosheid beperkt, doordat de bevolkingsgroei sterk afnam en de arbeidsparticipatie weinig 
groeide. Met een kleine 8 procent lag de werkloosheid in de regio Amsterdam iets boven het nationale 
gemiddelde.

Regionale belangrijke kaders voor zeehavens Amsterdam zijn het Masterplan Noordzeekanaalgebied en 
het Streekplan Amsterdam Noordzeekanaalgebied (ANZKG). Het doel is om het Noordzeekanaalgebied 
als één gebied te ontwikkelen en te positioneren. De daarop gerichte samenwerking van overheden 
en bedrijfsleven omvat de economische en commerciële ontwikkeling van het gebied -op basis van het 
Masterplan ANZKG-, het nautische beheer (via het CNB), en promotionele activiteiten (via Amports). In 
2005 is het Masterplan geëvalueerd en geactualiseerd. In dit plan wordt aangegeven waar in het NZKG 
bedrijfsterreinen moeten worden gelokaliseerd en welke koers de regio voor de ontwikkeling van het 
haven- en industriële complex in het belang van de economie en werkgelegenheid moet volgen. 
In bredere zin wordt het kader bepaald door het overleg in Noordvleugelverband. De verbetering van 
de zeetoegang is samen met verbetering van de verbinding Schiphol – Almere één van de topprioritei-
ten voor de Noordvleugel. Tijdens de vierde Noordvleugelconferentie is ingestemd met een praktische 
uitwerking van het kansrijke perspectief van verregaande nautische, commerciële en bestuurlijke samen-
werking met betrekking tot het havenindustriële en logistieke complex. In het kader van de afspraken van 
de regio met de ministers van V&W en VROM is het belang van Zeehavens Amsterdam, en de relatie met 
de verbetering van de zeetoegang, nader uitgewerkt en toegelicht in de eind 2004 verschenen regionale 
havenvisie.
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1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen

Programakkoordafspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Amsterdam blijft een aantrekkelijke

 vestigingsplaats voor het nationale

 en internationale bedrijfsleven.

Amsterdam zet blijvend in op

 behoud van bestaande en de

 acquisitie van nieuwe bedrijven en

 lading.

In 2004 60 buitenlandse bedrijven 

gevestigd met ca. 700 arbeidsplaat-

sen1

Citymarketingbeleid geharmoni-

seerd en geïntensiveerd.

Marktaandeel van 7,1 %

Overslag 73,2 mln. ton (51,9 mln. 

ton Amsterdam). 

Vestiging van 65 nieuwe bedrijven 

met 750 arbeidsplaatsen.

Marktaandeel havenregio ANZKG 

in Hamburg–Le Havre range naar 7 

à 7,5%.

Overslag 75 mln. ton.

Vestiging van 73 nieuwe bedrijven 

met 1256 arbeidsplaatsen.

Marktaandeel 7,0%.

Overslag 74,9 mln. ton

(Amsterdam 53,8 mln. ton)

Amsterdam heeft een weerbare en

 vitale stedelijke economie.

2 uitvoeringstranches HERMEZ vast-

gesteld.

Uitgifte 25,9 ha in het havengebied.

37.000 tot 38.000 direct havenge-

bonden arbeidsplaatsen in ANZKG, 

waarvan 19.750 in beheersgebied 

HA in Westpoort.

Directe toegevoegde waarde 

ANZKG 62,7 mld. 

2 uitvoeringstranches HERMEZ vast-

gesteld.

Uitgifte 25 hectare in het havenge-

bied.

Consolidatie van de 37.000 tot 

38.000 direct havengebonden 

arbeidsplaatsen in ANZKG.

Directe toegevoegde waarde 

ANZKG 6  3 miljard.

1 uitvoeringstranche HERMEZ vast-

gesteld.

Uitgegeven 21,7 ha. 

37.000 direct havengebonden 

arbeidsplaatsen (schatting), waarvan 

ruim 19.000 in Amsterdam. 

Directe toegevoegde waarde 

ANZKG 6  3 miljard.

Versterking netwerk gemeente en

 het georganiseerde bedrijfsleven.

Voeling gehouden d.m.v. bedrijfs-

bezoeken.

Ambtswoninggesprekken, een 

Bedrijvenpanel en overleg Gemeen-

te-Bedrijfsleven.

1.700 vragen van ondernemers 

beantwoord door de Servicedesk 

Bedrijven Amsterdam. 

Periodiek overleg met onderne-

mersvereniging (ORAM), klanten, 

vertegenwoordigers OR van haven-

bedrijven en KvK.

Voeling houden met de wensen van 

het bedrijfsleven.

Beantwoorden 1500 vragen van 

(startende) ondernemers door de 

Servicedesk Bedrijven.

2 à 3 gezamenlijke missies in 

Amportsverband.

4 à 5 keer overleg HA/ORAM.

Voeling gehouden met de wensen 

van het bedrijfsleven.

Beantwoording 2100 vragen van 

(startende) ondernemers door de 

Servicedesk Bedrijven A’dam (SBA);

Actiepunt Strijdige Regels van start 

gegaan.

Verantwoordelijk voor context 85 EZ 

producten op Loket Amsterdam.

3 gezamenlijke missies in Amports-

verband.

5 keer overleg HA/ORAM.

Betere benutting van onder andere

 Europese relaties, subsidies en

 contacten in Den Haag.

Versterking internationale positie

 en beleidsbeïnvloeding op 

Europees 

16 gemeentelijke diensten en bedrij-

ven en 10 stadsdelen nemen deel 

aan Europese programma’s. 

 

Samenwerking G4 in Brussel en 

andere grotestedennetwerken. 

15 gemeentelijke diensten, bedrij-

ven en stadsdelen nemen deel aan 

Europese programma’s.

Realiseren / verhelderen monitoring-

structuur t.b.v. diensten en bedrijven 

op Europese activiteiten.

Opstarten van een Expertisepunt.

Europese Subsidies met het doel 

door intensivering van projectont-

wikkeling voor gemeentelijke dien-

sten, bedrijven en stadsdelen een 

beter gebruik van Europese 

1 Het betreft een schatting. Anders dan in voorgaande jaren kwmen er in 2004 geen grote bedrijven naar onze regio. Nieuw gevestigede bedrijven hanteren 

een voorzichtige strategie en beginnen met een kleinschalige vestiging, in de hoop dat bij het aantrekken van de economie uitbreiding mogelijk zal zijn. 

Deze tendens tekent zich ook in andere grote Europese steden af.
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Programakkoordafspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

niveau en betere benutting van

relaties met medeoverheden zoals

 rijk, provincie en regio.

geïntensiveerd, gericht op  

8 lobbydossiers. 

Economische Strategie Randstad 

vastgesteld.

Onderzoek Uitwerking Masterplan 

Infrastructuur Netwerk Randstad 

i.v.m. Nota Mobiliteit deel I.

Ontwikkelingsplan Economie Regio 

Amsterdam (OPERA) vastgesteld op 

basis van Wet Gemeenschappelijke 

Regelingen +.

Vergroten betrokkenheid bestuur-

ders, ambtenaren stadsdelen, dien-

sten en bedrijven.

Contacten met Brussel en Amster-

damse vertegenwoordiger over 

havenzaken daar intensiveren.

Deelname aan 3 á 4 EU 

programma´s met subsidiemogelijk-

heden voor haven.

subsidieprogramma’s mogelijk te 

maken. Generieke activiteiten als 

acquisitie en voorlichting over de 

mogelijkheden, evenals monitoring 

van ontvangen gelden. Circa vijftien 

gemeentelijke diensten en stads-

delen nemen al deel aan Europese 

netwerken en programma’s.

Afstemming van Europese activi-

teiten en de inzet op verschillende 

onderdelen van Europees en lokaal 

beleid binnen het Europa Platform 

Amsterdam.

Organiseren van werkbezoeken en 

netwerkactiviteiten voor bestuurders 

en ambtenaren aan onder andere 

Brussel over Europese kwesties.

Bezinning op de systematiek. Uitvoering HERMEZ-beleidspro-

gramma.

Procedure beoordeling en toeken-

ning financiële bijdrage versneld 

(binnen 3 maanden uitsluitsel;

Besluitvorming over HERMEZ-aan-

vragen binnen 3 maanden na ver-

strijken indieningtermijn.

Twee uitvoeringstranches HERMEZ 

goedgekeurd door ons College.

Besluitvorming over HERMEZ-aan-

vragen binnen 3 maanden na ver-

strijken indieningtermijn.

Eén uitvoeringstranche HERMEZ 

goedgekeurd door het College.

Versterking midden- en kleinbedrijf

 (MKB).

Gewerkt aan opknappen van 5 oude 

en verouderde winkelstraten;

Aangiften winkeldiefstal gedaald van 

4.525 in 2003 naar 3.673 in 2004. 

Aangiften inbraak bedrijven en 

instellingen van 6.001 in 2003 naar 

4.505 in 2004 en aangiften overval 

gestegen van 418 in 2003 naar 457 

in 2004 (schattingen d.d. januari 

2005).

Financiering 4 projecten veiligheid 

en ondernemen. 

MKB-manager operationeel.  

Oprichting 7 ondernemersvereni-

gingen.

Aangiftecijfers zijn nog niet beschik-

baar.

MKB-manager operationeel.

Oprichting van 3 ondernemersver-

enigingen, daarnaast ondersteuning 

van 8 bestaande verenigingen.

Financiering 5 projecten veiligheid 

en ondernemen.

Stimulering kleinschalige 

bedrijfshuisvesting.

Tekort aan kleinschalige bedrijfs-

huisvesting met ruim 20.000 m2 bvo 

ingelopen. 

Inlopen tekort aan kleinschalige 

bedrijfshuisvesting met 20.000 m2 

bvo.

Tekort aan kleinschalige bedrijfs-

huisvesting met ca. 18.420 m² bvo 

ingelopen.

Herstructurering 

bedrijventerreinen.

Start planvorming herstructurering 

twee bedrijventerreinen (Minervaha-

ven en Metaalbewerkersweg). 

10 van de 19 bedrijventerreinen in 

het programma herstructurering 

bedrijventerreinen gereed (overige 

in uitvoering). 

Wegwerken deel van achterstal-

lig onderhoud bedrijventerreinen 

Westpoort, Amstel Business Park 

en diverse terreinen in stadsdelen 

Noord en Zeeburg. 

Herstructurering Buiksloterham.

Planvorming project Minervahaven.

Vernieuwing van vier straten in Slo-

terdijk I en II, vernieuwing van de 

ventweg bij Hanos en de Van der 

Madeweg bij het metrostation, ver-

nieuwing van straten op de bedrij-

venterreinen in Amsterdam-Noord 

en het Veemarktterrein in Zeeburg.

Voor het gebied Minervahaven is 

een voorbereidingsbesluit genomen 

en is de Ontwikkelingsvisie verder 

uitgewerkt.

Noordwaarts werkt aan een verdere 

invulling van het gebied Buiksloter-

ham.

De straten in Sloterdijk II zijn geheel 

vernieuwd. 

Op Sloterdijk I is een begin gemaakt 

met de vernieuwing van een aantal 

straten.

De bestrating van het Veemarkt-

terein is vernieuwd.

Vernieuwing van de straten in 

Amstel Business Park en Noord is 

wat vertraagd.
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Programakkoordafspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Stimulering startende

 ondernemers.

1162 startende ondernemers bege-

leid via startersprojecten en onder-

nemershuizen2. 

Meer transparantie en uniformiteit 

in het starterbeleid ten behoeve van 

uitvoerende partijen en startende 

ondernemers.

Stedelijke dekking ondernemershui-

zen gehandhaafd.

Twee inhoudelijke themabijeenkom-

sten organiseren voor uitvoerders 

van starterprojecten.

Centraal registratiesysteem realise-

ren van deelnemers aan starterpro-

jecten dat inzicht biedt in de resulta-

ten van de starterprojecten;

Stedelijke dekking ondernemershui-

zen handhaven.

Realisatie centraal registratiesysteem 

in Ondernemershuis Zuidoost en 

Groot-Oost t.b.v. monitoring;

Stedelijke dekking is – tijdelijk - 

enigszins afgenomen.

Vaststelling Startersnota.

Versterken positie Amsterdam

 als toeristenstad en congresstad,

 onder andere door innovatie en

 spreiding toerisme over de stad.

Positie in ranglijst congressteden 

wereldwijd 2004 nog niet bekend. 

Aankomst 103 cruiseschepen.

Positie in ranglijst toeristensteden 

Europa nog niet bekend (circa 7,6 

miljoen hotelovernachtingen). 

Uitbreiding aantal hotelkamers met 

circa 400.

Timespots geïntroduceerd (innova-

tieve digitale mobiele reisgids op 

handformaat).

Behoud positie Amsterdam in top 

10 van Europese toeristensteden in 

Europa (streven 4e plaats).

Amsterdam behoudt positie in top 

10 congressteden wereldwijd.

Tenminste 1 belangrijke toeristische 

innovatie.

Nieuwe toeristische ontwikkeling in 

minimaal 1 stadsdeel.

Uitbreiding met circa 500 hotelka-

mers (gespreid over de stadsdelen).

In 2004 positie 7 op de ranglijst 

Europese toeristensteden (ca. 8 mil-

joen overnachtingen)3.

In 2004 positie 25 op de ranglijst 

internationale congressteden.

Lancering internationale toeristische 

consumentenwebsite.

Toeristische ontwikkeling bevorderd 

in onder meer de stadsdelen Wes-

terpark en Zeeburg en de oostelijke 

binnenstad.

Uitbreiding van het aantal hotelka-

mers in de periode medio 2004-

medio 2005 met 226 kamers4.

Overige bestuurlijke aandachts-
punten (w.o. bestuursakkoord)

Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Verbeteren dienstverlening aan

 ondernemers en verminderen

 administratieve lasten.

N.v.t. 5 extra stadsdelen participeren in 

ondernemersloket, oplevering eer-

ste fase van deze loketten.

Aansluiting van 2 diensten bij 

ondernemersloket (convenanten 

afsluiten). 

Meldpunt tegenstrijdige regels 

voor ondernemers.

10 extra stadsdelen participeren in 

ondernemersloket, eerste fase van 

deze loketten is opgeleverd.

Vergaande samenwerking bereikt 

met 2 gemeentelijke diensten in 

relatie tot het ondernemersloket;

Meldpunt strijdige regelgeving 

(‘red tape’) gestart.

Versterken Citymarketing 

Amsterdam.

Citymarketingbeleid geharmoni-

seerd en geïntensiveerd.

Uitvoering van 1 parelproject city 

marketing.

Promotionele organisaties op één 

lijn, conform city marketingbeleid.

1 parelproject city marketing is uit-

gevoerd (Biomed 2005).

Promotionele organisaties onder-

schrijven het city marketing beleid.

2 Tot ‘begeleiding’ worden hier gerekend die starters met wie één of meerdere begeleidingsgesprekken zijn 
gevoerd na het intakegesprek. Starters die één of meer cursussen hebben gevolgd of mensen die alleen een 
eerste oriëntatiegesprek hebben gevoerd, niet zijn meegenomen in deze cijfers.
3 Er is sprake van groei in absolute zin, maar de concurrentie is sneller gegroeid. Bron: Union of International  

Associations.
4 Er is sprake van veel planuitval, waardoor het aantal hotelkamers minder snel groeit dan gewenst. Bron O+S.
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Overige bestuurlijke aandachts-
punten (w.o. bestuursakkoord)

Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Handhaven Luchthaven Schiphol

 als mainport en als hub binnen

 de aanvaardbare vastgestelde 

milieugrenzen.

MER-proces is vertraagd, nog niet 

gestart.

Geluidsmonitoring Schiphol ver-

beterd.

Amsterdam speelt een actieve rol 

in evaluatie Luchtvaartwet.

Amsterdamse inbreng Startnotitie 

MER nieuw banenstelsel Schiphol: 

het behoud van hubfunctie ener-

zijds en de leefbaarheid van de 

stad anderzijds.

Behandeling dossier aandelenver-

vreemding Schiphol.

Evaluatie luchtvaartwet/ verbete-

ring handhavingsystematiek geluid.

Gezamenlijk met regionale partners 

uitzetten van een economische 

effectrapportage.

Gezamenlijk met partners opstel-

len van een Verbreed Mainport 

Programma, waarin maatregelen 

zijn geïnventariseerd die van 

belang zijn voor het behoud van de 

hubfunctie en verbetering van het 

leefklimaat in de regio.

Inbreng geleverd aan het opstellen 

en beoordelen van verbetervoor-

stellen in het kader van de Milieu 

Evaluatie Implementatie Schiphol-

wet (MEIS).

Verbetering handhavingsystema-

tiek: afronding onderzoek naar de 

mogelijkheden van geluidsmetin-

gen in buitengebieden.

Verminderen mismatch vraag en

 aanbod op de arbeidsmarkt.

In het kader van RuimBaan voor 

Werk zijn 24 projecten van start 

gegaan om vraagzijde arbeids-

markt te ondersteunen, hieronder 

de Vacature Service Amsterdam 

(VSA, voorheen werkgeversloket).

Ondernemersloket gelanceerd in 

Oost-Watergraafsmeer en West-

poort.

Knelpunten aan de vraagzijde van 

de arbeidsmarkt inzichtelijk via 

VSA.

2 uitvoeringsprogramma’s van het 

actieplan ‘Ruim baan voor werk’, 

die: 

•  extra werkgelegenheid genereren 

in het lagere segment en/of

•  de instroom en doorstroom van 

laaggeschoolden in het bedrijfs-

leven vergroten en/of

•  de aansluiting tussen onder-

wijs en arbeidsvraag vanuit het 

bedrijfsleven verbeteren.

De 2e en 3e  uitvoeringstranche 

van het actieplan ‘Ruimbaan voor 

Werk’ is vastgesteld, waarbij 48 

projecten zijn gehonoreerd.

Er zijn 1443 deelnemers op stage 

en-of leerwerkbanen en 1204 

deelnemers op reguliere banen 

geplaatst, waarvan 488 in de 

haven.

Verbetering bereikbaarheid 

Zeetoegang IJmond.

Uitwerking project Zeepoort 

IJmond.

Uitwerking project Zeepoort 

IJmond in diverse werkgroepen 

samen met RWS.

Verbetering bereikbaarheid door

 verdieping IJ-geul.

Afronding verdieping IJ-geul. Verdieping IJ-geul afgerond

Duurzaamheid. Uitwerking 14 projecten zoals 

beschreven in de nota duurzaam-

heid, waaronder uitbreiding van het 

aantal windmolens met een capaci-

teit tot 45 à 51 Megawatt.

Uitwerking 14 projecten zoals 

beschreven in de nota duurzaam-

heid, waaronder start uitbreiding 

van het aantal windmolens met een 

capaciteit tot 45 à 51 Megawatt.
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Subresultaatgebied Vestigingsklimaat en versterking 

economische structuur

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000) 

2 uitvoeringstranches 

HERMEZ vastgesteld.

1 uitvoeringstranche 

HERMEZ vastgesteld. 

Beoordeling van 52 

aanvragen.

Baten          BDU 7.675

Lasten                11.750

Saldo                -4.075

 BDU 7.675

 11.696:

 -4.294

Verbeteren dienstverlening 

aan ondernemers

10 extra stadsdelen partici-

peren in ondernemersloket, 

eerste fase van deze loketten 

is opgeleverd.

Vergaande samenwerking 

bereikt met 2 gemeentelijke 

diensten in relatie tot het 

ondernemersloket.

Meldpunt strijdige regelge-

ving (‘red tape’) gestart.

Start 2e onderzoek in het 

kader van vermindering 

administratieve lasten voor 

ondernemers.

14 binnengekomen meldingen 

bij het Meldpunt strijdige 

regelgeving.

Organisatie Dag van de 

Dienstverlening (september 

2005).

Uitrol ondernemersloket;

Lasten                  1.400 1.400

Financiering 4 projecten vei-

ligheid en ondernemen; 

MKB-manager operationeel;  

Oprichting 7 ondernemers-

verenigingen.

Aangiftecijfers zijn nog niet 

beschikbaar (PM).

MKB-manager operationeel;

Oprichting van 3 onderne-

mersverenigingen, daar-

naast ondersteuning van 8 

bestaande verenigingen.

Financiering 5 projecten vei-

ligheid en ondernemen.

Bij elkaar brengen van onder-

nemers.

Professionaliseren van het 

bestuur van bestaande onder-

nemersverenigingen.

Beoordeling van 5 projecten, 

daarnaast voor 2 projecten 

mede-initiatiefnemer (veilig-

heidsmanager, overlastdo-

natie).

HERMEZ/GSB

Lasten                     357 357

Inlopen tekort aan kleinscha-

lige bedrijfshuisvesting met 

20.000 m2 bvo

Tekort aan kleinschalige 

bedrijfshuisvesting met ca. 

18.420 m² bvo ingelopen.

Deel MKB-budget , 

deel HERMEZ

Lasten                  2.235

 

 2.235

Herstructurering Buiksloter-

ham.

Planvorming project Miner-

vahaven.

Vernieuwing van vier straten 

in Sloterdijk I en II, vernieu-

wing van de ventweg bij 

Hanos en de Van der Made-

weg bij het metrostation, 

vernieuwing van straten op 

de bedrijventerreinen in 

Amsterdam-Noord en het 

Veemarktterrein in Zeeburg.

Voor Minervahaven is een 

voorbereidingsbesluit geno-

men en is de Ontwikkelings-

visie verder uitgewerkt.

Noordwaarts werkt aan een 

verdere invulling van het 

gebied Buiksloterham.

De straten in Sloterdijk II zijn 

geheel vernieuwd. 

Op Sloterdijk I is een begin 

gemaakt met de vernieuwing 

van een aantal straten.

De bestrating van het Vee-

marktterein is vernieuwd.

Uitwerking acties uit de ont-

wikkelingsvisie Minervahaven.

Verbetering openbare ruimte 

op diverse bedrijventerreinen.

ISV                       3.040 3.040
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000) 

Twee inhoudelijke thema-

bijeenkomsten organiseren 

voor uitvoerders van starter-

projecten;

Centraal registratiesysteem 

realiseren van deelnemers 

aan starterprojecten dat

inzicht biedt in de resultaten 

van de starterprojecten;

Stedelijke dekking onderne-

mershuizen handhaven.

Realisatie centraal registratie-

systeem in Ondernemershuis 

Zuidoost en Groot-Oost t.b.v. 

monitoring;

Stedelijke dekking is enigs-

zins afgenomen;

Vaststelling Startersnota.

1000 intake gesprekken 

gevoerd door de verschillende 

Ondernemershuizen (e.e.a. 

conform gemaakte afspraken 

in het kader van Grotesteden-

beleid);

Volledig aanbod starterpro-

jecten digitaal beschikbaar via 

Loket Amsterdam;

2 aanbestedingen van start 

ondernemingshuizen West zijn 

in gang gezet.

Lasten                  2.748                            2.748

Voeling houden met de wen-

sen van het bedrijfsleven.

Beantwoorden 1500 vragen 

van (startende) ondernemers 

door de Servicedesk Bedrij-

ven.

Voeling gehouden met de 

wensen van het bedrijfsleven.

Beantwoording ca. 2000 

vragen van (startende) onder-

nemers door de Servicedesk 

Bedrijven.

Organisatie van 4 ambtswo-

ninggesprekken en 4 bijeen-

komsten tussen de gemeente 

en het georganiseerde 

bedrijfsleven.

Uitvoer van het periodiek 

onderzoek onder het bedrij-

venpanel.

Beantwoording van ca. 2100 

vragen van (startende) onder-

nemers door de Servicedesk 

Bedrijven.

Lasten  Budget SBA 57

Baten                          0

Saldo                     -57

 57

2 uitvoeringprogramma’s 

van het actieplan ‘Ruim baan 

voor werk’, die: 

•  extra werkgelegenheid 

genereren in het lagere 

segment en/of

•  de instroom en doorstroom 

van laaggeschoolden in 

het bedrijfsleven vergroten 

en/of

•  de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsvraag 

vanuit het bedrijfsleven 

verbeteren.

2 uitvoeringstranches van 

het actieplan ‘Ruimbaan voor 

Werk’ vastgesteld, waarbij 48 

projecten zijn gehonoreerd.

Beoordeling van 98 werkge-

legenheidsprojecten, gericht 

op stimulering van vooral het 

lagere segment.

Lasten                  7.774

Baten                          0

Saldo                -7.774

 5.773 

(beschikbaar budget is 

in 2005 naar beneden 

bijgesteld. Dit budget 

is samen met het in 

2004 gereserveerde 

deel, volledig ingezet 

in de tweede tranche 

RB)

Amsterdamse inbreng Start-

notitie MER nieuw banenstel-

sel Schiphol: het behoud 

van hubfunctie enerzijds en 

de leefbaarheid van de stad 

anderzijds.

Behandeling dossier aande-

lenvervreemding Schiphol;

Gezamenlijk met regionale 

partners uitzetten van een 

economische effectrappor-

tage.

Gezamenlijk met partners 

opstellen van een Verbreed 

Mainport Programma, waarin 

maatregelen zijn geïnventa-

riseerd die van belang zijn

Ambtelijke deelname in de 

Bestuurlijke Regie Schiphol 

(BRS) en in de Commissie 

Regionaal Overleg Schiphol 

(CROS), inclusief onderhan-

gende werkgroepen.

Deelname begeleidingsgroep 

economische effect rappor-

tage.

Lasten: Budget lucht-

haven aangelegenhe-

den                           77

Baten                         0

Saldo                    - 77

68
0

 - 68



194 Resultaatgebieden

ec
o

no
m

ie
 e

n 
ha

ve
n

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000) 

Evaluatie luchtvaartwet/ ver-

betering handhavingsystema-

tiek geluid.

voor het behoud van de hub-

functie en verbetering van 

het leefklimaat in de regio.

Inbreng geleverd aan het 

opstellen en beoordelen van 

verbetervoorstellen in het 

kader van de Milieu Evaluatie 

Implementatie Schipholwet 

(MEIS).

Verbetering handhavingsy-

stematiek: onderzoek afge-

rond naar de mogelijkheden 

van geluidsmetingen in bui-

tengebieden.

Doorstart Schiphol Area 

Development Company 

(SADC).

Overleg met Geluidsnet, inclu-

sief proef met meetpunten in 

Amsterdam-Zuid.

Invullen voorzitterschap 

ambtelijk coördinatieoverleg 

Schiphol.

Overleg met de luchthaven 

over optimalisatie banenstelsel 

en behoud hub kwaliteit;

Deelname aan Airport regi-

ons conference over actuele 

milieu- en overige effecten van 

de luchthaven op de regio;

Deelname activiteitenoverleg 

met regionale partners over 

doorstart SADC.

2.2 Subresultaatgebied Aquisitie, toerisme en promotie

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Vestiging van 65 nieu-
we bedrijven met 750 
arbeidsplaatsen.

Vestiging van 73 nieuwe 

bedrijven met 1256 

arbeidsplaatsen.

Uitbreiding van 5 bestaan-

de bedrijven met 389 

arbeidsplaatsen.

Voeren van 63 after sales 

gesprekken.

Lasten budget Interna-

tionale acquisitie    447

Baten                         0

Saldo                  - 447

449

0

 - 449

Behoud positie Amster-

dam in top 10 van Euro-

pese toeristensteden 

in Europa (streven 4e 

plaats).

Amsterdam behoudt 

positie in top 10 con-

gressteden wereldwijd.

In 2004 positie 7 op de 

ranglijst Europese toeris-

tensteden (ca. 8 miljoen 

overnachtingen)5.

In 2004 positie 25 op de 

ranglijst internationale con-

gressteden.

Ondersteuning toeristische 

promotiecampagnes ATCB.

Ondersteuning extra promo-

tie congresmarkt door ATCB.

Ondersteuning verblijf-

stoerisme stimulerende 

evenementen, bijvoorbeeld 

Sail 2005.

Lasten totaal budget 

Toerisme en Promotie:                     

                            3.746

Baten                  1.422

Saldo                 -2.324

3.407

Tenminste 1 belang-
rijke toeristische inno-
vatie.
Nieuwe toeristische 

Lancering internationale 

toeristische consumenten-

website.

Toeristische ontwikkeling  

Ondersteuning realisatie 

consumentenwebsite ATCB.

Toeristische ontwikkeling 

gestimuleerd in stadsdeel 

1.914 1.914

5 Er is sprake van groei in absolute zin, maar de concurrentie is sneller gegroeid. Bron: Union of International  

Associations.
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

ontwikkeling in mini-
maal 1 stadsdeel.
Uitbreiding met 
circa 500 hotelkamers 
(gespreid over de 
stadsdelen).

medio 2004-medio 2005 

met 226 kamers.bevor-

derd in onder meer de 

stadsdelen Westerpark en 

Zeeburg en de oostelijke 

binnenstad.

Uitbreiding van het aantal 

hotelkamers in de periode

Westerpark (aanlegsteiger 

Westergasfabriekterrein), 

Centrum (Insectarium Artis 

geopend, wandelroute 

oostelijke binnenstad) en 

Zeeburg (ontwikkeling 

toeristische infrastructuur 

Oostelijk Havengebied). Sti-

mulering hotelontwikkeling, 

gespreid over de stad, i.s.m. 

dRO, OGA en de stadsdelen 

is een nieuwe quickscan van 

potentiële hotellocaties en 

hotelontwikkelingsplannen 

opgesteld.

15 gemeentelijke dien-

sten, bedrijven en stads-

delen nemen deel aan 

Europese programma’s.

Realiseren / verhelde-

ren monitoringsstruc-

tuur t.b.v. diensten en 

bedrijven op Europese 

activiteiten. 

Vergroten betrok-

kenheid bestuurders, 

ambtenaren stadsdelen, 

diensten en bedrijven.

Vergroting van de betrok-

kenheid van bestuurders en 

ambtenaren bij Europese 

activiteiten.

Deelname aan 43 subsi-

dietrajecten, waarvan 11 

projecten uit het Europees 

Sociaal Fonds.

Start Expertisepunt Euro-

pese Subsidies.

Beoordeling van nieuwe 

mogelijkheden voor nieuwe 

Europese subsidies.

Voortzetting van het lob-

byproces op de prioritaire 

dossiers (Structuurfondsen-

periode 2007-2013 en het 

Lissabon-proces).

Intensivering van de monito-

ring van Europese program-

ma’s, waaraan door Amster-

dam wordt deelgenomen.

Organiseren van werkbe-

zoeken aan Brussel en deel-

name aan discussieforums 

over Europese kwesties.

15 gemeentelijke diensten 

en stadsdelen hebben deel-

genomen aan Europese  

netwerken en programma’s.

Afstemming van Europese 

activiteiten en de inzet op 

verschillende onderdelen 

van Europees en lokaal 

beleid binnen het Europa 

Platform Amsterdam (2x).

Voorlichting over subsidie-

programma’s.

Inventariseren van de inzet 

van stadsdelen en gemeen-

telijke diensten m.b.t. 

Europese projecten en net-

werken.

327 328

Uitvoering van 1 parel-

project city marketing.

Promotionele organisa-

ties op één lijn, conform 

city marketingbeleid.

Uitvoering van 1 parel- 

project city marketing.

Promotionele organisaties 

onderschrijven het city  

marketing beleid.

Ondersteuning van de 

Amsterdamse vertegenwoor-

diging tijdens Biomed 2005 

in Philadelphia.

Afstemming bereikt via het 

partneroverleg.

750 750
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2.3 Subresultaatgebied Havenexploitatie

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Marktaandeel in 

Hamburg-Le Havre 

range aan eind Program 

Akkoord (in 2006) op ca 

7,5 %.

Marktaandeel van 7,0% in 

Hamburg-le Havre range, 

74,9 mln. ton ANZKG (53,8 

mln. ton Amsterdam).

Marktonderzoek.
Werving en acquisitie.
Samenwerkingsprojecten.

Aantrekken van 1 mln. 

ton nieuwe lading.

Totaal is er in 2005 ruim 1,8 

mln. ton aan extra lading 

binnen gebracht. Een deel 

van deze tonnen zal echter 

pas in 2006 aangevoerd 

worden. Het betreft vnl. 

olieproducten en containers. 

Van deze tonnen heeft zeker 

minimaal 1 mln. ton betrek-

king op 2005.

Marktonderzoek.
Werving en acquisitie.
Samenwerkingsprojecten.

90 Zeecruise-schepen 

en 700 Riviercruisesche-

pen.

88 zeecruise schepen (met 

141.000 passagiers) en

772 riviercruiseschepen met 

96.700 passagiers

Acquisitie naar reders. (o.a. 

op cruisebeurs in Miami), 

Accountmanagement. 

Managen omgeving PTA. 

In september is begonnen 

met de kadeverbreding PTA 

en is procedure gestart voor 

aanschaf van 2 nieuwe “gang-

ways”.

2e klant Ceres Paragon 

en groei containerover-

slag naar 150.000 TEU.

Verwerven van twee 

nieuwe lijndiensten.

In augustus 2005 is door de 

Grand Alliance, besloten dat 

2 lijndiensten Amsterdam 

periodiek gaan aanlopen 

(de Japandienst en de 

Chinadienst). Op jaarbasis 

levert dit ca 130.000 TEU 

op. Gesprekken zijn gaande 

met een derde deepsealijn-

dienst. Besluitvorming hier-

over is in 1e kwartaal 2006 te 

verwachten.

Vijf nieuwe, intermodale 

achterlandverbindingen 

gestart.

Bewerken van rederijen en 

verladers in Nederland en het 

buitenland. HA heeft aantal 

“roadshows” georganiseerd 

in China (Shanghai, Hong 

Kong en Singapore); 2 in 

Duitsland (Düsseldorf en Duis-

burg). In voorbereiding is een 

roadshow voor de 3 provin-

cies in Noord Nederland 

(begin 2006).

Uitgifte van gemiddeld 

25 ha. terrein per jaar.

Uitgegeven 21,7 ha. Vestigingsbeleid. Werving 
en acquisitie.
Manager vestigingsbeleid 
aangesteld bij HA Samen-
werkingsprojecten. Project-
ontwikkeling.
Grondontwikkeling, -exploi-
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

tatie, aan- en verkoopbeleid, 
werving en acquisitie

Samen met Schiphol 

ontwikkelen van bedrij-

venpark in Westpoort.

Stedenbouwkundig plan 

voor het Atlaspark is opge-

steld; eerste vestiging in 

Atlaspark gerealiseerd;

De besluitvorming rond 

SADC II (Schiphol Area 

Development Company) 

is bestuurlijk afgerond. 

Gesprekken over ontwikke-

ling van door HA ingebrach-

te 18,3 ha (Bauduinvelden) 

in dit samenwerkingsver-

band lopen.

Onderzoek naar mogelijk-

heden van een custom free 

zone (vergelijkbaar met de 

situatie op Schiphol) loopt.

Overleg met alle betrokken 
partijen over ontwikkeling 
bedrijvenpark/logistiek 
park in Zuidwest deel van 
Westpoort in het kader van 
de positionering van de 
Amsterdamse regio als Air-
port/Seaport City.

uitbouw actieve samen-

werking in de regio om 

2 – streven is 4 – nieuwe 

klanten voor de regio 

aan te trekken.

Voor NAM terrein in Velsen 

ladingpakket van 780.000 

ton buizen over 2 jaar 

aangetrokken gezamen-

lijke acquisitie HA en RON 

gestart voor Westzanerpol-

der (in Zaanstad)

Continuering van acties 

t.b.v. versterking regionale 

achterlandverbindingen, 

participatie in de Betuwe 

Route en shuttles voor rial 

en binnenvaart. Ook Ams-

barge-ophaaldienst voor 

containers in de regio tot 

stand gebracht. 

Veel aandacht gegeven aan 

de uitbouw van de regionale 

samenwerking in bestuurlijke, 

commerciële en praktische 

zin.

Overleg geweest met Railor-

ganisator Stinnis die doordoor 

meer aandacht is gaan beste-

den aan de Amsterdamse 

havenregio en specifiek de 

railverbindingen met Corus.

Totaal 18.605 30.641
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2.4 Subresultaatgebied Scheepvaartafhandeling

Onder verantwoordelijkheid van de regio (te weten het CNB-bestuur) en in opdracht van het rijk, voert HA 
de nautische beheertaken in het ANZKG uit.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Implementatie ISPS-plan 

(International Ship and Port 

facility Security).

Totaal aantal ISPS-plichtige 

havenfaciliteiten is afgenomen 

tot 88. Hiervan zijn 81 goed-

gekeurd, 5 stuks zijn nog niet 

goedgekeurd en van 2 is het 

certificaat verlopen.

Beoordeling en certificering 
havenbeveiligingsplannen.
Deelname projectorgani-
satie.
Ondersteuning waar moge-
lijk, van bedrijven bij het 
opstellen van een beveili-
gingsplan.
Organisatorische inbedding 
Port Security in Centraal 
Nautisch Beheer.

Implementatie Havenmanage-

mentsysteem (HMS) en kop-

peling aan planningsysteem 

(STAA) en aanmeldsysteem 

(EPC).

HA heeft, middels een Euro-

pese aanbestedingsproce-

dure, de opdracht voor het 

leveren van een havenma-

nagementsysteem aan HITT 

bv (Holland Institute of Traffic 

Technology) gegund.

Besluitvormingsproces met 
betrekking tot krediet en 
aanbesteding doorlopen.
Project aangemeld als 
groot ICT project

Afronding definitiefase en start 

ontwerpfase walradarproject.

Definitiefase is afgerond. Rap-

portage quickscan kabeltracé 

is eind oktober opgeleverd. 

Definitieve keuze een land-

tracé. Directie Noord-Holland 

van Rijkswaterstaat gaat aan-

leg doen, vergunningenproce-

dure in gang gezet. 

Door HA in overleg met DNH 

medio december opdracht 

gegeven aan PMC tot review/ 

screening radartechnisch con-

cept programma van eisen.

Projectopdracht is verstrekt 

en projectteam is samenge-

steld.

1e Concept functionele spe-

cificaties is opgesteld.

Medio oktober was rappor-

tage kabeltracé glasvezelnet 

gereed.

Inventarisatie capaciteitsbe-

hoefte data- en telecommu-

nicatie is afgerond.

Uitvoering en evaluatie Haven 

Afval Plan.

29% van de zeeschepen 

geeft afval af. Afgifteniveau 

in percentages en hoeveelhe-

den weer op niveau 1e en 2e 

kwartaal. 

Inkomsten en uitgaven niet in 

balans. Evaluatie is afgerond 

en wijzigingsvoorstellen voor 

tarieven en administratieve 

procedure gaan begin 2006 

naar het College voor vast-

stelling.

Meegedaan aan onderzoek 
van EU naar onderzoek van 
uitwerking van de richtlijn 
in de havens.
Participatie in nationale 
werkgroep die de richtlijn 
gaat evalueren.
Uitwerkingen van aanpas-
singen om administratieve 
lasten te verlagen. Voorstel 
hiervoor zal begin 2006 aan 
het College worden aange-
boden.
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2.5 Subresultaatgebied Baggerstort

In 2004 zijn beschikkingen afgegeven die de capaciteit van de baggerdepot heeft uitgebreid. Op basis van 
het aanbod van de afgelopen jaren, is de stortcapaciteit voldoende voor 10 tot 12 jaar.

Door het voeren van een beperkend acceptatiebeleid, waarbij de belangen van Amsterdam en haar zeeha-
ven de hoofdrol spelen, wordt ervoor zorggedragen dat de berging van baggerspecie voor de korte en mid-
dellange termijn is gewaarborgd. Voor de langere termijn zullen initiatieven moeten worden ontwikkeld om 
afzetmogelijkheden voor baggerspecie te verzekeren, zonder te grote afhankelijkheid van ontwikkelingen op 
het gebied van hergebruiksmogelijkheden. 
Voor dit product zijn in 2005 geen expliciete doelstellingen of resultaten geformuleerd.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Verkrijgen nieuwe definitie 

haven en binnenwater en 

besluit om het IJ aan te mer-

ken als grootstedelijk gebied.

Definitie haven en binnen-

water zal vastgesteld worden 

in eerste kwartaal 2006. 

Gemeenteraadsbesluit Project 

Herziening Verordening op 
de Haven en het Binnenwa-
ter (VHB) samen met dienst 
Binnenwaterbeheer 

IJ grootstedelijk nog niet van 

de grond.

Amsterdam (BBA) ten 
behoeve van vaststelling 
door gemeentebestuur 
voorbereid.
Overdracht beheer van 
hoofdtransportas het IJ aan 
RWS voorbereid.

Continuering projecten en 

uitvoering actieplan.

Ecologische zone Australi-

ehavenweg wordt uitgebreid 

met broedplaats voor uilen 

(aanplant Grove Den).

Uitbreiding fietspadennet bij 

Hornweg gestart. 

Veel tweedehands hardhout in 

opslag genomen ten behoeve 

van hergebruik.

Hergebruikplan voor vrij-

komende grondstromen 

(>500.000 m3) in voorberei-

ding.

Voorbereidingen voor start 

nieuwe containerophaal / 

afleverdienst (AmsBarge) over 

water afgerond.

Uitvoering in overleg en 
samenwerking met stadse-
coloog.

Overleg met alle betrokken 
partijen bij AmsBargepro-
ject.

 *

* Het product scheepvaartafhandeling wordt budget neutraal gerealiseerd. De kosten van de havendienst ad  

6  15.795.320 worden gedekt uit het zeehavengeld en een vaste bijdrage van de gemeente Amsterdam.
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3 realisatie prioriteiten en posterioriteiten

3.1 Prioriteiten

Alle prioriteiten zijn volgens planning gerealiseerd.

3.2 Posterioriteiten

4 Prestatiemeting 
HA maakt gebruik van externe onderzoekresultaten door organisaties als Havenraad en Masterplan. Daar-
naast doet HA veel prestatiemeting in eigen beheer door o.a. benchmarking met concurrerende havenste-
den op het gebied van marktaandelen, tarieven en prijzen, serviceniveau, overslagcapaciteiten, weg-, spoor- 
en waterverbindingen en veiligheid. 
In 2005 heeft een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden als follow up van de nulmeting die een 
paar jaar eerder heeft plaatsgevonden. Resultaten uit deze onderzoeken kunnen vervolgens aanleiding 
geven om het beleid op onderdelen aan te passen.

Op het terrein van Economische zaken zijn in 2005 zijn de volgende onderzoeken gedaan in het kader van 
prestatiemeting.
 

4.1 Evaluatie uitvoering HERMEZ

In 2005 is het economisch beleidsprogramma HERMEZ geëvalueerd. In totaal zijn er 144 projecten financi-
eel ondersteund. Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 33,6 miljoen euro. De evaluatie leert dat er via 
HERMEZ bewust is ingezet op het versterken van zowel de diversiteit, de samenhang als het profiel van de 
Amsterdamse economie. Dit is gebeurd aan de hand van een breed spectrum van beleidsinstrumenten, vari-
erend van (lange termijn) visieontwikkeling tot het geven van financiële bijdragen aan concrete projecten. 
Hiermee is de economische structuur evenwichtiger en minder conjunctuurgevoelig gemaakt. Ook heeft 
Hermez bijgedragen aan het creëren van zo optimaal mogelijke randvoorwaarden om als stad goed te kun-
nen inspelen op de continue veranderingen in de economische omgeving. Succesvolle voorbeelden van 
Hermez-acties zijn de uitwerking van het city marketing beleid via de ‘I Amsterdam’ campagne, de invulling 
van het startersbeleid met de Ondernemershuizen en de realisering van kleinschalige bedrijfsruimte in de 
stad met projecten die (mede) vanuit het Hermez-programma zijn gefinancierd. Daarnaast is er ook op the-
ma’s als kennisinfrastructuur (opzetten Amsterdamse Innovatie Motor) en toerisme en congreswezen (stimu-
leren van hotelontwikkeling) de afgelopen periode duidelijke vooruitgang geboekt. Het stimuleren van het 
ICT-gebruik onder MKB-bedrijven is lastiger gebleken dan verwacht.

4.2 Rapportage buitenlandse bedrijven in de regio Amsterdam 

In 2005 hebben zich 73 nieuwe buitenlandse bedrijven gevestigd in de Amsterdamse regio, tegen 63 in 
2004. Deze 73 bedrijven zorgden voor een directe werkgelegenheid van 1258 arbeidsplaatsen. Dat is meer 
dan in 2004 toen er 1013 nieuwe arbeidsplaatsen werden gegenereerd.

Nr. Omschrijving Bedrag  

(x 6  1.000)

Gerealiseerd

Meerjarig incidentele posterioriteit Toerisme & Promotie 100 ja
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4.3 Monitor kwaliteit bedrijventerreinen

In opdracht van Economische Zaken wordt elk kwartaal de kwaliteit van het beheer van de Amsterdamse 
bedrijventerreinen gemeten. De gemiddelde kwaliteit van de bedrijventerreinen wordt beoordeeld met  
een 6. In 2004 bedroeg de score een 6+. 

4.4 Monitor werkgelegenheid bedrijfslocaties

In opdracht van de stuurgroep bedrijfslocaties - waarin onder meer EZ, het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam 
en HA samenwerken heeft O+S onderzoek gedaan naar het aantal werkzame personen op Amsterdamse 
bedrijfslocaties per 1 januari 2005 en de dynamiek op deze locaties in het jaar 2004. Op 1 januari 2005 
werkten 410.338 mensen in Amsterdam op een bedrijfslocatie. Daarnaast blijkt onder meer dat de formele 
kantoorlocaties een kwart van de totale Amsterdamse werkgelegenheid herbergen, terwijl de droge en 
natte bedrijventerreinen goed zijn voor 21 procent van de arbeidsplaatsen. In Amsterdam is sprake van een 
lichte ontmenging van de bedrijvigheid: het aandeel van de werkgelegenheid op bedrijfslocaties is geste-
gen van 43 procent op 1 januari 2000 naar ruim 46 procent op 1 januari 2005. 

4.5 Bedrijfslocaties in Amsterdam

In samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam, het HA en de dienst Ruimtelijke Ordening is 
de rapportage ‘Bedrijfslocaties in Amsterdam 2005’ uitgegeven. De rapportage bevat een overzicht van de 
voorraad uitgeefbare en te ontwikkelen kantoor-, bedrijven- en haventerreinen in Amsterdam. Deze rap-
portage komt jaarlijks uit en vormt een belangrijke bijdrage aan het acquisitie- en bedrijfsvestigingsbeleid. 
In 2004 is 247.900 m2 bruto vloeroppervlak kantoorruimte opgeleverd. Op 1 januari 2005 bedroeg de 
ontwikkelingscapaciteit ruim 3,73 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. Deze nieuwbouwcapaciteit maakt een 
theoretische uitbreiding van de voorraad kantoorruimte met 56 procent mogelijk. De uitgifte van bedrijven- 
en haventerreinen bedroeg in 2004 respectievelijk 4,6 en 25,2 hectare. De totale hoeveelheid uitgeefbaar 
terrein was op 1 januari 2005 235,9 hectare op bedrijventerreinen en 424,5 hectare op haventerreinen. 
In de woonwijken bedroeg de ontwikkelingscapaciteit van bedrijfsruimten op 1 januari 2005 circa 779.000 
m2 bruto vloeroppervlak. 

4.6 Onderzoek internationale concurrentiepositie regio Amsterdam

EZ heeft in 2005 een breed onderzoek uitgevoerd naar de internationale concurrentiepositie van de regio 
Amsterdam. De afgelopen jaren is een verslechtering van deze concurrentiepositie geconstateerd. Na een 
periode van extreme groei en toegenomen aantrekkelijkheid in de jaren negentig was rond 2000 een dui-
delijke kentering waarneembaar. Desondanks behoort Amsterdam nog steeds tot de aantrekkelijkste vesti-
gingsregio’s voor buitenlandse bedrijven. Dit blijkt zowel uit de cijfermatige analyse (na Londen het hoogste 
aantal aangetrokken internationale vestigingen van 13 Europese grootstedelijke regio’s) de benchmarks 
(hoge positie in diverse rankings) en de enquêtes onder buitenlandse bedrijfsvestigingen (hoge waardering 
van het Amsterdamse vestigingsklimaat). Verder scoort Amsterdam juist sterk op die factoren die bedrijven 
het belangrijkst vinden bij de keuze voor een vestigingslocatie, zoals toegankelijkheid van de afzetmarkt en 
(internationale) bereikbaarheid. Wat betreft type bedrijvigheid doet de regio Amsterdam het uitstekend in 
de segmenten Europese distributiecentra en hoofdkantoren. 

4.7 Regionale arbeidsmarktmonitor Zuidelijk Noord-Holland

Tweemaal per jaar wordt in opdracht van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zuidelijk Noord-Hol-
land (RPA ZNH) de Regionale Arbeidsmarktmonitor uitgebracht. Voor de editie van juni 2005 leverde Econo-
mische Zaken een bijdrage in de vorm van een analyse van de stand van de Amsterdamse economie en de 
acties die in gang zijn gezet op basis van het economische beleidsprogramma HERMEZ.



202 Resultaatgebieden

ec
o

no
m

ie
 e

n 
ha

ve
n

4.8 Winkelhuurprijzenonderzoek

Economische Zaken heeft in 2005 een winkelhuurprijzenoverzicht laten ontwikkelen, met informatie over 
het huurprijsniveau in ruim 100 Amsterdamse winkelstraten. Het overzicht geeft aan wat in januari 2005 de 
gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste huurprijs was voor een winkelruimte in een bepaalde win-
kelstraat. Het onderzoek was een van de actiepunten van het College naar aanleiding van de PvdA-notitie 
‘Betaalbare Huren voor Middenstanders’. Het overzicht verhoogt de transparantie van de huurmarkt voor 
winkelruimte in Amsterdam. 

4.9 Toerisme statistiek 2004/2005

O+S levert in opdracht van Economische Zaken Amsterdam statistische informatie over toerisme. In de peri-
ode medio 2004 tot en met medio 2005 zijn er per saldo in Amsterdam 2 hotels, 226 kamers en 490 bedden 
bij gekomen. De gemiddelde kamerbezetting steeg van 66% in 2003 naar 68% in 2004. 

4.10 Effecten van evenementen op verblijfstoerisme 

In opdracht van Economische Zaken heeft bureau ZKA een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van eve-
nementen op het verblijfstoerisme in Amsterdam. Onder meer blijkt dat het Grachtenfestival in 2005 goed is 
bezocht. Net als in de voorgaande jaren kwamen bijna 50.000 mensen op dit festival af. Het aandeel inter-
nationale gasten steeg van 7 naar 13 procent. Verder zijn de effecten gemeten van het Amsterdam Dance 
Event en Insight Design. 

4.11 SAIL Amsterdam 2005 

In opdracht van EZ, HA en Stichting Sail Amsterdam heeft bureau ZKA onderzoek gedaan naar de econo-
mische effecten van SAIL 2005. Het evenement trok 1,8 miljoen toeschouwers, van wie 8 procent afkomstig 
uit het buitenland, die samen goed waren voor ruim 2,6 miljoen bezoeken. Ten opzichte van de voorgaande 
editie (2,4 miljoen bezoeken) is het aantal bezoeken met 10 procent gestegen. Ruim 1 miljoen bezoekers 
kwam speciaal voor SAIL naar Amsterdam. De uit SAIL voortvloeiende bestedingen bedroegen ruim 90 mil-
joen euro. 

4.12 Bedrijvenpanel Amsterdams bedrijfsleven 2005

Om actuele ontwikkelingen bij het Amsterdamse bedrijfsleven beter te kunnen volgen en zicht te krijgen op 
knelpunten, vraagt EZ met ingang van 2004 elk jaar de mening van honderd Amsterdamse bedrijven over 
het vestigingsmilieu in de stad. Het gaat om een vast panel van bedrijven die uiteenlopen naar bedrijfstak, 
omvang en stadsdeel. Medio 2005 waardeerde het panel de economische situatie gemiddeld met het rap-
portcijfer 5,7. De bedrijven schatten in dat de situatie halverwege 2006 iets verbeterd zal zijn, met een cijfer 
6,1. Ook de verwachte omzet komt dan uit op 6,1. Vooral de financiële en zakelijke dienstverlening zijn 
bovengemiddeld positief over de ontwikkeling van de omzet.
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1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

De diensttakken en en onderdelen in dit resultaatgebied leveren goederen en diensten aan andere gemeen-
telijke onderdelen. Het streven is naar marktconformiteit, kostendekkendheid en met tevredenheid van de 
opdrachtgevers.

Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage:
• Ingenieursbureau Amsterdam (IBA);
• Gemeentelijke dienst Verzekeringszaken (VGA);
• Stadsbank van Lening;
• Gemeentevervoerbedrijf (GVB); 
• ACAM Accountancy en Advies (ACAM);
• Projectmanagementbureau (PMB);
• Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA);
• Food Center Amsterdam (FCA);
• Rokin Groep;
• Dienst Stadstoezicht;
• Materiaaldienst (Dienst Advies en Beheer);
• ICT-Beheergroep (Dienst Advies en Beheer);
• Bureau Servicetaken Onderwijs (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling);
• Incassobureau/ Externe dienstverlening (Dienst Belastingen);

Naast de facilitaire diensttakken en onderdelen zijn in dit resultaatgebied de verschillende privatiseringen, 
externe verzelfstandigingen en uitplaatsingtrajecten opgenomen. 

1.2 Gewenst effect

Centraal in dit resultaatgebied staan diensttakken en onderdelen die gericht zijn op de levering van goe-
deren en diensten aan andere gemeentelijke organisatieonderdelen en in geringe mate aan de markt. De 
door de diensttakken geleverde goederen en diensten moeten voor de gemeente als geheel efficiënter 
en effectiever zijn in vergelijking met marktpartijen en zorgdragen voor de noodzakelijke kennis binnen de 
gemeente om de kwaliteit van de behartiging van het publieke belang te garanderen. 

1.3 Ontwikkelingen

Privatiseringen en verzelfstandigingen
De privatisering- dan wel verzelfstandigingtrajecten in dit resultaatgebied lopen af. Voor de diensttakken 
in dit resultaatgebied stonden geen nieuwe onderzoeken of trajecten op stapel, met uitzondering van 
het GVB vanuit de verplichting van de Wet Personenvervoer. 

Bedrijfsvoering
In 2005 is de verbetering van de bedrijfsvoering verder opgepakt onder andere door: prestatiemetingen 
via benchmarks en klanttevredenheidonderzoeken, INK-trajecten, Integrale meting bedrijfsvoering (IMB), 
Juridische Kwaliteitszorg, vernieuwde loonfuncties, et cetera. 

Wet Markt en Overheid
Het wetsvoorstel Markt en Overheid is door het kabinet ingetrokken. Het kabinet zal het doel, te weten 
gelijke concurrentieverhoudingen tussen overheidsorganisaties en particuliere ondernemingen willen 
regelen via gedragsregels in de Mededingingswet. De gedragsregels worden op dit moment voorbereid.
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 De belangrijkste drie uitgangspunten zijn:
• Overheidsdiensten mogen hun ondernemingsactiviteiten niet meer financieren met collectieve mid-

delen;
• Overheden mogen gegevens die zij hebben vanuit hun publieke functie, niet gebruiken voor commer-

ciële doeleinden;
• Een overheidsorganisatie mag de eigen overheidsbedrijven geen onevenredige voordelen geven. 

Ons College wacht op de precieze uitwerkingen van deze wetgeving. Deze wetgeving werd in 2005 ver-
wacht, maar is niet door het kabinet ingediend.

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen

2 Bereikte resultaten 

2.1 Resultaatgebied Facilitair en Bedrijven

Voor de diensttakken in dit resultaatgebied geldt dat zij facilitaire goederen of diensten leveren aan andere 
diensttakken en stadsdelen van de gemeente en in beperkte mate aan derden. Centraal staat hierbij een 
efficiënte bedrijfsvoering. Dit laat zich vertalen in de volgende te bereiken effecten:
• tevredenheid bij de opdrachtgevers (andere diensttakken, bestuur en stadsdelen);
• goede producten en diensten (voldoen aan de opdrachtspecificatie en het leveren van een toegevoegde 

waarde vanuit de desbetreffende expertise).

Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Per casus nut en noodzaak van

 privatisering pragmatisch 

afwegen

Actualisatie van jaarplan 2005 

met informatie uit jaarverslag 

2004

Afronden huidige privatiseringen 

zie tabel 4)

Zie tabel 4

Overige bestuurlijke 
aandachtspunten

 (w.o. bestuursakkoord)

Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Kostendekkendheid, 

marktconformiteit qua prijs en

 kwaliteit voor diensttakken

Actualisatie van jaarplan 2005 

met informatie uit jaarverslag 

2004

Scherpere indicatoren en nor-

men en SMART-afspraken

Aanpak met behulp van  

bedrijfsvoeringsverklaringen, 

IMB’s etc. Afgelopen jaren ver-

betering van de prestaties.

Voldoen aan wetgeving gelijke 

concurrentie-verhoudingen

 overheidsorganisaties en

 particuliere ondernemingen7

Actualisatie van jaarplan 2005 

met informatie uit jaarverslag 

2004

Inventarisatie van gevolgen 

voor diensttakken

Niet, wegens uitstel Wetvoor-
stel Markt en Overheid

7  Dit is de uitwerking van het ingetrokken wetsvoorstel Markt en Overheid
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Hierbij gelden in algemene zin de volgende prestaties:
• minimaal kostendekkende bedrijfsvoering;
• marktconforme tariefstelling en kwaliteit;
• klanttevredenheid.

Door de grote verschillen tussen de diensttakken en de door hen geleverde goederen of diensten zijn er 
geen algemene conclusies te trekken over de gezamenlijke prestatie van de diensttakken. De prestatieme-
tingen per diensttak komen in paragraaf 4 Prestatiemeting aan de orde. Veranderingen van of binnen de 
afzonderlijke diensttakken zijn alleen in vergelijkingen over meerdere jaren zichtbaar. 

Als algemene lijn over een aantal jaren kan in de prestaties worden gezien dat de diensten beter presteren 
op de drie criteria en dat bij slecht presterende diensten wordt gewerkt aan de verbetering. Dit gebeurt 
door projecten in de diensten zelf of door herschikking van taken binnen de gemeentelijke organisatie. 
 
In onderstaande tabel worden de verschillende activiteiten en de bijbehorende gerealiseerde omzet in 2005 
weergegeven. (In 2006 worden naast de omzet ook de lasten per activiteit in beeld gebracht.) Nog niet alle 
diensttakken hebben de omzet per afzonderlijke activiteit aangegeven. In die gevallen is de totaalomzet 
van de diensttak weergegeven. De omzet van de diensttakken wordt voornamelijk gerealiseerd in opdracht 
van andere gemeentelijke onderdelen. Zo is bijvoorbeeld dIVV opdrachtgever van het GVB op het gebied 
van het openbaar vervoer. De beleidsmatige verantwoording vindt daarom plaats in de resultaatgebieden 
waarin de opdrachtgevende diensten zijn ondergebracht. 

Activiteiten per dienst met begrote en gerealiseerde omzet.

Dienst Activiteiten Bedrag x 6  1.000

Begroot Realisatie

ACAM Controle jaarrekening

Afgeven verklaringen

Advies

Bestuurshulp

5.000

1.960

2.600

135

5.070

2.305

1.850

155

Projectmanagement-

bureau

Projectmanagement

Bouwmanagement 

Planning en structurering

Ondersteuning

9.636

1.168

2.190

1.606

Totaal:

14.659 

Totaal:

15.497

Ingenieursbureau Levering van ingenieursdiensten 22.995 23.256

Dienst Stadstoezicht Parkeermanagementdiensten

Toezichtdiensten in combinatie met werkgelegenheidproject

Totaal:

60.890

Totaal:

58.107

Dienst Belastingen Incassodiensten

Externe dienstverlening

Totaal:

7.634

Totaal:

9.467

Bureau Service 
Onderwijs
(DMO)

Het in opdracht van de stadsdelen leveren van een dienstenpakket aan 

kunstkijkuren en muziekluisterlessen. 

• Het in opdracht van de stadsdelen organiseren van leerlingvervoer.

• Professionaliseren van het leerlingvervoer.

• Start traject Europees aanbesteden Leerlingvervoer 

Het in opdracht van de stadsdelen organiseren van verkeerstesten. 

1.116

4.973

105

1.106

5.519

128
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2.2 Privatiseringen en verzelfstandigingen

Privatisering- en verzelfstandigingtrajecten van gemeentelijke activiteiten worden door ons College uit-
gevoerd op basis van het door uw Vergadering vastgestelde beleidskader. De kosten van de trajecten zijn 
verwerkt in de begrotingen van de betreffende diensten of komen ten laste van getroffen voorzieningen of 
de algemene dienst. 

Privatisering en verzelfstandigingen

Dienst Activiteiten Bedrag x 6  1.000

Begroot Realisatie

• Het in opdracht van de stadsdelen organiseren van schoolzwemmen.

• Organiseren van activiteiten om deelname aan particuliere zwemlessen 

te bevorderen. 

LAS

• Uitvoeren leerlingadministratie

• Ontwikkelen nieuwe informatiesysteem 

Regionaal Meldpunt Coördinatie: ontwikkelen volgsysteem vroegtijdige 

schoolverlaters 

1.894

850

-

-

1.980

1.420

500

gestaakt

Rokin Groep Uitvoeren bestuursopdrachten 2.062 2.302

Facilitair Bedrijf 

Amsterdam

Aanbieden huisvesting

Aanbieden faciliteiten 

Aanbieden additionele accommodatie 

Aanbieden ICT-producten 

Advertentiebemiddeling

Aanbieden E-net 

Aanbieden Telefonie 

Totaal:

23.364

Totaal:

27.857

dienst Advies en 

Beheer 

Inkoop bestratingmateriaal en wegmeubilair (dAB)

ICT-dienstverlening (dAB)

20.000

2.141

22.406

2.292

GVB Exploitatie OV 

Beheer & onderhoud infrastructuur 

Veiligheidsactiviteiten (onder meer conducteurs en overig toezicht) 

Overige opbrengsten

Totaal:

380.986

Totaal:

389.386

Food Center Amster-

dam

Realiseren van (im)materiële randvoorwaarden voor de instandhouding 

en groei van de handel in levensmiddelen.

2.536 2.728

Stadbank van Lening Kredietverlening aan burgers op onderpand (realisatie van een bele-

ningsomzet van 6  86 miljoen door 337.000 beleningen).

8.975 9.442

Verzekeringszaken Levering van personeel aan NV VGA (NB: verantwoordingsbreuk, zie 

NV!)

3.295 654

Te bereiken 2005 Bereikt

GEAM: nazorg na afbouw en verkoop Nazorg, opheffing diensttak

OMEGAM: nazorg na afbouw en verkoop Nazorg, opheffing diensttak

Stadsschouwburg: Nazorg na externe verzelfstandiging Nazorg, opheffing diensttak
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3 realisatie prioriteiten en posterioriteiten

3.1 Prioriteiten

Te bereiken 2005 Bereikt

Stedelijk Museum Amsterdam: externe verzelfstandiging (uit-

voeringsfase) en nazorg

Stedelijk Museum per 1 januari 2006 verzelfstandigd

Dienst der Was- Schoonmaak- Bad en Zweminrichtingen 

(WSBZ): afronding uitvoeringsfase en nazorg

Nazorg, opheffing diensttak

Camping Amsterdamse Bos: onderzoek naar verkoopbaarheid 

van de camping (onderzoeksfase)

Geprivatiseerd in april 2005. Nazorg

Gemeentelijk Pedologisch Instituut (GPI): uitplaatsing (uitvoe-

ringsfase)

GPI is per 1 januari 2006 uitgeplaatst naar de Bascule

Stadsdrukkerij: nazorg en beheer/ toezicht na oprichting van 

de NV in 2002

Aandelen in de NV in december 2005 verkocht aan directeur

Gemeentelijk Audiologisch Centrum (GAC): nazorg na de 

uitplaatsing

Nazorg

DRO-Vorm: nazorg na de privatisering Nazorg
Food Center Amsterdam: positionering onderzoek Food Center is per 1 januari 2006 ondergebracht bij de Dienst Advies en 

Beheer

Overige prioriteiten

Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld bedrag  

(x 6  1.000)

Ultimo 2005 

betaald en 

verplicht  

(x 6  1.000)

Omschrijving 

gerealiseerd 

resultaat

Toelichting 

prioriteit niet 

volgens planning 

gerealiseerd

Uiterste datum 

geplande 

uitvoering

Afronding lopende 

privatiseringen en 

verzelfstandigingen(I)

I 100.000 8.000 Vertragingen in 2005 Nee 2006

Onderhoud Stadhuis/ 

muziektheater

I 1.400 0 Vooraankondiging 

en preselectie

Start werkzaam-

heden feb 2006

2006
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4 Prestatiemeting 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de prestatie-indicatoren die voor de facilitaire diensttakken en de 
onderdelen gebruikt worden. Met behulp van de prestatie-indicatoren kan snel een globaal beeld gevormd 
worden van de prestaties van een diensttak of een onderdeel. De diensttakken en onderdelen zijn onderling 
niet of zeer moeilijk te vergelijken. Een oordeel vormen over een diensttak of onderdeel kan op basis van 
vergelijking tussen begroting en rekening. 

In onderstaande tabel is een oordeel gevormd over de prestaties van de facilitaire diensttakken en onderde-
len op de drie onderwerpen: marktconformiteit, kostendekkendheid en klanttevredenheid. 
De gegevens in de tabel worden niet toegelicht. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de jaarplan-
nen van de afzonderlijke diensttakken.

Prestaties   

Diensttak 

(onderdeel)

Marktconformiteit Kostendekkendheid Klanttevredenheid

Rekening 2005 Begroting 2005 Rekening 2005 Begroting 2005 Rekening 2005 Begroting 2005

IBA Ja Benchmark Ja Ja 6,8 Wel onderzoek 

geen streefcijfer

VGA Ja Meten toename 

afgesloten polis-

sen

Ja Ja Klantvriendelijke, 

betrouwbare en 

goede organi-

satie

7,5

Stadsbank van 
Lening

Benchmark in 

2006

Geen onderzoek Ja Ja Klachten: nihil 7,9

GVB Ja Realiseren kos-

ten-reductie 2001 

plus aanvullende 

besparingen tot 

2008

Ja Ja Tram: 71.1

Bus: 75,9

Metro: 59,6

Tram: 80

Bus: 79.5

Metro: 72

ACAM Ja Benchmark Ja Ja 6,8 7

PMB Ja Benchmark Ja Ja Goed imago Wel onderzoek 

geen streefcijfer

FBA Benchmark op 

onderdelen

Benchmark Nee Nee Geen onderzoek Geen onderzoek

FCA Geen onderzoek Geen onderzoek Ja Nee Geen onderzoek Geen onderzoek

Rokin Groep Geen onderzoek Nee Nee Nee Geen onderzoek Geen onderzoek

Dienst Stadstoe-
zicht

Nee Nee Nee Nee Imago kan beter, 

geen cijfer 

7,0

Materiaaldienst Geen onderzoek Geen onderzoek Ja Ja Geen onderzoek Geen onderzoek

Bureau Service-
taken Onderwijs

Geen onderzoek Geen onderzoek Ja Nee Geen onderzoek Geen onderzoek

Incassobureau Geen onderzoek Geen onderzoek Ja Ja Geen onderzoek Geen onderzoek

Externe dienst-
verlening 

Geen onderzoek Geen onderzoek Ja Ja Geen onderzoek Geen onderzoek
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1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Het resultaatgebied stedelijke ontwikkeling omvat vier beleidsterreinen, te weten ruimtelijke ontwikkeling, 
stedelijke vernieuwing, woonbeleid en integraal beleid voor de sociale sector.
Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage:
• Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO);
• Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA);
• Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB);
• Dienst Wonen (DW);
• Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO);
• Dienst Advies en Beheer (DAB).

1.2 Gewenst effect

Het uiteindelijke doel van de inspanningen in het resultaatgebied stedelijke ontwikkeling is dat Amsterdam 
een leefbare stad is waarin iedereen kan wonen, werken, recreëren en gebruik kan maken van noodzakelijke 
voorzieningen; waar de ruimte optimaal gebruikt wordt; en waar de (regionale) ruimtelijk-economische struc-
tuur sterk is. 

1.3 Ontwikkelingen

Ontwikkelingen rijksbeleid
In 2005 zijn de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit door het Rijk via behandeling in de Tweede Kamer 
vastgesteld. De nota’s leggen de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkeling (tot 2030) en het mobi-
liteitsbeleid (tot 2020) vast. De nota’s onderstrepen het belang van de Noordvleugel en daarbinnen van 
de gemeente Amsterdam voor het operationaliseren van de rijksdoelstellingen. 
In 2005 heeft de gemeentelijke Projectgroep Ruimtelijke Investeringen op verzoek van ons College van 
B&W een vertaling gemaakt van de door het rijk uitgebrachte economische scenario’s. Uit de vertaling 
blijkt dat de groei in de regio Amsterdam een voorwaarde is voor succesvolle landelijke groei. Ons Col-
lege heeft op basis van de adviezen besloten om planologische reserveringen te baseren op het hoogste 
van de vier regionale groeiscenario’s uit deze nota. Dit is afgerond 1,2% groei van het arbeidsvolume per 
jaar. Voorwaarde voor de groei is een toename van de beroepsbevolking, vooral door hoog opgeleide 
arbeidsmigranten.
Het scenario kent ook drie belangrijke beperkende factoren: huisvesting van arbeidskrachten, bereikbaar-
heid van en binnen de regio en milieukwaliteit. 

Regionaal beleid
Het Amsterdamse beleid past in de besluiten, die regionaal zijn genomen op de vijfde Noordvleugelcon-
ferentie in november 2005. Dit komt tot uiting in het Programma Noordvleugel. In dit Programma zitten 
cruciale projecten, zoals de ontwikkeling van de Zuidas, de aanleg van een regionale OV-verbinding 
Almere-Amsterdam-Schiphol, de bereikbaarheid rondom Schiphol en de aanzienlijke verbetering en uit-
breiding van de wegverbinding Schiphol-Amsterdam-Almere. Wat betreft woningbouw wordt uitgegaan 
van een programma van minimaal 150.000 in de periode 2010-2030, waarvan 50.000 in Amsterdam.

Amsterdamse beleid
Gezien de financiële ruimte voor ruimtelijke ontwikkelingen zijn keuzes onvermijdelijk. Ons College heeft 
de volgende beleidsdoelstellingen in 2005 vastgesteld:
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• in de Zuidas blijven inzetten op de ontwikkeling van het topsegment van de kantoor- en woningmarkt. 
Elders de realisering van kantoorlocaties buiten ov-knooppunten ontmoedigen en herontwikkeling 
van incourante kantoorpanden stimuleren;

• in de zone Schiphol-Westpoort (extra) ruimte bieden aan logistieke bedrijven. In en bij de stad het 
beleid voor het stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid, herstructurering en optimalisering ruimte-
gebruik voortzetten;

• blijven streven naar een hoge woningproductie en naar diversiteit van de woningvoorraad (in nieuw-
bouw en bij de bestaande voorraad). Voorts de omvang en kwaliteit van de voorraad goedkope 
huurwoningen in de gaten houden. En de ontwikkeling van IJburg/Zeeburgereiland en Noordelijke 
IJ-oevers voortzetten.

De grote vereenvoudiging
Doel van De Grote Vereenvoudiging (DGV) was de structuur van de woningproductie in Amsterdam 
te verbeteren en de processen weer helder te maken. Alle noodzakelijke bestuurlijke besluiten in dat 
kader zijn in 2005 genomen. In 2005 zijn de verschillende deelproducten van De Grote Vereenvouding 
opgesteld; Bouwenvelop, Bouwportemonnee en de Spelregels Woningproductie Amsterdam. Over deze 
onderwerpen is veelvuldig gecommuniceerd met andere partijen. Om het concept van de Bouwenvelop 
over het voetlicht te brengen is een roadshow langs de stadsdelen georganiseerd. Over de spelregels 
voor de woningproductie is enige malen overleg gepleegd met de Vereniging Nederlandse Project-
ontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) en de Amsterdamse Federatie van Woningbouw Corporaties 
(AFWC). Met deze partijen is ook ‘geoefend’ met de Bouwenvelopbenadering. Het grondprijsbeleid is 
aan het concept van de Bouwenvelop aangepast.
Ook heeft in de verslagperiode de Bouwbrief het licht gezien. De Bouwbrief is bedoeld om alle betrokke-
nen bij de Amsterdamse woningbouw op de hoogte te brengen en te houden van relevante regelgeving 
en feiten. Er zijn inmiddels 35 Bouwbrieven verschenen. Verder is in de verslagperiode onder meer vanuit 
de sector Programma de Vereenvoudiging van het Erfpachtbeleid vormgegeven.

De financiële regie
Op 13 december 2005 zijn de nieuwe gedragsregels rond het Vereveningsfonds vastgesteld. Deze rege-
len de wijze waarop binnen het Vereveningsfonds met reserves en voorzieningen moet worden omge-
gaan en op welke wijze daarvan verslag wordt gelegd. Op basis van het onderzoek van de Rekenkamer 
Amsterdam naar het financiële beheer van infrastructurele projecten is de werkwijze binnen grondex-
ploitaties van aparte grotere onderdelen daarin aangescherpt, zodat daarover beter kan worden gerap-
porteerd. Samen met de voorstellen rond de Bouwportemonnee en de wijze waarop dat zal worden 
ingepast in de cyclus van het resultaat Actieve grondexploitatiegebieden, zal daardoor vanaf 2006 de 
financiële regie op de grondproductie aanzienlijk worden versterkt.

Woonvisie
In 2005 is de basis gelegd voor de Woonvisie. Naast een analyse van de Amsterdamse woningmarkt zijn 
concept doelstellingen geformuleerd, zodat uw Raad keuzes kan maken en prioriteiten stellen. De Woon-
visie sluit aan op het bestaande beleid dat gemengde en leefbare wijken voorstaat. Eind juni heeft de 
raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling de visie besproken maar niet vastgesteld, omdat ze de nieuwe 
raad ruimte wil bieden. Wel kon op basis van de Woonvisie verder gesproken worden over de Beleids-
overeenkomst 2006-2010 met corporaties, stadsdelen en huurders. Vervolgens is de Woonvisie aan de 
politieke partijen aangeboden om te betrekken bij de verkiezingsprogramma’s en het nieuwe collegepro-
gramma. 

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)
Een succes werd geboekt met het binnenhalen van het gehele voor Amsterdam gereserveerde impuls-
budget stedelijke vernieuwing. Daarnaast heeft ook de definitieve beschikking van de subsidies voor de 
eerste ISV-periode 2000-2004 plaatsgevonden, op basis van de daarvoor geleverde verantwoording. Als 
vervolg op het Meerjaren OntwikkelingsPlan (MOP) en de bezuinigingen op de beschikbare middelen is 
de verordening ISV aangepast; deze wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2006 vastgesteld 
door de gemeenteraad. Ook is om genoemde redenen een notitie opgesteld over de verdeling van de 
ISV-middelen in de periode 2006-2009.

Basisregistraties Vastgoed
De gemeenteraad heeft op 22 juni 2005 ingestemd met het Bedrijfsplan Basisregistraties en ICT. De twee 
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hoofdpunten zijn het samenbrengen van de ICT-voorzieningen van een aantal diensten in een Shared 
Service Center ICT (SSC) en de verbetering van de basisregistraties met nadruk op de basisregistraties 
Vastgoed en Personen. De inzet is dat alle onderdelen van de gemeente hun bedrijfsprocessen en infor-
matie-uitwisseling op de basisregistraties gaan baseren. Tegelijkertijd verwacht het gemeentebestuur dat 
door samenwerking tussen de gemeentelijke onderdelen aanmerkelijke efficiencywinst is te realiseren. 
De Stuurgroep Basisregistraties ICT Infrastructuur (BRI), waarin de acht participerende diensten zijn verte-
genwoordigd, heeft inmiddels het eerste deel van de investeringsaanvraag goedgekeurd alsook de voor-
gestelde projecten voor de verbetering van de kwaliteit van de gegevens in de basisregistraties Personen 
en Vastgoed.
De conversies van zowel de Grootschalige als Kleinschalige Basis Kaart (GBK en KBK) zijn in 2005 gro-
tendeels voltooid. Aansluitend is de achterstand in de inhoud van de GBK praktisch geheel ingelopen. In 
deze periode is ook het hele productieproces voor de geometrische basisgegevens opnieuw ingericht, 
met inbegrip van de gegevensinwinning.
Tenslotte is het kabels- en leidingenverzamelbestand geoperationaliseerd, en is gestart met de ontwikke-
ling van een Mutatie Registratie Systeem.

Handhavingsbeleid bouwregelgeving
In 2005 heeft ons College de Nota Handhavingsbeleid Bouwregelgeving vastgesteld. Deze nota is ont-
wikkeld in samenwerking met een aantal stadsdelen. Om ook de uitwerking te uniformeren is ook een 
Handleiding Handhavingsbeleid Bouwregelgeving vastgesteld. De besluitvorming hierover is nog niet in 
alle stadsdelen afgerond.

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen

In 2005 stond de realisatie (afronding) van de afspraken uit het programakkoord centraal.

Programakkoordafspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Woningproductie
Het bouwen van 16.000 wonin-

gen in de periode tot 2006.

Actualisatie van jaarplan 2005 met 

informatie uit jaarverslag 2004

geen jaardoelstelling Bouw 5575 woningen gestart. 
Doelstelling 16.000 woningen 
gehaald.

Toegankelijkheid 
Toename van het aanbod voor het

 middensegment;

Actualisatie van jaarplan 2005 met 

informatie uit jaarverslag 2004

Afgegeven AMH’s: 500 Afgegeven AMH’s: 428

Evenwichtig aanbod in de 

nieuwbouw, inclusief studenten-

huisvesting. (30/40/30)

Nieuwbouw:

Sociaal: 30%

Middelduur  40%

Vrije sector  30% 

Studentenhuisvesting

•   oplevering 2123 tijdelijke  

eenheden 

•   start bouw 1325 vaste  

eenheden

Nieuwbouw:

Sociaal:            28%

Middelduur      27%

Vrije sector 44%

Studentenhuisvesting

368 eenheden, waarvan:

• 43 permanent,

• 260 < 5 jaar en

• 65 voor 5 jaar

Woonruimteverdeling
Tegengaan van oneigenlijk 

gebruik en fraude.

Bestandscontrole 5 zoeklichtprojecten

opsporing en beëindiging niet toe-

gelaten bemiddelingsbureaus 

5 zoeklichtprojecten uitgevoerd, 
bestandscontrole op 23.000 
woningen, 1.078 woningonder-
zoeken en 383 woningen opnieuw 
rechtmatig betrokken, 16 uitkerin-
gen aangepast/stopgezet.



Resultaatgebieden 215

m
ilieu en w

ater
sted

elijke o
ntw

ikkeling

Programakkoordafspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Positie huurder
Ondersteunen huurders 293 in behandeling genomen geval-

len in 2004

De huurteams zijn 19.838 maal 

benaderd

Meldpunt ongewenst verhuurge-

drag: 

400 meldingen verwacht

Huurteams: 20.000 maal benaderd 

en circa 6  3,1 mln. huurverlaging 

per jaar 

430 in behandeling genomen geval-

len in 2005

19.159 adressen zijn door de huur-

teams benaderd; vanaf de start in 

1997 hebben de acties geleid tot 

een huurverlaging van 6  5,2 mln. 

per jaar (excl. Tijdelijke verlagingen).

Zuidas 

Principe keuze voor Dokmodel

, daadwerkelijke uitvoering afhan-

kelijk van Rijksbijdrage en deug-

delijke risicobeheersing voor de

 gemeente.

Samenwerkingsovereenkomst Rijk-

Gemeente Amsterdam-provincie-

private partijen waarbij partijen risi-

codragend zullen participeren in een 

gezamenlijke entiteit, de NV Zuidas.

Gezamenlijk met het Rijk is het “tra-

ject Doets” van start gegaan. De 

eerste fase (preselectie banken) is 

afgerond. In het najaar is gestart met 

de tweede fase: tekenen en rekenen. 

Bij deze fase zijn de vijf geselec-

teerde banken ook betrokken.

Verdienend vermogen 
Het verdienend vermogen van

 bedrijven die sterk bijdragen aan

 de gemeentelijke inkomsten wordt

 extra gestimuleerd middels een

 prikkel.

Ten gevolge van de ombuigingstaak-

stelling is het noodzaak voor het 

Ontwikkelingsbedrijf om het verdie-

nend vermogen te optimaliseren. 

Een aanvullende prikkel hierop 

(bijvoorbeeld in de vorm van een 

afdrachtsystematiek) is in deze fase 

niet aan de orde.

In Noordvleugelverband wordt een 
studie uitgevoerd naar de afzet 
van commercieel vastgoed (PLA-
BEKA). De uitkomst hiervan moet 
bijdragen aan het op peil houden 
van het verdienend vermogen.

Overige bestuurlijke aandachts-

punten (w.o. bestuursakkoord)

Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Het planaanbod (centrale stad + 

stadsdelen) voor ruimtelijke inves-

teringen is afgestemd op de vraag 

en is financieel en uitvoeringstech-

nisch haalbaar. 

Actualisatie van jaarplan 2005 met 

informatie uit jaarverslag 2004

Realisatie 2005

•  woningen: zie productie

•   kantoren: 30.000 m2   

uitgifte;

•   bedrijventerreinen   

(droog) 11 ha uitgifte. 

Planaanbod vóór 2010 

(2004-2009) 

1.   woningen: 46.000; 

2.   kantoren: 880.000 m2  

uitgifte;

3.   bedrijventerreinen (droog):  

166 ha uitgifte.

Woningen: zie productie

Kantoren: opname 314.000 m2 

Bedrijventerreinen:

Droog 2,2 ha

Stedelijke Vernieuwing: Meerjaren 

Ontwikkelings Programma 

2005-2009:

Verhogen kwaliteit en

differentiatie

• Bevorderen van de leefbaarheid

Actualisatie van jaarplan 2005 met 

informatie uit jaarverslag 2004

Te bereiken resultaten 2005-2009: 

•  Nieuwbouw 20.000 

• Sloop 11.000 

•  Samenvoeging 1.500 

•  Huur-> koop 25.000 

•  Ingrijpend Verbeterd 10.000 

•  Toename volledig toegankelijk 

Binnengemeentelijk en met het Rijk 

is afgesproken dat over de resulta-

ten Stedelijke Vernieuwing in 2007 

(midterm) wordt gerapporteerd 

voor het hele GSB. 
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1 In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de meest relevante doelstellingen en bereikte resulta-
ten in 2005. De volgende paragraaf gaat dieper in op activiteiten, inclusief baten en lasten.

Overige bestuurlijke aandachts-

punten (w.o. bestuursakkoord)

Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Optimaliseren van 
grondgebruik 

16.000 

•   Saldo binnen bestaand gebied  

+ 9.000 

•   Kwaliteitsimpuls openbare ruimte 

350 ha

•   Verbetering regionale groen 

137,2 ha

•   In 27 wijken maken fysieke  

culturele kwaliteiten deel uit  

van gebiedsontwikkeling

•   171 bodemsaneringen (37% via 

particuliere investeringen)1

•   Geluidsanering 4000 woningen 

•   Km dat onder besluit luchtkwali-

teit wordt gebracht: 10 km

•   Herontwikkeld voor sociaal/  

maatschappelijke doeleinden:  

125.000 m2 

Binnengemeentelijk en met het Rijk 

is afgesproken dat over de resulta-

ten Stedelijke Vernieuwing in 2007 

(midterm) wordt gerapporteerd 

voor het hele GSB. 

Differentiatie van de 
woningvoorraad ten behoeve van
 kwalitatieve aansluiting vraag en

 aanbod 

Nieuwbouw 

30% sociaal

40% middensegment 

30% vrije sector

Toename middensegment  

(tot 35% in 2010) 

Toename koopwoningen  

(tot 35% in 2010)

Splitsingen 

•   maximaal 19.000 particuliere 

woningen 2002-2006 

•  maximaal 28.575 sociale verhuur 

in 2002-2010, waarvan circa de 

helft bereikbaar voor middenin-

komens 

Nieuwbouw

Sociaal:        28%

Middelduur  27%

Vrije sector 44%

Goedkope huur   58 %

Middeldure huur  17 % 

Dure huur         1 %

Goedkope en Middeldure 

koop 13 %

Dure koop 11 %

gesplitste sociale huurwoningen 

t/m 2005: 29.969 

verkochte sociale huurwoningen: 

7286

Toegankelijkheid woningmarkt 137.202 maal informatie verstrekt 

via de balie, telefoon en e-mail,

187.734 bezoekers aan de website 

van de dienst en 10.143 bezoekers 

aan het documentatiecentrum 

(locatie en Stedelijk Intranet)

71.000 maal informatie verstrekt via 

de balie, telefoon en e-mail,

 140.000 bezoekers aan de website 

van de dienst en 8.000 bezoekers 

aan het documentatiecentrum 

(locatie en Stedelijk Intranet)

68.708 maal informatie verstrekt via 

de balie, telefoon en e-mail,

357.700 bezoekers aan de website 

van de dienst en 9.548 bezoekers 

aan het documentatiecentrum 

(locatie en Stedelijk Intranet)

Rechtmatige woonruimteverdeling 15.199 verstrekte huisvestingsver-

gunningen

3.362 afgegeven vergunningen 

tijdelijke verhuur

 18.000 verstrekte vergunningen 
voor het betrekken van woon-
ruimte

16.072 verstrekte huisvestingsver-

gunningen

3.362 afgegeven vergunningen 

tijdelijke verhuur
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Subresultaatgebied Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkeling heeft betrekking op de uitbreiding en intensivering van de bestaande stad. Beleid 
en plannen gericht op vernieuwing van de bestaande stad vallen onder Stedelijke Vernieuwing (zie 2.2.) De 
ruimtelijke ontwikkeling wordt in Amsterdam gezamenlijk door centrale stad en stadsdelen ter hand geno-
men. Een beperkt aantal projecten valt onder de noemer van grootstedelijke of coalitieproject. Deze projec-
ten zijn dermate complex, bijzonder of financieel) risicovol dat ze het niveau van het stadsdeel overstijgen 
en de regie en bevoegdheden (al dan niet gedeeld) weer bij de centrale stad ligt. De activiteiten in 2005 
van ons College op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling zijn hieronder in hoofdcategorieën verdeeld.

Stedelijke regie ruimtelijk programma
De regie op het ruimtelijke programma van stad en stadsdelen is in handen van de centrale stad. Ons Col-
lege stelt daartoe tweejaarlijks een ruimtelijk programma op: het Programma Ruimtelijke Investeringen. Het 
meest recente PRI is in december 2004 vastgesteld. Het jaar 2005 stond daarom vooral in het teken van een 
aantal grensoverstijgende projecten met het oog op het programma van 16.000 woningen in de afgelopen 
collegeperiode. Andere acties waren: evaluatie PRI 2004, monitoren bestaande programma, macro-econo-
mische verkenningen en meer. Het volgende PRI volgt in 2006.

Uitvoering grootstedelijke projecten
In deze paragraaf worden de resultaten voor de uitvoering van de grootstedelijke projecten beschreven, 
evenals de middelen die daarvoor zijn ingezet. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij om de proceskos-
ten: de materiele middelen en personeelskosten die nodig zijn voor planontwikkeling en begeleiding van 
de projecten. Voor het totale budget voor 2005 is een aanzienlijke korting toegepast voor proceskosten 
ten opzichte van het jaar 2004. Alsnog zijn de projecten in staat gebleven om binnen het totale budget te 
blijven. De wethouder Stedelijke Ontwikkeling is akkoord gegaan met de overschrijding van 6  400.000 bij 
Zeeburgereiland, welke ten laste komt van de Grondexploitatie.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

IJburg

18.000 woningen (waar-

van ca. 10.000 na 2006) 

en ca. 5.000 Zeebur-

gereiland (na 2006) en 

12.000 arbeidsplaatsen

IJburg eerste fase: 
opgeleverd zijn 1764 
woningen t/m 2005. 
IJburg tweede fase is 
vertraagd door vernieti-
ging bestemmingsplan in 
november 2004. 
Bouw eerste bedrijfspand 
Steigereiland gestart
Eerste kantoor en restau-
rant opgeleverd
Bouw winkelcentrum 
gestart.
Zeeburgereiland:
start woningbouw eerste 
deelgebied in 2009

IJburg eerste fase:

Planvorming en toetsing openbare 

ruimte w.o. parken, bruggen/sluizen, 

infrastructuur

Toetsing bouwplannen / bouwaan-

vragen

Uitwerkingsplannen in procedure 

gebracht

Maatvoering bijhouden

Nazorg tijdens aanleg openbare 

ruimte

IJburg tweede fase:

Planvorming: nieuw bestemmingsplan 

en nieuwe MER in voorbereiding

Zeeburgereiland:

Planvorming:

Ontwikkelingsplan vastgesteld in 

gemeenteraad

SP voor eerste deelgebied in  

afrondingsfase

Bestemmingsplan voor eerste deelge-

bied in voorbereiding

MER in concept gereed

Openbaar Ruimteplan voor hoofdin-

frastructuur is gestart

IJburg

Saldo AD 1.712 

Grex 7.786

Zeeburgereiland

Grex 1.348

IJburg

Saldo AD 1.320

Grex 7.067

Zeeburgereiland

Grex 1.784
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Zuidas

Samenwerkings-
overeenkomst Rijk-
Gemeente Amster-
dam-provincie-private 
partijen waarbij partijen 
risicodragend zullen 
participeren in een 
gezamenlijke entiteit, 
de NV Zuidas.

Gezamenlijk met het Rijk 

is het “traject Doets”van 

start gegaan. De eerste 

fase (preselectie banken) 

is afgerond. In het najaar 

is gestart met de tweede 

fase: tekenen en rekenen. 

Bij deze fase zijn de vijf 

geselecteerde banken ook 

betrokken. DRO verzorgt 

met Arcadis het ontwerp-

werk.

Zie vorige kolom Saldo AD: 1.670

Saldo Grex: 9.160

Saldo AD: 1.637

Saldo Grex: 7.685

Zuidelijke IJ-oevers 

de plannen voor de 
Oostelijke Handelskade 
komen volledig in uit-
voering
Op het Oosterdokseik-
land komen de Biblio-
theek en het Conserva-
torium in uitvoering
Op het Westerdoksei-
land worden in totaal 
1.310 woningen in uit-
voering genomen.

OHK: O.a. Muziekgebouw  

opgeleverd. Pakhuis de 

Zwijger in erfpacht uitge-

geven.

ODE: Bibliotheek, Con-

servatorium in erfpacht 

uitgegeven.

WDE: Zuid en Midden uit-

gegevn en bouw gestart, 

Noord I doorgeschoven 

naar 2006.

Verdere uitvoering van vastgestelde 

plannen.

Saldo Grex: 3.665 Saldo Grex: 3658

Zuidoostlob 
Opstellen SpvE Holen-
drecht
Opstellen MER en een 
Bestemmingsplan voor 
het GETZ-complex en 
actualisatie van het SP 
Centrumgebied Zuid-
oost

SpvE Holendrecht: vastge-

steld door gemeenteraad

MER/GETZ: vastgesteld 

door gemeenteraad

Actualisatie SP Centrum-

gebied doorgeschoven 

naar 2006

Bestemmingsplan is in procedure. Saldo AD: 1870 Saldo AD: 1896

Science Park Amsterdam:

Eerste paal slaan voor 
de woningbouw in het 
gebied
Voorbereiding van de 
aansluiting op de A10
Beschikkingsaanvraag 
indienen voor station 
Watergraafsmeer

Uitbouwen van de  
rondweg tot een  
interne ontsluitingsweg

Doorgeschoven naar 2006

Gereed

De Gemeentelijke werk-

zaamheden zijn verricht. 

Prorail neemt de volgende 

stappen.

Is afgerond

Doorgaan met planuitvoering Saldo Grex: 995 Saldo Grex: 976
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Ruimtelijk Ordeningsbeleid

Het belangrijkste beleidskader voor ruimtelijke ontwikkeling is het structuurplan. Het Structuurplan ‘Kiezen 
voor Stedelijkheid’ is in 2003 vastgesteld en bevat de ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling van Amster-
dam tot 2010. Belangrijkste uitwerking betreft het gebied aan de Westrand van de stad. Behalve het struc-
tuurplan wordt ook op andere wijzen invulling gegeven aan het ruimtelijk ordeningsbeleid; o.a. samenwer-
king met regio en partners, infrastructuur en bereikbaarheid en voorlichting en communicatie.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Noordwaarts Aanleg van de Vooroever 

Shell-terrein is afgerond 

evenals de grondruil.

Uitvoering Middenontslui-

ting BUPA is gestart PM

Doorgaan met planuitvoering Saldo AD: 2.338

t.l.v. Grex/derden: 

4.144

Saldo AD: 2.141

t.l.v. Grex/derden: 

4.220

Coördinatie Stations-

eiland

Uitwerking samenwerking 

Prorail en NS op basis van 

Masterplan

Afstemming van de projecten in 

voorbereiding en uitvoering op het 

Stationseiland

PM PM

Teleport 
Herziening SpvE met 
als belangrijk onderdeel 
de verplaatsing van 
het tram- en busstation 
en uitgifte 31.000 m2 
kantoor.

Vastgesteld door de 

gemeenteraad

Doorgaan met planuitvoering Grex:

Lasten: 1.878

Baten:  1.825

zowel proceskosten 

als uitvoeringskosten

Grex: 

Lasten: 856

Baten 1.593

zowel proceskosten 

als uitvoeringskosten

Sloterdijk

Uitgifte Bouw- en 
Woningcentrum (4 
kavels) en nieuwbouw 
RWZI in het gebied

Project Pitstop gestart, 

overige 3 doorgeschoven 

naar 2006

RWZI: Investeringen 

vervroegd uitgevoerd. 

Extra krediet ad €33,9 mln. 

gevoteerd.

Doorgaan met planuitvoering Grex: 

Lasten: 3.617

Baten: 1.880

zowel proceskosten 

als uitvoeringskosten

Grex:

Lasten: 20.821

Baten: 3.647

zowel proceskosten 

als uitvoeringskosten

Riekerpolder 
Temporisatie van de 
planontwikkeling van 
fase 1 en het opstellen 
van een bestemmings-
plan voor fase 2.

Concept bestemmings-

plan in de wacht gezet iin 

verband met eisen lucht-

kwaliteit

Temporisatie wordt in 2006 opge-

heven

Grex:

Lasten: 1.871

Baten 29.450

zowel proceskosten 

als uitvoeringskosten

Grex:
Lasten: 71.782
Basten: 28.861
zowel proceskosten 

als uitvoeringskosten

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Beleid anticipeert en speelt in op nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen en beleid. O.a.
Structuurplan
Uitwerking Westrand
Infrastructuur en bereikbaarheid
Dienstverlening en voorlichting

Monitoren en onderzoek

vernieuwing locatiebeleid (via het ROA); 

actualisering toetsingskader hoogbouw; 

actualisering woningbouwcapaciteit 2010-

2030; Structuurplan uitwerking Westrand is 

vastgesteld;

Coördinatie voor EU, rijk, regio, G4, Deltame-

tropool en provincie; Inventarisatie infrastruc-

tuurreserveringen;

Oplevering website Zuiderkerk

Saldo 3.000 Saldo 3.068
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Financieel beleid en beheer fondsen
De ontwikkeling van de algemene reserve in het Vereveningsfonds (een verslechtering met ongeveer 
6  8 miljoen tot -/- 6 26,3 miljoen) wordt door ons College zorgwekkend geacht in het kader van het 
financieel beheer van het Vereveningsfonds en de in het fonds aanwezige financiële ruimte voor nieuwe 
plannen. Het betekent dat de al eerder ingezette neerwaartse trend zich heeft doorgezet. Een belang-
rijke oorzaak is het besluit tot overheveling van alle oude Stadsvernieuwingsfondsplannen naar het 
Vereveningsfonds. Dit heeft in 2005 geleid tot een extra beslag op de reserve van het Vereveningsfonds 
van per saldo 6  96 miljoen. Het beheer van het Vereveningsfonds heeft zich dan ook sterk gericht op 
het beperken van de negatieve stand. Dit is gedaan aan de hand van het opschonen van de reserves en 
voorzieningen binnen het Vereveningsfonds, maar vooral door middel van tussentijdse winstnemingen in 
de grootstedelijke plannen Riekerpolder en Groenstroken Sloterdijk.

Regelgeving en handhaving
Ons College is erin geslaagd ten behoeve van de afgesproken woningbouwproductie de bouwtoezicht 
taken (het afgeven van beschikkingen en deelgoedkeuringen) tijdig en van goed niveau uit te voeren, 
ondanks de forse stijging met respectievelijk 25% en 42%. Dit was mede mogelijk doordat ons College 
heeft ingestemd met een overschrijding van de begroting van de DMB met 6  300.000. Nu de bouwactivi-
teiten over het totale traject Noord/Zuidlijn plaatsvinden hebben de vergunningverlening en het toezicht bij 
de bouw van de Noord/Zuidlijn veel capaciteit gevergd. De wens om de planning te halen heeft geleid tot 
bouwen buiten de reguliere werktijd. Dit legt de nodige druk op de naaste omgeving.
In het kader van het terugdringen van de regelgeving zijn voorstellen ontwikkeld om de gebruiksvergun-
ningplicht te vervangen door algemene regelgeving. In de wijzigingsvoorstellen voor de Bouwverorde-
ning – die ons College in 2006 aan uw Vergadering zal voorleggen – zal dat ook worden meegenomen.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Uitvoering van wet-

telijke taken Bouw- en 

Woningtoezicht

•  Aantal afgegeven 

beschikkingen: 683 

(tegen 545 in 2004)

•   99% Van de beschik-

kingen binnen de 

wettelijke termijn 

verleend

•  Constructieve deel-

goedkeuringen: 1274 

(tegen 898 in 2004)

•  Eénloket: loket West-

poort van start

•  Algemeen: 

vergunningverlening;

constructieve beoorde-

ling; toezicht en hand-

having; huisnummering; 

hoorzitting en inspraak;

bezwaar en beroep.

• Specifiek:

uitbouw één loket functie; 

aandacht voor Noord-

Zuidlijn; aanpassen proce-

dures aan gewijzigde

regelgeving; realisatie 

van handhaving beleids-

plan: richtlijnen opstellen, 

instrumenten

ontwerpen, implemen-

tatie

4.618 5.913 1.295 5.012 9.252 4.240

Expertise over bouw- 

en woningtoezicht

beschikbaar binnen 

gemeente

Nota Handhavings-

beleid Bouwregelge-

ving met Handleiding 

in samenwerking met 

stadsdelen ontwikkeld 

en tot besluitvorming 

gebracht

Vraagbaakfunctie; onder-

steuning;

Voorlichting; monitoring 

en beleidsontwikkeling

108 - 108 126 -126
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Voorlichting

Beheer

2.2 Subresultaatgebied Stedelijke Vernieuwing

De realisatie van doelstellingen voor de stedelijke vernieuwing is voor een belangrijk deel in handen van 
de stadsdelen. De stadsdelen maken de plannen en voeren die uit. De centrale stad heeft een regierol, 
verdeelt het ISV- en andere budgetten, toetst de stedelijke vernieuwingsplannen, faciliteert de stadsdelen 
en bewaakt de uitvoering van het beleid. De centrale stad is bovendien als partner betrokken bij de vernieu-
wing van de westelijke tuinsteden.
Na vaststelling van het MeerjarenOntwikkelingsPlan (MOP) en de indiening van de 56 wijken hebben de 
activiteiten in 2005 zich op de verantwoording over de 1e ISV-periode 2000-2004 geconcentreerd. De ver-
antwoordingsrapportage is voltooid en door het ministerie van VROM beoordeeld. Om de resultaten van de 
eerste ISV-periode over het voetlicht te brengen is in het laatste kwartaal van 2005 gestart met de voorbe-
reidingen voor een conferentie in februari 2006. 
Als vervolg op het MOP en de bezuinigingen op de beschikbare middelen is de verordening ISV aangepast; 
deze wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2006 vastgesteld door de gemeenteraad. Ook is om 
genoemde redenen een notitie voor de wethouder opgesteld over de verdeling van de ISV-middelen in de 
periode 2006-2009.
Voor financiële informatie over de besteding van ISV-Budget wordt verwezen naar het aparte hoofdstuk in 
de rekening hierover.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Informatie van professionele relaties en burgers 

over stedenbouwkundige ontwikkelingen

informeren van belangstellenden over  

stedenbouwkundige ontwikkelingen, 

bestemmingsplannen

oplevering website www.zuiderkerk.amster-

dam.nl

Saldo 620 Saldo 569

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Actuele grootschalige 

kaart

actualiteit GBK gemid-

deld 6 maanden 

Inwinnen,  

verwerken, distribueren, object-

gericht maken van de kaarten

Saldo 1.900 Saldo 1.857

Actuele kleinschalige 

kaart

actualiteit KBK gemid-

deld 12 maanden 
Saldo 700 Saldo  685

Inrichten gemeentelijke 

Adressenregistratie

Vervanging BVA-systeem

één gemeentelijke 

Adressenregistratie

oplevering BVA-systeem

afstemmen met  

DPG en DGBA

nieuw systeem 

inregelen

Saldo 1.410 Saldo 1.546

Beheer vastgoed: optimaal resultaat en ter beschik-

king stellen binnen gemeente van makelaarsexper-

tise

Verwerving en ontruimingen, 

bedrijfsschaderegelingen, vast-

goedadviezen, beheer van pan-

den en terreinen 

Saldo 938 Saldo 401
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Bureau Parkstad en het Informatiecentrum Parkstad
2005 was een belangrijk jaar voor de vernieuwingsoperatie in Amsterdam Nieuw West. Er is voluit door-
gegaan met de uitvoering van de vastgestelde plannen. Een record aantal nieuwe woningen is in aan-
bouw genomen en bovendien zijn de laatste vernieuwingsplannen van de tweede fase vastgesteld. In de 
sociale pijler is ondermeer gestart met het project Eigen Wijsheid; een met Europees geld gefinancierd 
empowermentproject gericht op betaald werk of vrijwilligerswerk van 100 migrantenvrouwen. 
Aan de andere kant stond 2005 in het teken van evaluatie. Één van de belangrijkste conclusies was dat 
de realisatie van de oorspronkelijke doelstelling 6  100 mln. kost. Aan de hand van feitenverzameling, 
analyse en openbaar debat is een aantal voorstellen geformuleerd voor een inhoudelijke koerswijziging 
die het nieuwe bestuur voorgelegd zal krijgen.
Voor communicatie, promotie, participatie en informatievoorziening met betrekking tot de vernieuwing 
van de tuinsteden is mede voor het verbreden van het draagvlak gezamenlijk met andere partijen een 
Informatiecentrum Parkstad in het leven geroepen.

2.3 Subresultaatgebied Wonen

Het Subresultaatgebied is onderverdeeld in de volgende hoofdcategorieën:
• woonbeleid;
• subsidies en financieel beheer;
• wooninformatie en communicatie;
• vergunningen en handhaving (inclusief bezwaar en beroep);
• zoeklicht.

Woonbeleid
De activiteiten op het gebied van Wonen concentreren zich op de volgende speerpunten

Programma en kwaliteit
Ons College formuleert de programmatische uitgangspunten voor woningbouw en woningvoorraad 
op stedelijk en stadsdeelniveau. Dit vraagt jaarlijks om onderbouwing van programmatische keuzes en 
uitgangspunten en definiëren van verschillende programmaonderdelen, onder andere door de daarmee 
samenhangende kwaliteitseisen.
Een belangrijke activiteit in 2005 was de evaluatie van het gebruik van de subsidies uit de subsidieveror-
dening stedelijke vernieuwing. Dit vormt de basis voor een notitie over het vlottrekken van de transfor-
matie van bestaande voorraad. De notitie is in 2005 in concept gereed gekomen en wordt in 2006 aan 
het bestuur voorgelegd.

Doelgroepen, woonlasten en woningmarktsturing
Dit speerpunt richt zich op het ontwikkelen van beleid en instrumenten voor doelgroepen die zonder 
gericht beleid onvoldoende plek vinden op de woningmarkt (jongeren, lagere en middeninkomens), 
zoals inkomensondersteunende maatregelen (Amsterdamse Middensegment Hypotheek (AMH) en woon-
lastenfonds) en woningmarktsturing (voorrangsregelingen, aanbodstelsel).
Over tijdelijke verhuur, maatwerkregeling, toewijzing van specifieke doelgroepen en volgordebepaling 
zijn in 2005 verschillende voorstellen gedaan. Diverse experimenten rond toewijzing (Gibralter; Bos en 
Lommer) zijn geëvalueerd. Ook is de rol van de gemeente bij de toewijzing tegen het licht te houden. 
De resultaten worden gebruikt bij discussies rond de Beleidsovereenkomst, Huisvestingswet, en ROA-
Raamovereenkomst, die in 2006 een meerjarige verlenging krijgt. De evaluatie van de vereenvoudiging 
van de huisvestingsverordening is afgerond. Geconcludeerd is dat de evaluatie geen aanleiding geeft tot 
aanpassing van de verordening. In het kader van de gesprekken over een nieuwe Beleidsovereenkomst 
en nieuwe regionale afspraken zijn aanpassingen mogelijk wel aan de orde.

Wonen, zorg en Welzijn
Met dit speerpunt richt ons College zich op het ontwikkelen van een meer samenhangend (woon)beleid 
voor specifieke doelgroepen van beleid zoals ouderen, minder validen, psychiatrische patiënten, dat 
inspeelt op de vermaatschappelijking van de zorg. Dit beleid wordt vertaald in uitvoeringsgerichte pro-
gramma’s en maatregelen ten behoeve van stadsdelen en grootstedelijke projecten.
In 2005 is het accent in deze productgroep verschoven van visieontwikkeling naar implementatie. Er is 
een conferentie georganiseerd, de website over wonen, zorg en welzijn is gelanceerd en de start is gege-
ven voor het Aanjaagteam woonzorgvoorzieningen. Ook is verder gewerkt aan het ontwikkelen van het 
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stedelijk kader wonen, zorg en dienstverlening en is de stedelijke opgave in kaart gebracht. Ten gevolge 
van de uitvoering van een motie is een kader vastgesteld voor subsidies voor het oplossen van knelpun-
ten bij zorgwoningen (en studentenhuisvesting).

Sociale sector
Amsterdam onderhoudt een hecht relatienetwerk met de Amsterdamse en regionale corporaties, met als 
belangrijkste doel het ontwikkelen van convenanten en overeenkomsten en prestatiecontracten. 
Binnen dit speerpunt valt ook het monitoren en bewaken van gesloten overeenkomsten en het analyse-
ren van de financiële positie van de corporaties.
In 2005 is een aanzet gemaakt tot prestatiecontracten. De besluitvorming hierover zal plaatsvinden in 
2006. Daarnaast is in 2005 veel tijd geïnvesteerd in het huurbeleid. Het onderwerp verschuift langzaam 
van de landelijke politieke discussie naar de uitwerking en de consequenties daarvan voor Amsterdam.

Particuliere sector en eigen woningsector
Het vormgeven en onderhouden van het relatienetwerk met vertegenwoordigers van de particuliere en 
eigen woningsector is een afzonderlijk speerpunt binnen dit subresultaatgebied. Activiteiten in 2005 
waren o.a. besluitvorming met betrekking tot splitsen en verkopen van woningen (4e tranche), bemid-
deling bij uitruil van splitsingsquota tussen stadsdelen en het verbeteren van het overleg met AVOP 
(Amsterdams VolkshuisvestingOverleg Particulieren). 

Relaties Rijk, Provincie, Regio, algemene visievorming en onderzoek
Amsterdam onderhoudt een relatienetwerk met regio(-gemeenten), provincie en rijksoverheid. Het ont-
wikkelen van een woonvisie Amsterdam past in dit speerpunt, evenals de verzameling en analyse van 
onderzoeksgegevens ten behoeve van beleidsontwikkeling en de periodieke toetsing van de ontwikke-
ling aan geformuleerde beleidsdoelen. Belangrijke producten in dit verband zijn het 2-jaarlijkse onder-
zoek Wonen in Amsterdam (WIA), het door VROM uitgevoerde regionale woningbehoefte onderzoek 
(WBO). 

Over de inzet van instrumenten voor het aanjagen van de woningbouwproductie is de raadscommissie in 
november 2005 en februari 2006 gedetailleerd geïnformeerd.

Subsidies en Financieel Beheer

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Woonbeleid Zie hierboven Lasten 3.036

Baten         5

Saldo  3.035

 2.764

 19

 2.745

Te bereiken 2005/Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

Het leveren van een bijdrage aan het realiseren van speerpun-

ten op het gebied van wonen en stedelijke vernieuwing door 

het beschikbaar stellen van subsidies en leningen, het voeren 

van verschillende complexe financiële administraties, het behe-

ren van woonwagens en staanplaatsen en het verstrekken van 

(deel)hypotheken in het kader van Amsterdamse Middensegment 

Hypotheek (AMH).

901 subsidiebesluiten, 

428 Amsterdamse mid-

densegmenthypotheken, 

652 gesaneerde woningen 

verkeerslawaai, 6  90 mln. 

betaalopdrachten, 5,4 

mld. omvang leningenbe-

heer,  38 woonwagens in 

beheer, 165 staanplaatsen 

in beheer, uitvoering Euro-

pese programma’s Doel-

stelling 2 en Urban 2.

Lasten    2.149

Baten        218

Saldo     1.931

   1.982

       228

    1.754
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Wooninformatie en communicatie

Bezoekers Zuiderkerk voor wooninformatie:
Het aantal bezoekers aan de balie in de Zuiderkerk komt met 19.090 nagenoeg overeen met de prognose 
van 20.000 bezoekers; dit geldt ook voor de 45.156 bellers tegenover de prognose van 45.000. Het totaal 
aantal klantencontacten in 2005 bedroeg 64.246.
Het serviceniveau aan de balie en telefoon is gehaald. 

In 2005 is de exploitatie van de Zuiderkerk gewijzigd. De Zuiderkerk ontwikkelt zich als een centrum voor 
bouwen en wonen. De eerste stap daartoe was de 1e Amsterdamse nieuwbouwshow en was een succes. 
 

Vergunningen en handhaving

Te bereiken 2005/Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

Burgers informeren over woonbeleid en woonpraktijk van Amsterdam; Fun-

geren als centraal ‘woonloket’ voor medische en sociale woonindicaties en 

woonsubsidies; Optimaliseren van informatie-uitwisseling tussen de sleutelor-

ganisaties (politiek, overheid, marktpartijen) op het gebied van wonen.

19.090 bezoekers 

Zuiderkerk, 45.156 

telefonische ver-

strekte inlichtingen; 

4462 beantwoorde 

mails en brieven; 

9548 bezoekers 

documentatiecen-

trum

Lasten   3.094

Baten         33

Saldo    3.061

   2.757

         18

    2.738

0

20

40

60

80

100 x 1.000

20052004200320022001

Te bereiken 2005/Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

Toezien dat de goedkope woningen terechtkomen 

bij degenen die daar het meest aanspraak op heb-

ben.

Bereikbaar houden van goedkope woningen voor 

de doelgroep door handhaving regels

16.072 afgegeven vergunningen; 

2150 buitendienstonderzoeken; 

18.120 behandelde signalen van 

leeggekomen woningen; 527 

handhavingbesluiten

Lasten    2.620

Baten        415

Saldo    2.205

 2.425

 96

 2.329

Het vertegenwoordigen van het gemeentebestuur in 

bezwaar- en beroepsprocedures

753 bezwaarschriften (waarvan 

98% ongegrond) en 104 beroeps-

procedures in behandeling

Lasten       764 

Baten            2 

Saldo       762

 962

 6 

 956
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Zoeklicht

2.4 Subresultaatgebied Sociale Structuur van de stad

In juni 2005 heeft de gemeenteraad het Sociaal Structuurplan (SSP) vastgesteld. Het plan biedt een richting-
gevende en kaderstellende visie voor de sociaalmaatschappelijke opgaven in Amsterdam voor de periode 
tot 2015. De hoofdlijnen van het plan zijn gebaseerd op drie basisdoelstellingen: 
investeringen in grootstedelijke dynamiek, investeren in menselijk kapitaal en investeren in een leefbare 
omgeving, en op zes thema’s voor de stad: kennisstad, werkende stad, culturele stad, sportieve stad, zorg-
zame stad en veilige stad.
Als één van de uitwerkingen van het SSP is het Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) inmid-
dels door het college vastgesteld. In het PMI is de behoefte aan sociale voorzieningen en de daarmee 
gerelateerde kernopgaven van beleid voor de komende bestuursperiode inzichtelijk gemaakt. Het PMI is 
het product van een gezamenlijke inzet door centrale stad en stadsdelen, die in het PMI hun gezamenlijke 
speerpuntenkeuze aangeven. 
Een andere uitwerking van het SSP is de contourennotitie Lokaal Onderwijs en Jeugdbeleidplan (LO&JP) 
voor de komende bestuursperiode. Deze notitie is in 2005 voorbereid en onlangs door het college vastge-
steld. De hoofdlijnen en speerpunten uit notitie worden de komende maanden nader uitgewerkt, zodat het 
college het beleid voor de komende bestuursperiode medio 2006 aan de gemeenteraad kan voorleggen.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Sociaal Structuurplan Vastgestel SSP

4 stedelijke diensten 

werken samen aan de 

realisatie van het SSP

samenwerking Rijk en 

Amsterdam

Publiek-private pilots: 

Beursvloer Amsterdam

Positionering SSP in 

Europese context

Uitvoeren project ‘4x10’

Project SSP met het Rijk op 5 

thema’s

Sociaal ondernemerschap in 

samenwerking met EZ

Europese positionering: LNET, 

Euorcities

Saldo 51 Saldo 50

Ruimte voor sociaal Programma maatschap-

pelijke investeringen is 

geprofessionaliseerd en 

er zijn ruimtelijke plan-

producten gemaakt

Realisatie eindversie PMI en con-

ferentie; deelname projectteams; 

voorlichting binnen DMO over 

De Grote Vereenvoudiging, cur-

sussen, nieuwsbrief

Saldo 55 Saldo 50

Bestuursakkoord Op 7 van de 14 thema’s 

van het bestuursakkoord 

is het resultaat volledig 

behaald

Voortgangrapportages, voorbe-

reiden Bestuurlijk Overleg

Saldo 15 Saldo 59

Te bereiken 2005/Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

Het organiseren van samenwerking tussen partijen 

op de Amsterdamse woningmarkt om gezamenlijk 

overtreders aan te pakken.

5 zoeklichtprojecten, 614 mel-

dingen onrechtmatigheid, 1078 

buitendienstonderzoeken, 383 

woningen verhuur na zoeklicht-

actie.

Lasten       870 

Baten            2  

Saldo        868

714

5

 709
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3 realisatie prioriteiten en posterioriteiten
3.1 Prioriteiten

Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld bedrag  

(x 6  1.000)

Ultimo 2005 

betaald en 

verplicht  

(x 6  1.000)

Omschrijving  

gerealiseerd  

resultaat

Toelichting prioriteit 

niet volgens planning 

gerealiseerd

Uiterste datum 

geplande 

uitvoering

Versterking van de afde-

ling I&A van het OGA

I 200 200 Implementatie 

van de technische 

componenten van 

de informatie- archi-

tectuur

De werkzaam-heden 

lopen door vanwege 

vertraging in de opleve-

ring van Hermes

2006

Parkmanagement Amstel 

III /Zuidoost

I 120 83 Verschillende onder-

zoeken en opstellen 

beheerbeleidsplan

2006

Voorbereiding Westrand-

weg

I 1.450 1.450 Reservering 2006

Vernieuwingsoperatie

hoogbouw Bijlmermeer

(ISV-Budget)

I

1.300 1.235

Uitvoering van de 

vernieuwings- 

plannen

De prioriteit is bijna 

geheel uitgevoerd

2006

Beter verbeteren en 

funderingsherstel      

(ISV-Budget)

I 1.200 Het bedrag is 

toegevoegd 

aan verschil-

lende reserves

Subsidiebeschikkin-

gen zijn afgegeven

Het restant is bestemd 

voor door de raad vast-

gestelde stadsvernieu-

wingsplannen

2008

Bijdrage projectbureau 

Bijlmermeer

I 450 402 Continuering 

projectbureau en 

voorbereiding c.q. 

uitvoering vernieu-

wing Bijlmermeer

2007

Aanvulling reservering 

Zuidelijke IJ-oevers 

tot niveau vast jaarlijks 

budget

I 7.040 0 Nog geen zichtbare 

voortgang aanpak 

van projecten buiten 

de grex van het pro-

ject (o.a. openbare 

ruimte)

Gekoppeld aan 

voortgang  

N-Z lijn

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Personeelstekort collec-

tieve sector

Aantal vacatures is mini-

maal

250 sociale huurwonin-

gen voor doelgroepen

Coördinatie en opstellen werk-

plan

Coördinatie proces

Saldo 1.569 Saldo 841

overig Expertise bijeenkomsten, 

professionalisering, werk-

zaamheden rond voorzie-

ningen IJburg

Saldo 164 Saldo 295
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In bovenstaande tabel zijn alleen de bij het jaarplan 2005 toegekende prioriteiten opgenomen die níet con-
form planning zijn gerealiseerd. Voor alle overige toegekende prioriteiten geldt dat dit wél het geval is. Er 
zijn geen posterioriteiten.

4 Prestatiemeting 

4.1 Programma ruimtelijke investeringen

Voor de ruimtelijke ontwikkeling vormt het tweejaarlijkse Programma Ruimtelijke Investeringen (PRI) de 
belangrijkste monitor. Het PRI geeft enerzijds een overzicht van macro-economische en ruimtelijke ontwik-
kelingen en anderzijds van alle ruimtelijke projecten in Amsterdam en de regio. In 2004 is het PRI 2004 ver-
schenen. In 2005 zijn geen bijzondere acties verricht. In 2006 wordt een nieuw PRI opgesteld.

4.2 Stedelijke vernieuwing

Ten aanzien van de monitor Stedelijke Vernieuwing vindt momenteel nog overleg plaats tussen VROM, BZK 
en de gemeente Amsterdam over de wijze waarop metingen plaatsvinden en op welk moment tussentijds 
verantwoording wordt afgelegd over de realisatie van het programma.

4.3 Wonen in Amsterdam

In 2005 is op basis van het onderzoek Wonen in Amsterdam 2003 gerapporteerd over de woonwensen van 
Amsterdammers (deel 3: Woonwensen van Amsterdamse huishoudens). Eerder was in 2004 in een drietal 
rapporten beschreven hoe het met de algemene ontwikkelingen stond (leefbaarheid, voorraad, inkomens-
ontwikkelingen, etc.).
In 2005 is het veldwerk uitgevoerd ten behoeve van het onderzoek Wonen in Amsterdam 2005. Dat heeft 
ruim 18.000 ingevulde vragenlijsten opgeleverd. Gerapporteerd wordt in 2006.
De rapportage Wonen in Amsterdam 2003 ‘Stand van zaken’ is aangeboden aan de wethouder voor de Ste-
delijke Ontwikkeling en de leden van de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer.

4.4 Slaagkansenmonitor

In 2005 is de slaagkansenmonitor verschenen. Op basis van het onderzoek Wonen in Amsterdam 2003 en 
de gegevens van woningzoekenden bij WoningNet is geanalyseerd in hoeverre slaagkansen van verschil-
lende soorten woningzoekenden zijn af- of toegenomen. 

4.5 Vastgoedregistratie

De vervanging van het BVA, het Basis Vastgoed Administratiesysteem (groot ICT-project) is bijna gereed en 
het systeem is operationeel. In de elektronische nieuwsbrief Vastgoed wordt regelmatig aan betrokkenen en 
belangstellenden verslag gedaan van de voortgang van de activiteiten en projecten.

Projectgroep Zuidelijke 

IJ-oevers: beheer Open-

bare ruimte

I 275 0 De middelen worden 

in 2006 ingezet voor 

het beheer van de 

Openbare ruimte in het 

gebied

2006

*Structureel of incidenteel
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1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

In dit resultaatgebied worden de baten en lasten opgenomen die als algemene middelen ten dienste staan 
van de gemeente Amsterdam. Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage:
• Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam;
• Dienst Gemeentelijke Belastingen Amsterdam;
• Dienst Advies en Beheer staf en directie.

1.2 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen

2 Bereikte resultaten 

Deze zijn voor wat betreft de belastingheffing en – inning opgenomen in de paragraaf Lokale lasten. De acti-
viteiten van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) waaronder het erfpachtresultaat worden 
in de afzonderlijke paragraaf over het ontwikkelingsbedrijf toegelicht.

Programakkoord-afspraken Doelstellingen Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 

2005

Bereikte resultaten 2005

Aanvaardbare lastendruk OZB blijft, met een infla-

tiecorrectie, op huidig 

niveau

Voor 2004 zijn de OZB-

tarieven verhoogd met de 

nominale verhoging van 

4,8% 

Maximaal nominale verho-

ging OZB-tarieven

De tarieven zijn conform het 

voorstel in de begroting in 

2005 verhoofg met 1,25%

De gemeente beschikt over
 een  adequaat weerstands-

vermogen

Uitwerking en introductie 

van een systeem van 

dynamische voeding van 

het weerstandsvermogen

Analyse majeure risico’s in 

jaarrekening 2002;

in 2003 is voor enkele grote 

gemeentelijke projecten 

een risico analyse uitge-

voerd. Hierop wordt een 

richtlijn voor periodieke 

rapportages grote projec-

ten ontwikkeld

Hanteerbare methode 
om toevoegingen en 
onttrekkingen te iden-
tificeren en periodieke 
rapportages om tijdig 
maatregelen te kunnen 
nemen

• Richtlijn rapportage grote 

projecten is verwerkt in richt-

lijn kredieten

• Aanpassing voorschriften in 

de relkening van de diensten 

over ontwikkeling risico's
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3 Realisatie prioriteiten en posterioriteiten

3.1 Prioriteiten

In bovenstaande tabel zijn alleen de bij het jaarplan 2005 toegekende prioriteiten opgenomen die níet con-
form planning zijn gerealiseerd. Voor alle overige toegekende prioriteiten geldt dat dit wél het geval is.

3.2 Posterioriteiten

Alle posterioriteiten zijn gerealiseerd.

4 Prestatiemeting 

De Dienst Belastingen heeft veel klantcontacten. In dat kader besteedt zij veel aandacht aan een betere 
klachtafhandeling en tevredenheid voor de klant (de burger). Voor meer informatie hierover verwijzen wij 
naar de bijdrage van de Dienst Belastingen aan het burgerjaarverslag. Daarnaast is sprake van een ‘ben-
chmarking WOZ’ waarin de Waarderingskamer jaarlijks een landelijke benchmark uitvoert op de uitvoering 
van de Wet WOZ (waarderingen en taxaties). De kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ per gemeente 
worden uitgedrukt in kosten per object. Amsterdam behoorde de afgelopen jaren tot de gemeenten met de 
laagste WOZ kosten.

Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld bedrag  

(x 6  1.000)

Ultimo 2005 

betaald en 

verplicht  

(x 6  1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Toelichting prio-

riteit niet volgens 

planning gereali-

seerd

Uiterste datum 

geplande 

uitvoering

Processen en syste-
men Dienst Belas-
tingen voorbereiden 
op aanpassingen ten 
gevolge van het invoe-
ren van Paraplu

I 200 200 De eerste onderzoeken van zijn 

verricht naar de inrichting van 

processen tussen DGBA en het 

Register Amsterdam. In de voor-

bereiding van het project Neo-

Tax is een deel van de prioriteit 

gebruikt.

Project is nog in 

voorbereiding

2006

Interactieve  
dienstverlening

I 182 182 In 2005 is gestart met het 
project REWA met als doel 
de informatieverstrekking aan 
makelaars en notarissen te ver-
beteren en kostenbesparingen 
te realiseren. Daarnaast is een 
hogere versie van Reinigings-
recht- online ontwikkeld en in 
gebruik genomen. Een uitloper 
van WOZ-online is WOZ-light, 
waarmee particulieren en later 
ook ondernemens online hun 
taxatieverslagen raadplegen 
en eventueel een bezwaar-
schrift opstellen

2006

* structureel of incidenteel
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1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Binnen het resultaatgebied Bestuur en Concern leveren de navolgende organisatieonderdelen een bijdrage:
• Bestuursdienst (BD);
• Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S);
• Gemeentearchief Amsterdam (GAA);
• Dienst Persoonsgegevens (DPG);
• Raadsgriffie (RG);
• Rekenkamer Amsterdam (RKA);
• Ombudsman.

Het resultaatgebied is onderverdeeld in de subresultaatgebieden:
• Bestuursondersteuning;
• Concernontwikkeling;
• Burgerzaken;
• Griffie;
• Rekenkamer.

1.2 Gewenst effect

De navolgende effecten zijn nagestreefd:
• een gewogen en verantwoorde bestuurlijke besluitvorming;
• een effectieve, efficiënte en rechtmatige besturing van de organisatie van de gemeente;
• continue contact met de stad Amsterdam, en registreren en ontsluiten van informatie over haar inwoners 

en de gemeentelijke organisatie;
•  een topfitte gemeentelijke organisatie, onder meer door de ontwikkeling en implementatie van nieuwe 

bedrijfsvoeringinstrumenten;
• een effectieve belangenbehartiging voor Amsterdam op regionaal, nationaal en Europees niveau. 

1.3 Ontwikkelingen

In 2004 is het concernbrede verbeterprogramma Agenda 2006 gestart. Door zes principes toe te passen kan 
de gemeente betere resultaten boeken. Deze zes principes zijn: 
• minder toetsen en elkaar meer de ruimte geven;
• het werk anders inrichten: het resultaat staat centraal;
• consistente regels, consequente handhaving;
• verbetering van bedrijfsvoering, meer gebruik van dezelfde systemen en moderne ICT;
• eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid burgers;
• hoge eisen stellen aan je dienstverlening.
 
Agenda 2006 bestaat daarnaast uit 16 concernbrede programma’s die bijdragen aan het realiseren van de 
hoofddoelstellingen van het programakkoord en het verbeteren van de bedrijfsvoering. Het gedachtegoed 
van slimmer werken is in 2005 breed uitgedragen binnen concern Amsterdam door trainingen, communica-
tie over voorbeelden van slimmer werken in de praktijk, prijzen voor de slimste werkers en discussie bijeen-
komsten. De tastbare resultaten komen elders in dit jaarverslag aan bod. 
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1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen

Maatschappelijke effecten Hoofddoelstellingen Resultaat

Bereikt t/m 2004 Te bereiken 2005 Bereikt in 2005

Het programakkoord
Burgerkoning: de kwaliteit 

van de gemeentelijke 

dienstverlening wordt 

sterk verbeterd, onder

 meer door een vraag-

gestuurde organisatie 

en werkprocessen. 

Sturen op terugbrenging 

doorlooptijden bezwaar-

schriften en verbeteren 

kwaliteit van de primaire 

besluiten.

Publicatie van concern-

jaarverslag Behandeling 

Bezwaar en Beroep 2003. 

Hanteren van streefnor-

men voor doorlooptijd 

bezwaarschriften en 

inhoudelijke afhandeling.

Basisnormen worden 

gehanteerd.

Toegankelijk callcenter.

Digitaal loket Amsterdam.

Bereikbaarheid callcenter 

tussen 90%-95%, conform 

doelstelling.

Voorbereiding en invoe-

ring fase I invoering van 

één gemeentelijk service-

nummer en digitaal loket 

voor 14 stedelijke dien-

sten. (Contactcenter).

Aantal formulieren dat 

via het digitale en vraag-

gerichte loket Amsterdam 

kan worden afgenomen 

neemt in 2005 met 100% 

toe.

Voorbereiding is voltooid. 

Aantal formulieren is met 

100% toegenomen.

Verbreding naar transac-

tiediensten vindt plaats.Digitaal loket Amsterdam 

uitgebreid; voor 29 formu-

lieren is digitale afhande-

ling operationeel.

Klachtenportaal in april 

2004 op de website ope-

rationeel.

Versterken klantgericht-

heid van medewerkers.

Er zijn zes opleidingsmo-

dules ‘dienstverlening in 

de stijl van Amsterdam’ 

die de klantgerichtheid 

van medewerkers stimu-

leren.

Uitvoeren van gemeen-

schappelijke personeels-

ontwikkeling in relatie 

tot de invoering van het 

contactcenter. 

Medewerkers volgen con-

cernopleidingen.

Totstandkoming basisset 

normen dienstverlening 

als onderdeel van het 

bestuursakkoord. Op 

basis hiervan wordt door 

stadsdelen en diensten 

gemeten.

Alle organisatieonderde-

len passen de normen toe 

die op hun takenpakket 

van toepassing zijn.

Evaluatie van de basis-

normen aan de hand van 

onderzoek naar de klant-

tevredenheid.

Jaarlijkse evaluatie vindt 

plaats. Dienstverlenings-

monitor 2005 uitgevoerd. 

Actualiseren van de basis-

normen volgt in 2006.
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Kwaliteit gemeentelijke 

organisatie

Ziekteverzuim  verlagen Ziekteverzuim 6,6% Ziekteverzuim 5,5% Ziekteverzuim 6,5%

Door afsluiten en beheren  

raamcontracten besparin-

gen realiseren.

6  2,9 tot 6  4,7 mln. 

besparingen gerealiseerd

6  4,4 – 9,5 mln. 6 11,3 mln.

Enkelvoudige opslag, 

meervoudig gebruik; her-

ontwerp van processen en 

ketensamenwerking. 

Oprichting Stuurgroep 

Basisregistratie en ICT 

infrastructuur (BRI).

60 gemeentelijke organi-

saties zijn aangesloten op 

de gemeenschappelijke 

infrastructuur e-net. 

Gerealiseerd

Realisatie van portaal 

Amsterdam als gemeen-

tebreed platform voor 

webtoepassingen.

Gerealiseerd;  

optimalisatieslag gaande.

Door standaardisatie wordt 

het aantal soorten syste-

men dat gebruikt wordt 

beperkt.

Start van de inrichting van 

enkele Shared Service 

Centers. 

SSC ICT per 1 januari 2006 

operationeel.

SSC HRM in voorbereiding.

Succesvol herontwerp van 

enkele ketenprocessen.

De Stuurgroep Basisregi-

straties & ICT-Infrastructuur 

kreeg op 22 maart 2005 de 

opdracht het bedrijfsplan 

BRI te implementeren. 

Daarmee zal basis worden 

gelegd die noodzakelijk is 

voor herontwerp ketenpro-

cessen. Betreft een meerja-

rig traject.

Transparanter maken van 

bestuurlijke besluitvor-

ming, stroomlijnen van 

besluitvormingsproces en 

planmogelijkheden daar-

van vergroten.

Digitaal systeem gebouwd 

(Andreas), waarmee de 

besluitvorming wordt 

ondersteund.

Besluitvorming wordt 

ondersteund door 

Andreas.

Vanaf april 2005

Presentatie (stijl van 

Amsterdam) wordt steeds 

meer geüniformeerd. 

Deelname Stijl van Amster-

dam in 2004 naar ruim 

70% van de stadsdelen en 

diensten.

Deelname 90% van stads-

delen en diensten.

90% gerealiseerd.
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Kwaliteit gemeentelijke 

organisatie

Ziekteverzuim  verlagen Ziekteverzuim 6,6% Ziekteverzuim 5,5% Ziekteverzuim 6,5%

Inzicht in en stuurmoge-

lijkheden voor verbeteren 

juridische kwaliteit in hele 

concern.

Bij 65% van gemeentelijke 

diensten en 70% van stads-

delen is juridische nulme-

ting uitgevoerd.

In 75% van alle diensten en 

bedrijven is, op basis van 

en als onderdeel van het 

IMB-programma, een legal 

audit uitgevoerd en wordt 

gewerkt aan verbetering 

kwaliteit juridisch handelen.

verbetering kwaliteit juridisch 

handelen door:

•  herziening  gemeentelijke 

nota Inkoop en Aanbe-

steden;

•  jurist Europese Zaken volgt 

Europese regelgeving en 

zet kennis pro-actief uit 

binnen gemeente;

•  Europaproof-norm op 

de terreinen staatssteun, 

mededinging en Europese 

subsidies;

•  antennecursus Europees 

recht.

Normeren en verkrijgen van 

inzicht in toestand  bedrijfs-

voeringsprocessen.

Normen zijn 26 oktober 

2004 vastgesteld door het 

college.

Definitieve vaststelling 

vorm en inhoud van de IMB 

als structureel controlin-

strument van de gemeente 

Amsterdam.

Een evaluatie heeft geleid 

tot aanscherping toelich-

tingen op enkele normen 

en dat binnen de toets- en 

adviesteams duidelijker 

afspraken  worden gemaakt 

over de behandeling van de 

bedrijfsvoeringsverklaring.

De integrale meting 

bedrijfsvoering (IMB) is  

als pilot bij WLB en IBA  

uitgevoerd. 

Bij 10 diensten wordt een 

IMB uitgevoerd.

Bij 5 diensten is een IMB 

uitgevoerd.

Adequate huisvesting

 gemeentelijk apparaat

Knelpunten huisvesting 

oplossen

Businesscase Huisvesting 

akkoord door B&W

Voortgang conform 

planning

Voortgang conform 

planning

Gezamenlijke huisvesting 

van div. diensten gereali-

seerd.

Eind september is ons 

College geïnformeerd dat 

deze case meer tijd vergt, 

verder wordt uitgewerkt.

Verhuisbewegingen zijn 

onderzocht/ gestimuleerd.

Internationaal beleid focus

 op landen van herkomst

 en toetredingslanden EU

Verhoging bijdrage ontwik-

kelingsgelden: 6  1 per 

Amsterdammer

Structureel budget is 

6  579.000.

Evaluatie stedenbanden 

Managua en Beira.

Stedenbanden Managua 

en Beira geleidelijk in drie 

afgebouwd.

Laatste jaar afbouw van 

Beira/Managua.

Afgebouwd

Nieuwe uitgangspunten:

•  landen van herkomst van 

grote groepen Amster-

dammers;

•  toetredingslanden EU

Samenwerking met Riga en 

Budapest is verder uitge-

breid; met Ghana, Izmit en 

Sofia is gestart.

Samenwerking met Antillen 

en Sofia gestart. Evaluaties 

lopende overeenkomsten

Bestuurlijk bezoek wet-

houder Van der Horst 

aan Ghana; wethouder 

Aboutaleb aan Curacao en 

burgemeester Cohen aan 

Marokko
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Subresultaatgebied Raadsgriffie

Naast de reguliere activiteiten hebben in 2005 een aantal raadsonderzoeken en de problematiek van de 
besteding van de fractiebudgetten een groot beslag op de capaciteit gelegd. 
De verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten over 2002 en 2003 had in 2005 een grote 
impact op de werkzaamheden van het Presidium en de Raadsgriffie. Aan dit complexe proces moest veel 
ondersteuning worden gegeven en het betekende een onevenredig – maar ook onontkoombaar – groot 
tijdbeslag. De kwestie heeft geresulteerd in een nieuwe Verordening op de fractiebudgetten, vastgesteld in 
de vergadering van de Gemeenteraad van 30 november 2005. 
Ook in 2005 faciliteerde de Raadsgriffie enkele raadsonderzoeken procedureel en inhoudelijk, n.l. Carré, de 
Noord/Zuidlijn, de Luchtkwaliteit en de Combino. Naast veel inzet van de Raadsgriffie zelf, zowel kwalitatief 
als kwantitatief, moest voor de drie laatstgenoemde onderzoeken ook externe deskundigheid worden inge-
huurd. In december 2005 is opdracht verleend voor het verrichten van een methodologisch-evaluatieonder-
zoek naar aanleiding van de gehouden raadsonderzoeken.
In 2005 is geïnvesteerd in de implementatie van de “Raadsgriffie Plus” – op basis van het door de Gemeen-
teraad op 7 september 2005 vastgestelde budget Jaarplan 2006 – in de bedrijfsvoering, de juridische 
functie, in communicatie/voorlichting en in een informatiespecialist. Verdere implementatie en borging van 
de “Plus” van het Raadsgriffie-model zal plaatsvinden in het kader van de beschrijving van de werkproces-
sen en het op basis daarvan doorvoeren van verbeteracties, zowel intern als extern naar de raadsleden. De 
invoering van “Andreas” heeft veel impact op de werkzaamheden gehad. Op aandringen van de Raadsgrif-
fie is een aantal verbeteringen in “Andreas” aangebracht. In de laatste maanden van 2005 is gestart met 
een wekelijks griffiespreekuur op de maandagavonden voor de raadsleden. Voorts hebben in 2005 enkele 
besprekingen plaatsgevonden tussen de Raadsgriffie en de fractiemedewerkers over praktische en inhou-
delijke zaken. Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 is in het vierde kwartaal van 
2005 gestart met de voorbereiding van een trainingsprogramma voor de raadsleden in 2006. 

2.2 Subresultaatgebied Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt vanuit een onafhankelijke positie de effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid 
van het gemeentelijke bestuur, beleid en de gemeentelijke organisatie. Door middel van onderzoek wil de 
Rekenkamer een bijdrage leveren aan het verbeteren van het functioneren van bestuur, beleid en organisa-
tie. In 2005 zijn de vier onderzoeken verricht met als onderwerp: Sociale Veiligheid, Financiële beheersing 
infrastructurele projecten, Subsidiëring welzijnsinstellingen en Voortijdig schoolverlaten. Over de laatste 
twee onderzoeken is ook gepubliceerd. Naast de realisatie voor de Rekenkamer Amsterdam, heeft het 
bureau van de Rekenkamer Amsterdam in 2005 kostendekkende werkzaamheden verricht voor de gemeen-
te Zaanstad en het stadsdeel Amsterdam-Centrum.

2.3 Subresultaatgebied Bestuursondersteuning

Te bereiken in 2005
De BDA moet daadwerkelijk helpen bij het besturen van de stad. Dit betreft: 
1. invoering van Andreas met als doel vergroting van de transparantie van het besluitvormingsproces, 

een grotere bestuurlijke openheid en een efficiënte logistieke ondersteuning. Regie op de voorberei-
ding, planning en implementatie van het proces van de bestuurlijke besluitvorming;

2. advisering van het bestuur waarbij samenhang, timing, presentatie, draagvlak en consequenties van 

Adequate huisvesting

 gemeentelijk apparaat

Knelpunten huisvesting 

oplossen

Businesscase Huisvesting 

akkoord door B&W

Voortgang conform 

planning

Voortgang conform 

planning

Evaluatie projecten 

Suriname is afgerond.

Afgerond Bestuurlijk bezoek wet-

houders Maij en Stadig 

(Suriname)
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besluiten zijn meegewogen. Dit betreft consequenties van (boven)lokale, bestuurlijke, maatschappe-
lijke, juridische, personele en financiële aard. Professionalisering van de in de BDA opererende Toets- 
en Adviesteams (TAT) voor elke dienst;

3. oppakken van nieuwe bestuurlijke vraagstukken en acute problemen voorzover de beleidsontwikke-
ling bij de diensten daarin niet voorziet. 

Bereikt in 2005
Ad 1  Het systeem Andreas is in april van 2005 in gebruik genomen. Andreas heeft tot doel de trans-
parantie in het besluitvormingsproces te vergroten; per dossier is zichtbaar waar en wanneer het wordt 
behandeld. Openbare stukken zijn in te zien op intranet en internet. Daarnaast voorziet de applicatie ook 
in een efficiënte logistieke ondersteuning.
Ad 2  In 2005 is ons College een aantal keren naar buiten getreden met een gezamenlijk standpunt met 
gemeenten in de noordvleugel van de Randstad of de drie andere grote steden, of in ROA-verband. 
Ad 3  Een belangrijke taak van de Bestuursdienst is het oppakken van nieuwe belangrijke vraagstuk-
ken en acute problemen waarbij de diensten en stadsdelen (nog!) geen pasklaar antwoord op (kunnen) 
geven. Dit betrof onder meer het oppakken van de “raadsonderzoeken”, een nieuw fenomeen als uit-
vloeisel van het dualisme. In 2005 zijn met coördinatie door de Bestuursdienst raadsonderzoeken uitge-
voerd met betrekking tot de Megabanenmarkt en de Noord-Zuidlijn. 
Andere opvallende zaken waarbij de Bestuursdienst in 2005 een voortrekkersrol vervulde waren “Wij 
Amsterdammers”, het Grote stedenbeleid en het ontwikkelen van een strategie om in te spelen op 
nieuwe Europese fondsen.

Wij Amsterdammers
Bij de bespreking van de Voortgangsrapportage Wij Amsterdammers op 1 juni 2005, heeft uw Verga-
dering een amendement van het raadslid Van Poelgeest aangenomen. Met de aanvaarding van dit 
amendement heeft uw Vergadering besloten dat de middelen die uw Vergadering bij het vaststellen van 
de begroting ter beschikking heeft gesteld voor de uitvoering van het actieprogramma Wij Amsterdam-
mers onder een aparte begrotingspost blijven vallen, waarover afzonderlijk gerapporteerd wordt in de 
rekening 2005 en 2006. Met het navolgend overzicht geeft ons College uitvoering aan bovengenoemd 
amendement.

Ter toelichting vermelden wij dat de bedragen die in het overzicht cursief zijn aangegeven, bedragen zijn 
die door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling zijn toegekend, maar in 2005 financieel technisch nog 
niet zijn verplicht of tot uitgave zijn gekomen, terwijl ze wel relevant zijn voor de rekening 2005. Niet alle 
projecten in onderstaand overzicht zijn in 2005 tot afronding gekomen. Een aantal daarvan zal in 2006 
nog doorlopen. 

Omschrijving activiteiten Raming 2005 Rekening 2005 Toelichting

0.1  Optimaliseren analyse terreurdreiging

Opgedane relevante inzichten vast-

leggen en breder in de organisatie 

borgen.

d.m.v. reguliere 

capaciteit

n.v.t. De aanbevelingen van Staub zijn uitgewerkt in het actiepro-

gramma Wij Amsterdammers II; investeren in mensen en grenzen. 

Er wordt gestart met gemeentebrede uitvoering van in 2005 

opgedane inzichten.

1.1 Informatiehuishouding opzetten

Projectplan, overleg met rijk en 

R’dam, indicatoren bepalen, invoe-

ring meldpunt 

430.000     I 381.069 In 2005 ging het om het opzetten en inrichten van een informa-

tiehuishouding. In deze fase van het project is de benodigde 

arbeidscapaciteit lager dan in de operationele fase. Begin 2006 

wordt de begroting van informatiehuishouding opnieuw bere-

kend.

Stadsdelen: uitbouw partners tbv 

meldpunt 35.000      I
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1.2  Van Traa aanpak, bibob en subsidies

Ontwikkelen indicatoren, projectplan, 

risico-analyse, helpdesk, analyse  

dossiers CS

Communicatie

177.000        

3.000     I

106.947 Er is een kenniscentrum subsidies binnen het coördinatiebureau 

BIBOB operationeel. 90 Medewerkers hebben een workshop sub-

sidieverstrekking gevolgd.

Stadsdelen: idem cf. aanname CS: 50 

dossiers / 20 uur per dossier

100.000    

2.1 Inzicht krijgen in vatbaarheid voor rekrutering

Onderzoek naar risicofactoren regul. budget n.v.t. Uit het onderzoek blijkt dat uitsluiting een belangrijke oorzaak is 

voor radicalisering, en dat uitsluiting voorkomt bij de harde kern. 

En niet alleen objectieve uitsluiting, zoals het niet kunnen krijgen 

van werk of stageplaatsen, maar ook subjectieve of zelfuitsluiting 

speelt een belangrijke rol. 

Of de harde kern radicaliseert en tot geweld overgaat, is voor 

een belangrijk deel afhankelijk van het soort leiders. De kans op 

geweld is met psychopathische of schizofrene leiders veel groter. 

Qua aanpak gaat het vooral om preventie. Het is zaak om zo 

vroeg mogelijk in te grijpen in deze processen.

2.2 Uitsluiting tegengaan door discriminatie aan te pakken

Plan van aanpak discriminatie in 

driehoek

regul. budg. 

/capac.

n.v.t. 2000 korpsleden hebben een training gevolgd om kennis van 

discriminatiebestrijding te vergroten. Er is een politieprotocol 

over professionele houding i.r.t. discriminatie, het opnemen van 

aangifte, het overleg met het OM en het vervolgonderzoek. Er 

zijn 25 taakaccenthouders van politie bij de districten/wijkteams 

aangesteld.

2.3.1a. Onderwijs gewoon bijzonder Meer praktijkgericht VMBO en MBO

Dienstendesk Amsterdam 100.000    I 100.000 Van de voorgenomen 400 stageplekken via de Dienstendesk zijn 

er 320 gerealiseerd. Conform voornemen hebben 50 leerlingen in 

leerbedrijvencentra werkzaamheden voor bedrijven verricht. Van 

de voorgenomen 95 leerlingen in leerwerkplaatsen hebben 62 

leerlingen een arbeidssimulatie gehad. Meeting Point Wellant is 

conform voornemen operationeel. 

Leerbedrijvencentrum 100.000    I 100.000

Leerwerkplaatsen 

praktijkonderwijs 150.000   S 150.000

Meetingpoint groene scholen 50.000     I 50.000

Activiteiten stadsdelen: zoekconfe-

rentie ter versteviging relatie school-

ouders-kind 30.000    I

2.3.1b Uitsluiting tegengaan door cultuureducatie

Cultuureducatie verankeren in  

A’ damse onderwijs (PO en VO): 

voorbereiding / deskundigheidsbe-

vordering / 8 pilots in 2005 / 5 in 

2006 /continuering Kunstweb

75.000 75.000 Conform voornemen hebben 60 leerlingen van praktijkscholen 

leerlingraden opgericht. De daarover gemaakte DVD wordt 

verspreid onder alle praktijkscholen. Conform voornemen doen 

vijf nevenvestigingen Zorg sociale competentietraining van leer-

lingen.
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2.3.2a en b Uitsluiting tegengaan door sluitende aanpak zorg-risico

Schakelcentrum VMBO/MBO (Oost 

/ West)

250.000    I    250.000 000 Onderwijsschakelloket heeft ultimo 2006 29 dossiers van 

leerlingen waarvan er 11 zijn geplaatst. De Vliegende Brigade 

i.h.k.v. van buiten naar binnen is operationeel vanuit twee posten 

in West. 

De Twee handen aanpak (jeugdzorg en leerplicht) is operatio-

neel in geheel West en blijkt effectief: Circa 30% van de ouders 

accepteert een hulptraject van Bureau Jeugdzorg i.p.v. een Leer-

plichttraject. In het kader van de opvang van ex-gedetineerde 

jongeren (voorkoming van opnieuw ontsporen) zijn drie jongeren 

opgevangen.

Van buiten naar binnen (Streetcor-

nerwork)

100.000    S 100.000

Twee handen aanpak 150.000    I 147.200

Dicht het gat na detentie 100.000    I 100.000

2.3.3 Werk en Reïntegratie 

Werving bijbanen, Beroepsgerichte 

integratie,verdubbeling aantal deel-

nemers St. Herstelling en Road run-

ner, 10.000 extra taal/werktrajecten 

per jaar, stadsbrede uitbreiding jon-

gerenwerkplaats.

Uit reguliere  

budgetten

     n.v.t. Aantal deelnemers van de Herstelling uitgebreid naar 150. De 

organisatie voor de extra taal/werktrajecten is in 2005 opgestart. 

Dit heeft een forse inspanning geëist, waardoor de realisatie 

achterblijft.

Jongerenwerkplaatsen zijn stadsbreed uitgerold. Er zitten nu 

meer dan 300 jongeren op traject (zie verder het resultaatgebied 

Werk en Inkomen).

2.4 Indammen extremistisch gedachtegoed in Amsterdam

Opbouw netwerk, beleggen bijeen-

komsten, bestuurlijk overleg, notitie 

Grijs Gebied

•  handleiding voor scholen en mel-

dingsbereidheid vergroten. (Noti-

tie, Ambtswoninggesprek, 

Moskeebijeenkomsten, Opbouw/ 

instandhouden netwerk sociale 

rookmelders handleiding en trai-

ning omgaan met radicalisering 

voor scholen

     Meldingsbereidheid vergroten 

(ambtswoning)

   Communicatieactiviteiten

65.000    I

5.000    I

70.000

•  Reguliere uitvoering diversiteits- en integratiebeleid

•   Notitie bestuurlijke interventies bij radicalisering en extremisme 

(notitie Grijs Gebied)

•  Ontwikkeling en implementatie van het Amsterdams Onderwijs-

adviespunt Radicalisering (AOR).

•   Expertmeeting radicalisering en extremisme

•  Conferentie met Welzijns- en Moskeeorganisatie

•  Opbouw informatiehuishouding radicalisering met OOV, speci-

fieke bijdrage aan het casusoverleg in combinatie met ontwik-

kelen en implementeren van het AOR.

•  Dit onderdeel is opgenomen in het ontwikkelen en implemen-

teren van het AOR.

•  Reguliere uitvoering diversiteits- en integratiebeleid

3.1 Amsterdam is intolerant voor intolerantie

Uitrollen lespakket historisch besef / 

training docerenden (peereducators) 

Bezoek Auschwitz door 2 scholen

Communicatie

Vervolg lespakket jurid. procesgang 

MB

Uitrollen lespakket diversiteit

Deurbeleid horeca 

(ambtswoning)

Afspraken met werkgevers over  

discriminatie (ambtswoning)

Gedragscodes in sportaccommoda-

ties: ambtswoninggesprek met sport-

sector en opsellen protocol

140.000    I

regul. budget

10.000    I

PM    I

35.000    I

5.000    I

5.000    I

5.000    I

226.925

 8.887

• Lespakket diversiteit onder 250 scholen verspreid.

•  Er is een convenant gesloten met horecavertegenwoordigers, 

jongerenorganisaties en Meldpunt Discriminatie over toelatings-

beleid in de horeca.

•  Collegeleden hebben 16 werkbezoeken op scholen afgelegd. 

•  Er wordt gewerkt aan afspraken met het bedrijfsleven over meer 

stageplaatsen; bijeenkomsten georganiseerd voor weknemers 

om expertise aan te bieden over mogelijke discriminatoire han-

delingen, wat een bedrijf zelf kan doen om discriminatie aan te 

pakken.
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(I = Incidenteel, S = structureel)
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Instellen scholendag intolerantie

I.o.m. stadsdelen acties gericht op 

burgerschap uitbreiden in primair 

onderwijs:

•   pilot op drie scholen (programma, 

begeleiding en evaluatie)  

Communicatieactiviteiten:  

ondersteunen horecabeleid,  

lespakket diversiteit en sport  

Laagdrempelig meldpunt discrimina-

tie bestaande middelen

Stadsdelen: aandeel in  

sportactiviteiten

Stadsdelen: vervolg op conferentie 

homo en lesbisch emancipatiebeleid

10.000    S

In 2006  

budgettair effect

15.000    I

bestaande  

middelen

PM

30.000    I

•  Conform planning zijn 18 sporthallen voorzien van de gedrags-

regels die zijn geaccordeerd in het portefeuillehouderoverleg 

sport.

3.2 Creëren van Wij gevoel van Amsterdammers

Stadsdiner in Nieuwe Kerk

Manifestatie ben je bang voor mij

Dag van de dialoog  

Internationale dag tegen racisme en 

intolerantie   

Programmakrant Anitidiscriminatie 

week  

Project Samen leven 

Nationale Sportweek  

Basisidee campagne ‘Wat doe jij 

voor je stad?’

Nacht van het debat  

Dag van de Zomer Dialoog 

Dag van de Winter Dialoog 

Onderzoek haalbaarheid A’dams  

Carnaval    

Maandelijkse bijdrage aan  

initiatieven 

Communicatieve ondersteuning  

van alle activiteiten in kader van  

Wij-gevoel 

2.000    I

10.000    I

5.000    I

5.000    I

5.000    I

5.000    I

50.000    I

10.000    I

10.000    I

30.000    I

30.000    I

PM    

88.000    I

100.000    I

 343.456 Vanaf november 2004 zijn iedere maand meerdere initiatieven 

van Amsterdammers financieel en communicatief ondersteund. 

O.m.: buttonactie “Extremisme: dat pikken wij niet”, debatten, 

stadsdiners, busreizen naar Westerbork en Zeeland, festivals, 

chatsessie over WA, lezingen, programmakrant Anti-discrimina-

tieweek, theatervoorstellingen, sportactiviteiten en Iftar-bijeen-

komsten. 

Daarnaast heeft de gemeente een aantal bijeenkomsten zelf 

georganiseerd of opdracht gegeven deze te organiseren, zoals 

het concert op het Museumplein (MOJO),  de Dag van de dia-

loog (3 X) en de herdenkingsbijeenkomst in Hotel Arena op  

2 november. 

Actielijn 3.3 Heroriëntatie integratieprogramma’s

Herijking beleid inzake diversiteit en 

integratie: evalueren actielijnen, opti-

maliseren, prioriteren, samenhang en 

samenwerking

 reguliere capaciteit n.v.t. De raadsvoordracht ‘Perspectief en kansen’ is in ons College op 

17 januari 2006 besproken, behandeling in uw Vergadering zal na 

7 maart plaatsvinden. 

Actielijn 3.4 Bestuurlijk maatschappelijk pendant draaiboek vrede

Opstellen draaiboek i.s.m. werk-

groep OOV+, stadsdelen en brede 

implementatie draaiboek

Communicatieactiviteiten  

25.000    I

5.000    I

 Draaiboek is gereed. Er wordt gewerkt aan de implementatie.  

In 2006 zal er een oefening plaatsvinden.
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Actielijn 4.1 Interne organisatie

Analyse van huidige screeningsbeleid 

en –activiteiten

Aanpassingen in huidige beleid

Managen van diversiteit

Regulier werk  

met bestaande 

capaciteit

n.v.t.  Screening en diversiteit: plan van aanpak gereed, door portefeuil-

lehouder goedgekeurd. Medewerkers die gecertificeerd mediator 

zijn en ingezet kunnen worden bij gemeentelijke organisaties 

hebben een training gevolgd specifiek gericht op interculturele 

conflicten.

Actielijn 4.3 Communicatie

Campagne ‘Wat doe jij voor je stad’?

Programma: ‘Geert Mak op AT5’ 

Bijeenkomst college en radio / tv- 

Salto 

100.000    I

13.000    I

3.000    I

129.857 Op het gebied van communicatie zijn activiteiten ontplooid, 

zoals een minisite voor kennisoverdracht en -deling, een kalender 

met activiteiten, een digitale nieuwsbrief, interne bijeenkom-

sten en lezingen, presentaties bij stadsdelen en diensten, items 

in het programma Amsterdam.nltv en in de huis-aan-huiskrant 

Amsterdam.nl.  Alle activiteiten die in de stad plaatsvinden 

worden gedocumenteerd op de site. Er vonden drie grote com-

municatiecampagnes plaats: Aanpak bestrijden van terreur (2.1.). 

Intolerant tegen Intolerantie (3.1.) en Wat doe jij voor de stad? 

Deze campagne is vooral ondersteunend, om alle goede ideeën 

uit de stad te verzamelen, zichtbaar te maken en te faciliteren bij 

de uitvoering daarvan.

50%  van de Amsterdammers  kent de slogan van de campagne. 

Zeven procent van de ondervraagden is zelf aangespoord door 

de campagne om iets te gaan doen. Tweederde vindt dat de 

gemeente met de campagne een goed initiatief heeft genomen. 

De campagne is  2x stadsbreed ingezet en wordt nu in de stads-

delen uitgerold, als eerste in Oost-Watergraafsmeer. In maart 

is i.s.m. AT5 een vijfdelig serie gemaakt over de Amsterdamse 

geschiedenis bekeken vanuit het perspectief van een (Servische) 

immigrant. Verder is een speciale bijeenkomst tussen collegele-

den en presidium met programmamakers van Salto tv georgani-

seerd om te zien hoe Salto kan bijdragen aan wederzijds begrip 

tussen de verschillende doelgroepen waarvoor zij programma’s 

maken.

Actielijn 4.4 Expertise inzake extremisme; onderzoeken conflictpotentieel (2-jarig tot. 6  750.000)

Projectcoördinatie + uitvoering O&S

Conferenties   

Analyse bestaand onderzoek  

kennisinstituten 

Onderzoek Politieke Oriëntaties  

Monitor (inter)culturele spanningen / 

conflictpotentieel   

Additioneel onderzoek n.a.v. analyse 

Braintrust / diners ‘Wij 

Amsterdammers’   

Expertisebijeenkomsten  

Cursus interculturele  

conflicthantering   

Hoorcolleges  

Publicaties (diverse vormen) 

185.000

30.000

20.000

55.000

37.500

20.000

10.000

10.000

2.500

5.000

5.000

375.666 Onderzoek IMES “ Politieke Oriëntatie Moslims”

Uitbreiding en/ of nadere analyse van de Monitor Leefbaarheid 

en Veiligheid en de Amsterdamse Burgermonitor, de Monitor 

Diversiteit en Integratie, Wonen in Amsterdam en de Staat van 

de Stad.

Ouick Scan Autochtonen: interetnische spanningen in  

Amsterdam.

Conferentie over Extremisme en Conflictbeheersing.

Er zijn diverse braintrustbijeenkomsten en ambtswoninggesprek-

ken georganiseerd over thema’s uit het actieplan.

De Universiteit van Amsterdam heeft een inventarisatie gemaakt 

van wetenschappelijk onderzoek naar relevante thema’s.

In de rubriek ‘onderzoek en expertise’ op de minisite Wij Amster-

dammers zijn onderzoeksrapporten, verslagen van bijeenkom-

sten, sheets van presentaties en (links naar) relevante artikelen 

gepubliceerd.

b
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Het Grote stedenbeleid 
Te bereiken in 2005
• Afronding van de periode GSB II (2000-2004) met een goedgekeurde verantwoording
• Ondertekening van het convenant Rijk Amsterdam GSB III voor de periode 2005-2009 en start  uitvoe-

ring van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma GSB III. 
• Een vertaalslag van de onderhandelingsresultaten met het rijk naar de stadsdelen

Bereikt in 2005
Op 15 juli 2005 is bij het Rijk de Eindverantwoording voor GSB II ( 1 januari 1999 - 31 december 2004) 
ingediend. Dit betreft de financiële en inhoudelijke verantwoording over de pijlers van GSB II (sociaal, 
economie en fysiek) en de beleidsmatige eindverantwoording over het Meerjarig Ontwikkelings-pro-
gramma (MOP) GSB II “Amsterdam Complete Stad”. De eindverantwoording van Amsterdam is tot stand 
gekomen in samenwerking met diensten en stadsdelen en op basis van het beleidskader Eindverant-
woording GSB II dat door G-30 en Rijk is vastgesteld. Het Rijk heeft de Eindverantwoording GSB II geac-
cordeerd en de bijbehorende middelen definitief beschikt. 

Op 11 maart 2005 hebben Amsterdam en het rijk het Prestatieconvenant GSB III ondertekend. Dit Pres-
tatieconvenant bevat de resultaatsafspraken van Amsterdam met het Rijk op de indicatoren van GSB 
III en de bijbehorende Rijksmiddelen voor de periode 2005-2009. Het Prestatieconvenant is in overleg 
met het Rijk tot stand gekomen, op basis van het Meerjarig Ontwikkelings Programma van Amsterdam 
voor GSB III, getiteld “Resultaten om de Behalen”. Dit MOP toont de analyse van de stad, met daaraan 
gekoppeld het ambitieniveau van Amsterdam op de indicatoren van GSB III. MOP en Prestatieconvenant 
zijn onder regie van de Bestuursdienst/MEC tot stand gekomen via bestuurlijke en ambtelijke samenwer-
king tussen centrale stad, stadsdelen en het rijk. In 2005 zijn tevens afspraken gemaakt over de jaarlijkse 
verantwoording van de prestaties en de besteding van de middelen uit de brede doeluitkeringen. Dit 
gebeurt volgens het principe van “single audit”. De prestatieafspraken met het Rijk zijn vertaald in een 
Stadsdeelconvenant GSB III, dat op 14 juli 2005 is ondertekend door de wethouder GSB, namens ons 
College, en de 14 stadsdeelvoorzitters, namens de dagelijkse besturen. Het Stadsdeelconvenant bevat 
de GSB III-ambities die de stadsdelen voor hun rekening nemen, inclusief de bijbehorende middelen en 
de afspraken over verantwoording, monitoring en eventueel bijsturing van de prestatieafspraken. 

Regionale samenwerking
Te bereiken en bereikt in 2005
Het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) is vanaf 2005 op permanente wettelijke basis het bestuur van 
de stadsregio Amsterdam. Het nieuwe wettelijke regime voor de stadsregio’s heeft in 2005 geleid tot 
aanpassingen in de werkwijze van het ROA, met name op het gebied van de ruimtelijke ordening. Daar-
naast is de ambtelijke samenwerking tussen het ROA-secretariaat en een aantal Amsterdamse diensten 
gestroomlijnd. Vanuit de doelstellingen op de schaal van Randstad en Noordvleugel is Amsterdam sterk 
betrokken bij de ontwikkeling van Almere. Het gezamenlijk belang is een evenwichtige ontwikkeling van 
Almere en het verbeteren van de balans wonen/werken/infrastructuur in dit deel van de Noordvleugel. 
De gemeenschappelijke agenda van de vier grote steden (G4) wordt bij toerbeurt georganiseerd door 
een van de vier. In 2005 was Amsterdam aan de beurt. Wij organiseerden een tweedaagse G4 college-
conferentie, teneinde de samenwerkingsagenda te actualiseren.

Omschrijving activiteiten Raming 2005 Rekening 2005 Toelichting

Actielijn 5: Snel uit te voeren acties

Lespakket juridische procesgang MB

Stelpost

Meldpunt Goede ideeën

25.000    I

100.000   S

150.000    I

Ten laste van deze stelost zijn gemaakte projectkosten gebracht

Er zijn 73 projecten ingediend gericht op participatie, integratie 

en burgerschap waarvan 24 gehonoreerd en 14 afgewezen. De 

overige projecten zijn niet in behandeling genomen, doorverwe-

zen naar andere subsidiekanalen of teruggetrokken.
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Ombudsman
De ombudsman doet vanuit een onafhankelijke en onpartijdige positie onderzoek naar de gedragingen 
van gemeentelijke diensten en stadsdelen naar aanleiding van klachten van burgers. Door middel van 
onderzoek wil de ombudsman bijdragen aan de verbetering van het functioneren van de gemeentelijke 
organisatieonderdelen. Het signaleren van fouten draagt bij aan een goede uitvoering van gemeentelijke 
taken. Met ingang van 1 maart 2005 is een nieuwe Ombudsman aangesteld. Kort na zijn aantreden is hij 
gestart met aanpassingen in de organisatiestructuur met het doel de (onderzoek)capaciteit efficiënter in 
te zetten. Verder is geïnvesteerd in het voeren van een actief communicatie- en publiciteitsbeleid om de 
bekendheid van het bureau te vergroten. Ook heeft de ombudsman zich op een aantal zaken georiën-
teerd zoals uitbreiding van het onderzoekswerk naar meer gemeentelijke instellingen en op welke punten 
eventueel nieuw beleid gewenst is. In 2005 heeft de ombudsman naast verzoeken van Amsterdamse bur-
gers ook verzoeken afgehandeld van burgers van de gemeenten Almere, Weesp, Zaanstad en Waterland.

Beleidsinformatie
Te bereiken 2005
1. Meer synergie op onderzoeksterrein: een onderzoeksplan conform art. 213 a fungeert als selectiecri-

terium voor groot deel van het gemeentelijk onderzoek. 
2. (a) uitvoering derde meting staat van de stad, drie verdiepingsonderzoeken en zesde meting burger-

monitor en (b) het produceren van basisstatistieken op diverse (13) terreinen. 
3. Het publiceren en presenteren van onderzoeks- en statistische informatie voor beleidsmakers, bur-

gers, bedrijven en instellingen.
4. Standaardisering en benchmarking op het terrein van dienstverlenings- en klanttevredenheidsonder-

zoek is verder vorm gegeven. 
5. Bijdrage aan programma prestatiemeting toegespitst op door de Raad gekozen thema’s

Bereikt 2005
1.  In 2005 is gestart met de voorbereiding van een gemeentelijk onderzoeksprogramma. Het kader 

voor het onderzoeksprogramma is gereed en is met de portefeuillehouder besproken. Het meldpunt 
onderzoek en de onderzoeksbank zijn na evaluatie aangepast. 

2.   (a) De derde meting van de Staat van de Stad is uitgevoerd. Verdiepingsonderzoek is uitgevoerd op 
het terrein van creatieve kenniseconomie (additionele financiering), armoede, vestiging en vertrek. Op 
het terrein van gettovorming is een onderzoek gestart. 
De zesde burgermonitor is gepresenteerd en digitaal gepubliceerd en er zijn twee factsheets versche-
nen. 
 (b) De statistieken zijn geproduceerd.  
In samenwerking met de UvA en de regiogemeenten is een digitale regiomonitor ontwikkeld. 
Met de UvA is deze monitor in 2005 aangevuld met gegevens over bedrijvigheid.  De voortgang en 
beheer van de gehele regionale databank worden nader ingevuld.

3.  Alle geplande publicaties zijn gerealiseerd, behalve de publicatie vastgoedontwikkeling. In plaats van 
één publicatie wordt een aantal factsheets voorbereid. 

4.  Een benchmark medewerkertevredenheid tussen diensten is uitgevoerd; deze is tijdens een seminar 
en op een directeurenconferentie (vertrouwelijk) gepresenteerd. In nov/dec 2005 is voor de tweede 
keer een dienstverleningsonderzoek bij alle stadsdelen uitgevoerd.  

5. Geadviseerd is bij het formuleren van relevante prestatie-indicatoren en de wijze, waarop betrouwbare 
gegevens kunnen worden geregistreerd en verzameld. Ook is voor de stadsdelen een basisset output- 
en effectindicatoren samengesteld.

2.4 Subresultaatgebied Concernontwikkeling

De uitvoering van Agenda 2006 leidt tot verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering en beleidsuit-
voering. Er wordt meer samengewerkt, de Stijl van Amsterdam is ingevoerd, er is een begin gemaakt met 
het kiezen voor gedeelde ICT-standaarden en de concern inkoopfunctie is tot ontwikkeling gekomen. Op 
het gebied van dienstverlening is ons telefoonnummer ‘Antwoord’ ingevoerd. Er zijn bedrijfsvoeringsnormen 
afgesproken aan de hand waarvan periodiek de bedrijfsvoering van de diensten wordt doorgelicht. Er wordt 
gewerkt aan de oprichting van een basisadministratie voor persoons- en vastgoedgegevens wat primaire 
processen zoals handhaving en dienstverlening efficiënter zal laten functioneren. Tot slot zijn er twee ‘shared 
service centra’ opgericht: een voor ICT en een voor HRM (zie ook de paragraaf Bedrijfsvoering).



246 Resultaatgebieden

b
es

tu
ur

 e
n 

co
nc

er
n

In juli 2005 hebben bestuurders van de centrale stad en stadsdelen twee rapporten over de toekomstige 
organisatie van de gemeente vrijgegeven voor politieke discussie. De rapporten zijn geschreven in opdracht 
van een bestuurlijk team bestaande uit bestuurders van de centrale stad en de stadsdelen:
• in het rapport ‘Samen Sterker Besturen’ is de werking van het stelsel van centrale stad en stadsdelen 

onderzocht. De conclusie is dat het stelsel van stad-stadsdelen een goed stelsel is om maatschappelijke 
vraagstukken aan te pakken, maar dat dit stelsel veel beter zou kunnen functioneren;

• het rapport Beter presteren voor Amsterdam laat zien dat de actuele maatschappelijke opgaven zoals 
armoedebestrijding, tegengaan van radicalisering en het versterken van onze economische positie om 
meer slagkracht van de gemeente Amsterdam vragen. Het organiserend vermogen van het gemeentelij-
ke apparaat moet worden vergroot om betere resultaten te boeken voor de burgers tegen lagere kosten. 
Het rapport draagt organisatie- en besturingsvarianten aan voor manieren waarop stad én stadsdelen 
beter kunnen presteren op de zes hoofdprocessen van de gemeente: besturen, dienstverlenen, regelge-
ven en handhaven, ontwikkelen en ordenen, beheren en ondersteunen.

Ombuigingen op apparaatkosten
In de periode voorjaar 2003 - najaar 2005 werkten directeuren namens ons College en onder directe 
verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder P&O aan “voorstel 190”, de expliciete taakstelling van 
6 30 miljoen op het gemeentelijke apparaat. In z’n totaliteit wordt 6  50 miljoen omgebogen op de 
apparaatkosten. Met de behandeling van de begroting 2004 werd de eerste tranche 2004 (6 2 miljoen) 
vastgesteld. Bij de behandeling van de begroting 2005 volgde tranche 2005 (6 9,7 miljoen) en het eerste 
deel voor 2006 (6 13 miljoen van de resterende 6 18,3 miljoen). Op 10 mei 2005 vond in ons College 
besluitvorming voor de resterende 6 5,3 miljoen plaats. Wij hebben richting uw Vergadering aangegeven 
al het mogelijke te doen om de taakstelling van 6  30 miljoen structureel te realiseren. Per 2008 is dat 
structureel mogelijk. In de daar op volgende jaren nemen de besparingen zelfs substantieel toe tot circa 
6 10 miljoen per 2010. Het incidentele gat wordt in 2006 en 2007 opgevangen met een incidentele taak-
stelling.

Op 27 september 2005 stemde ons College in met de eindevaluatie ‘Meer met minder’. Bij de uitwerking 
van de taakstelling zijn de zoekrichtingen van uw Vergadering benut en meer fundamenteel uitgewerkt 
en opgepakt. Tevens werd een voorstel aangenomen ten aanzien van de wijze waarop ons College de 
verdere uitwerking van de nog niet afgeronde projecten kan volgen. Daarmee constateerde ons College 
op 27 september 2005 dat de taakstelling in financiële zin is gerealiseerd, werd de 3de ronde Ombuigin-
gen als apart programma als afgerond beschouwd en werden het Ambtelijk en Bestuurlijk Team Ombui-
gingen opgeheven.

Ons College implementeerde in de periode 2003-2005 de projecten:
• inrichten “prefered suppliership” uitzendkrachten (mantelcontracten, ingeboekt op basis van perso-

nele budgetten);
• vermindering van de uitgaven aan communicatie door de verlaging van de uitgaven aan het perso-

neelsblad Maxxx, het optimaliseren van de inkoop van media, de beperking van externe inhuur en 
werving voor communicatie, de optimalisering invoering van de huisstijl, de bundeling van interne 
media en de beperking en versobering van inzet van brochures en folders;

• project Optimalisatie communicatie ruimtelijke sector ( optimaliseren samenwerking dIVV, OGA, DW, 
DRO wat betreft communicatie);

• gezamenlijke Inkoop: sinds 2001 zijn raamcontracten afgesloten voor: Microsoft software, Elektriciteit, 
Uitzendbureaus, werkplek PC’s, Postverwerking en -bezorging, inhuur van externe adviseurs voor ICT 
dienstverlening en inkoop van gas en kopieerpapier, en voor de inhuur van financiële adviezen. Voor 
kopieerapparatuur en mobiele telefonie lopen inkoop- en aanbestedingstrajecten. Gemeentebrede 
inkoop van dienstauto’s en brandstof wordt onderzocht. Tegelijk werden en worden procedures voor 
inkoop kritisch tegen het licht gehouden, verbeterd en gestandaardiseerd. Inkoop tips- en wenken 
werden verspreid;

• besparingen op apparaatskosten bij de dienst Werk en Inkomen;
• basisregistraties & ICT Infrastructuur (BRI), inclusief het SSC ICT: een unieke basisregistratie en maxi-

maal gebruik van moderne ICT via een SSC ICT: contactmomenten met burgers worden korter door 
gebruik te maken van de informatie die al bij de gemeente bekend is. Soms is het al voldoende om 
de systemen van verschillende organisaties te koppelen. Dit bespaart uitvoeringskosten en leidt tot 
kwaliteitsverbetering, dus minder misbruik / fraude (projecten Call Center, ICT en dienstverlening, 
Enkelvoudig vastleggen en meervoudig gebruik van vastgoedgegevens, 4 GBA als authentieke bron, 
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optimalisatie van de keten werk en inkomen, optimalisatie keten jeugdwerkloosheid, optimalisatie 
keten vroegtijdige schooluitval, Internet Balie en woongerelateerde fraude);

• handhaving: samenwerking van Dienst Milieu en Bouwtoezicht en Brandweer Amsterdam in een één 
loket project door andere positionering van de Brandweer Amsterdam in het proces van bouwvergun-
ningverlening.

Handhaving
Helder en haalbaar handhaven. Minder regels, beter handhaven is de toon van het Amsterdamse beleid 
voor naleving van regels en wetten. Het Stedelijk Project Handhaving ondersteunt de stadsdelen en cen-
trale stad bij het verhogen van de kwaliteit en doelmatigheid van bestuurlijke handhaving en draagt bij 
aan de veiligheid en leefbaarheid in Amsterdam. Binnen het project zijn de onderstaande acties ingezet 
en resultaten bereikt:
• het jaar 2005 was gericht op de invoering van integraal programmatisch handhaven in de gemeente. 

Op basis van het door het Stedelijk Project Handhaving ontwikkelde model hebben nagenoeg alle 
stadsdelen een handhavingsprogramma opgesteld en bestuurlijk vastgesteld.  
De besturen van de stadsdelen en de centrale stad hebben, tijdens de Bestuurlijke Conferentie Hand-
haven in april 2005, vijf gemeenschappelijke handhavingprioriteiten voor de gehele stad benoemd 
voor het jaar 2006. In het kader van de Woningwet zijn gemeenten verplicht hun handhavingsbeleid 
bouwregelgeving uit te werken en vast te leggen. In het kader van het Stedelijk Project Handhaving is 
door de stadsdelen en centrale stad hiervoor een beleidsnota gerealiseerd;

• de handhavingsprocessen en ketenafhankelijkheid zijn op macroniveau uitgewerkt. Deze uitwerking 
levert een noodzakelijke bijdrage aan het verbeteren van het handhavingproces. De uitwerking wordt 
binnen de stadsdelen en diensten toegepast bij de beschrijving van de primaire processen vergun-
ningverlening en handhaving bij de stadsdelen;

• begin 2005 is het project analyse gemeentelijke regelgeving van start gegaan als één van de activi-
teiten van het stedelijk project Handhaving. In het project analyse regelgeving worden voorstellen 
gedaan voor het schrappen en verbeteren van de gemeentelijke regelgeving en het aandragen van 
juridische alternatieven. Voor het traject zijn in eerste instantie 10 gemeentelijke verordeningen gese-
lecteerd waaronder de APV, de Bouwverordening en de Verordening op de straathandel;

• voor de verhoging van de professionaliteit van de toezichthouders en handhavers is de Handhavings-
academie Amsterdam opgericht. De academie brengt en houdt kennis en vaardigheden op niveau. 
Ook draagt de academie bij aan een “Amsterdamse stijl van handhaven” waardoor op termijn in alle 
geledingen op een eenduidige manier met handhaven wordt omgegaan. De academie verzorgt, op 
basis van de behoefte van de gemeente, cursussen en opleidingen voor ambtenaren van de gemeen-
te en derden die zich (in opdracht van de gemeente) met handhavingstaken bezig houden; 

• het Stedelijk project Handhaving fungeert als een expertise centrum om kennis te verzamelen en uit 
te wisselen. Dit komt tot stand door het organiseren van of deelnemen aan verschillende gemeen-
tebrede en landelijke overleggen, zoals het overleg handhavingscoördinatoren, expertisecentrum 
rechtshandhaving, toezicht & handhaving, het houden van workshops en ‘Handhaven op Niveau’. Ook 
is een minisite gerealiseerd en worden zowel elektronische als papieren nieuwsbrieven uitgegeven;

• daarnaast zijn er (innovatie) projecten geïnitieerd zoals certificering discotheken, invoering bestuurlijke 
boete en sanctiemethodiek.

2.5 Subresultaatgebied Burgerzaken

Identiteitsbeheer
Medio 2005 is uw Vergadering akkoord gegaan met het Bedrijfsplan Basisregistraties en ICT infrastruc-
tuur (BRI). De stuurgroep BRI heeft daarna het implementatieplan voor de basisregistratie Personen 
goedgekeurd. Verder is door gebruik van slimme ICT het mogelijk gemaakt om door middel van een 
baliescherm afnemers rechtstreeks inzage te laten krijgen in een vooraf vastgestelde set van persoonsge-
gevens. Hierbij is tevens met de invoering van het Burger Service nummer rekenign gehouden.
Ook is in samenwerking met andere diensten deelgenomen aan projecten op het gebied van adres 
gerelateerde fraude (samenwerking buitendiensten, aanpak administratieve leegstand en koppeling met 
woningbouw corporaties) zoeklicht projecten en object gerelateerde handhaving.
De implementatie van een relatiebeheersysteem en een aanvraagsysteem voor derden zijn niet gereali-
seerd. Na marktonderzoek is vanwege de relatief hoge kosten besloten het relatiebeheersysteem niet in 
te voeren. Een elektronisch systeem voor afnemers zal in 2006 in onderzoek worden genomen.
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Identificatie op afstand
Via Loket Amsterdam worden vanaf december 2005 tien burgerzaken producten gemeenschappelijk 
door de stadsdelen elektronisch aangeboden. Uniformiteit en standaardisering zijn het uitgangspunt. In 
december zijn 2100 aanvragen elektronisch verwerkt. Voor de verdere ontwikkeling van de elektronische 
dienstverlening is identificatie op afstand van belang. In diverse (landelijke en gemeentelijke) project-
groepen over identificatie op afstand is geparticipeerd. In 2005 is aangesloten op DIGID en op BNG 
internet kassa voor elektronische betaling.    

 
Kwaliteit Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)

Uit een externe audit bleek in 2004 dat de kwaliteit van de gegevens in de GBA aan één van de drie cri-
teria (algemene gegevens en bijzondere gegevens reisdocumenten) niet te voldoen. Speerpunt in 2005 
was om het aantal fouten op dit criterium te verminderen. Vanwege de landelijke evaluatie van de GBA 
audit is de heraudit in Amsterdam uitgesteld tot 2006. 

3 realisatie prioriteiten en posterioriteiten

3.1 Prioriteiten

De volgende prioriteiten zijn in 2005 nog niet (geheel) uitgevoerd. Alle andere prioriteiten uit het jaarplan 
2005 zoals bijvoorbeeld Onderzoeken Raadsgriffie (o.a. Carré, Luchtkwaliteit, Noord-Zuidlijn), elektronisch 
stemmen, jubileum Beatrix zijn wel uitgevoerd.

Omschrijving prioriteit 

(S/I)

Beschikbaar gesteld 

bedrag 

(x 6  1.000)

Ultimo 2005 betaald 

en verplicht

Omschrijving 

gerealiseerd resultaat 

Prioriteit volledig 

uitgevoerd (J/N)

Uiterste datum 

geplande uitvoe-

ring

Multichannel  

Contactcenter (I)

4.500 3.256 14 diensten aangesloten per 

1 januari 2006. Stadsdelen 

volgen 

Nee 2006

Aandeel in ontwikke-

ling kosten Portaal (I)

500 61 Optimalisatie in 2006 afron-

den. Basisinfra op orde en in 

beheer gebracht bij E-net. 

Pilot ECM gereed als onder-

deel Potaal; uitrol in 1e kwar-

taal 2006. Integratie Loket en 

Antwoord over portaalinfra in 

1e helft 2006 afgerond. Por-

taal als onderdeel concern-

architectuur in uitwerking. 

Nader onderzoek naar inzet 

Portaal voor Intranet Amster-

dam.

Nee 2006

Verordening  

Burgerinitiatieven (I)

100 - Burgerinitiatieven zoals 

bedoeld nog niet plaatsge-

had

Nee 2006

Professionalisering 

Gem.brede. Inkoop (I)

150 - Aanbesteding onderzoek  

eind 2005 gestart

Nee 2006
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4 Prestatiemeting 

De Bestuursdienst heeft begin 2005 voor de vierde keer via het jaarlijkse klantwaarderingsonderzoek onder-
zocht wat over 2004 de waardering is van klanten en ketenpartners over de kwaliteit van de producten en 
diensten, de wijze waarop de Bestuursdienst deze levert en de samenwerkingsrelatie met klanten en keten-
partners. Over 2004 oordeelt het Bestuur met een 7,2 opnieuw positiever dan de klanten van de diensten en 
bedrijven (6,9) en stadsdelen (6,5).



Resultaatgebied	
Werk	en	inkomen
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1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

In dit resultaatgebied Werk en Inkomen zijn de resultaten en activiteiten beschreven die de gemeente 
Amsterdam uitvoert op het gebied van werk (reïntegratie van werklozen), de bijstandsverstrekking en het 
armoedebeleid. Eind 2005 hadden ruim 41.000 mensen een uitkering en hadden ongeveer 9.300 mensen 
een gesubsdieerde baan1. In dit resultaatgebied gaat ruim 6 1 miljard om. 

Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage:
• de Dienst Werk en Inkomen (DWI) in opbouw;
• de Gemeentelijke Sociale Dienst in afbouw;
• de Dienst Maatwerk in afbouw (gesubsidieerde arbeid, voormalig Wet Inschakeling werkzoekenden 

(WIW));
• de NV Werk in afbouw (gesubsidieerde arbeid, voormalig Instroom/Doorstroom-regeling (ID);
• de stichting Werkvoorziening Regio Amsterdam (WRA groep, uitvoering Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw));
• de dienst Wonen (woonlastenfonds, vangnetregeling huursubsidie);
• de Gemeentelijke Belastingdienst (kwijtscheldingen).

NV Werk en de WRA groep maken geen onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie. Beide rechtsper-
sonen voeren in opdracht van ons College wettelijke regelingen uit, te weten de (voormalige) I/D-regeling 
respectievelijk de Wsw. Per 1 januari 2006 voert de WRA groep in opdracht van DWI ook de begeleiding en 
de subsidierelatie, respectievelijk het werkgeverschap uit voor de circa 4.000 ID-werknemers en 1.000 WIW-
werknemers. Zowel binnen gemeentelijke organisatie als daarbuiten wordt voor de realisatie van doelen 
samengewerkt. Binnen de gemeentelijke organisatie werkt de DWI onder andere samen met de stadsdelen, 
Economische Zaken (programma Ruim Baan) en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (Taal Werkt!, 
bestrijding voortijdig schoolverlaten, risicojongeren). Partijen buiten de gemeentelijke organisatie waarmee 
wordt samengewerkt zijn onder andere het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), UWV, bedrijfsleven (MKB, 
Kamer van Koophandel, VNO/NCW) en het onderwijsveld (ROC’s). Deze samenwerking krijgt onder andere 
vorm in het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs. Een belangrijke partner op nationaal niveau op het terrein 
van leren en werken is de projectdirectie Leren en Werken van de ministeries van Sociale Zaken en Werk–
gelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Dit resultaatgebied is onderverdeeld in de sub-resultaatgebieden Werk, Inkomen (bijstand) en Armoede–
bestrijding. De omschreven ‘te bereiken resultaten’ komen voort uit het businessplan DWI, waarin geen 
onderscheid is gemaakt tussen 2005 en 2006. Dit in verband met de transformatieperiode DWI die loopt tot 
eind 2006. Omdat de ‘te bereiken resultaten’ zijn gebaseerd op het businessplan is tevens een vergelijking 
met resultaten uit eerdere jaren op sommige onderdelen lastig te maken. 

1.2 Gewenst effect

De gemeente Amsterdam stelt alles in het werk om haar inwoners aan betaald werk te helpen. Niemand aan 
de kant is het leidende motto. Mensen die in staat zijn om te werken of een maatschappelijke bijdrage kun-
nen leveren, moeten in principe niet werkloos thuiszitten. Participatie in de samenleving geeft mensen per-
spectief en draagt bij aan het functioneren van de stad. Is er (nog) geen uitzicht op werk, dan wordt zonodig 
een (tijdelijke) bijstandsuitkering versterkt. Het armoedebeleid is er op gericht te voorkomen dat mensen 
met een minimuminkomen op essentiële onderdelen onvoldoende kunnen deelnemen aan de samenleving. 

1 Circa 4000 ID-banen, 1000 WIW-banen, 3000 banen in de sociale werkvoorziening, 1300 op WWB-detachering
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1.3 Ontwikkelingen

Begin	van	economisch	herstel
Een belangrijke omgevingsfactor is het voorzichtige herstel van de economie en daarmee ook het aan-
trekken van de werkgelegenheid. Landelijk weerspiegelt het economische herstel zich in een dalend 
aantal bijstandsgerechtigden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde het aantal bij-
standsontvangers jonger dan 65 jaar tussen december 2004 en augustus 2005 van 339.000 naar 334.000 
(-1,5%). In dezelfde periode daalde het aantal Amsterdamse huishoudens met eenzelfde percentage 
(van 37.735 naar 37.166). Over heel 2005 daalde het aantal WWB 65- huishoudens met een uitkering tot 
36.201 (-4,07%). Landelijke cijfers zijn nog niet bekend. 

In 2005 is de uitvoering gestart van nieuwe wetgeving (Wet werk en inkomen kunstenaars) en is ook de 
voorbereiding op nieuwe wetgeving gestart, namelijk de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet 
en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (zie ook resultaatgebied Zorg).

Wet	werk	en	inkomen	kunstenaars	(WWIK)
Voor kunstenaars geldt de Wet werk en inkomen kunstenaars die in 2005 de WIK opvolgde. Nieuw hierin 
is met name de progressie-eis, dat wil zeggen dat de kunstenaar elke 12 maanden een opklimmend 
bedrag aan inkomsten uit arbeid moet hebben verworven. Deze eis gaat voor het eerst in 2006 een rol 
spelen. De inkomensondersteuning die de WWIK biedt, hoeft niet aaneengesloten te worden benut. De 
WWIK geldt maximaal 48 maanden verspreid over een periode van 10 jaar. In Amsterdam maakten in 
2005 857 mensen gebruik van de WWIK.

Invoering	Zorgverzekeringswet
In 2005 heeft de voorbereiding plaatsgevonden op de invoering per 1 januari 2006 van de nieuwe 
Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze wet bepaalt dat alle Nederlandse ingezetenen de plicht hebben een 
basisverzekering af te sluiten. Het oude stelsel van ziekenfonds- en particuliere verzekeringen werd 
afgeschaft. De invoering van de Zorgverzekeringswet bood de kans om opnieuw te onderhandelen over 
de bestaande collectieve verzekeringen die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen. 
Ook gesubsidieerd werkenden in het kader van een WIW-baan of WWB-detachering hebben het aanbod 
gekregen om over te stappen naar de collectieve verzekering. Uitkeringsgerechtigden zijn via gerichte 
aanschrijving gestimuleerd om tijdig de fiscale zorgtoeslag aan te vragen. 

Wet	Maatschappelijke	Ondersteuning	(WMO)
Met het oog op de invoering van de WMO die is voorzien in 2007, is in 2005 de ontwikkelpilot WMO/ 
WWB van start gegaan. In beide wetten is maatschappelijke participatie een kernbegrip, maar de uitwer-
king en invulling kunnen verschillen. Inzet van de pilot is om 450 kandidaten, met name verslaafden en 
chronisch psychiatrische patiënten, verschillende (combinaties van) vormen van dagbesteding en sociale 
activering aan te bieden en daardoor mede de samenloop van beide wetten vorm te geven. 

Transformatieproces	Dienst	Werk	en	Inkomen
In 2005 heeft de voorbereiding plaatsgevonden op de omslag die per 1 januari 2006 heeft plaatsgevon-
den van de Sociale Dienst, Maatwerk en NV Werk naar de Dienst Werk en Inkomen. Met de komst van 
de Dienst Werk en Inkomen ontstaat een organisatie waarin werk en inkomen in één hand liggen. Dit is 
een belangrijke voorwaarde voor een optimale uitvoering van de opdracht. De totstandkoming van het 
Sociaal Plan heeft langer geduurd dan was gepland, waardoor onderdelen in de planning ongeveer een 
half jaar verschoven. De transformatie is in 2005 voor het overige grotendeels volgens planning gelopen. 
De vorming van de Dienst Werk en Inkomen kost ook in 2006 nog veel energie. De transformatieperiode 
is immers nog niet afgelopen met de daadwerkelijke start van de nieuwe dienst. 

Taal	werkt!
In 2005 is een start gemaakt met het project Taal Werkt!. Met dit project is ingezet op de ambitieuze 
doelstelling om 10.000 extra taaltrajecten te realiseren, bovenop de 9.000 reguliere trajecten (zoals de 
oud- en nieuwkomertrajecten). Binnen de gemeentelijke organisatie werken hierin de diensten DMO, 
DWI en de stadsdelen nauw samen. In 2005 is hiervoor een organisatie neergezet, actief aan werving 
gedaan en een start gemaakt met de taaltrajecten. In 2006 zal over de stand van zaken met betrekking 
tot de taaltrajecten worden gerapporteerd. 
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Bestandsontwikkeling	
Het klantenbestand van de gezamenlijke organisaties op het gebied van Werk en Inkomen is in 2005 
gedaald. In onderstaande tabel is het overzicht gegeven. 

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen

Klantengroep Stand 1-1-2005 Stand 31-12-2005 % toename/afname

Uitkeringsgerechtigden met werkzoe-

kende uitkering (totaal)

43.007 41.673 -    3%

WIW   1.596   1.044 -   35%

ID   4.492   3.934 -   12%

WWB-detachering/stage      497   1.326 + 167%

WWIK (kunstenaars)      662      614 -     7%

BBZ  (zelfstandigen)        93      106 +   13%

Totaal 50.347 48.697 -      3%

Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

iedere Amsterdammer die aan

 de kant staat wordt bemiddeld

 richting werk, en als dat niet

 zinvol blijkt: actie gericht op 

andere vormen van participatie

In 2004 3.436 mensen uitge-

stroomd naar werk

44.374 (gemiddelde 2004)

2.590 fte SW banen

•  3218 trajectplannen werk/acti-

vering

•  op 1.1.2007 is het klantenbe-

stand met een WWB-uitkering 

gereduceerd tot 40.000

•  op 1.1. 2007 heeft 25% van 

het klantenbestand naast een 

(aanvullende) uitkering een 

parttime inkomen

•  op 1.1.2007 zijn voor 5.000 

cliënten randvoorwaardelijke 

belemmeringen weggeno-

men om aan het werk te gaan

•  van alle nieuwe klanten heeft 

40% binnen een jaar geen 

uitkering meer

•  minimaal 95% van de cliënten 

komt zijn afspraken over reïn-

tegratie na

•  2.650 fte SW banen

3.345 mensen zijn vanuit een 

eerder gestart traject in het 

kader van de Agenda voor de 

Toekomst uitgestroomd naar 

werk (realisatie: 104%)

stand 31-12-2005:  41.673 

stand 31-12-2005: 2.545  (6,9% 

van de werkzoekendenuitke-

ringen)

Een belemmering is bij 836 

mensen weggenomen die eind 

2005 nog in de uitkering zit-

ten. Bij een groot deel van de 

mensen die zijn uitgestroomd 

zijn de belemmeringen ook 

weggenomen.

Van de nieuwe instroom in 

2004 en 2005 (14.296 huishou-

dens) zijn 3.943 uitkeringen 

binnen 12 maanden beëindigd 

(realisatie: 69%)

Dit resultaat kan niet worden 

gemeten

2.650 fte SW banen
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

bedrijfsvoering GSD komt
 op orde: uitvoering plan van 

aanpak, en verdere 
investeringen in de

cultuuromslag en 
professionalisering van de 

(sociale) dienst

•  start DWI per 1 januari 2005

•  verbetering rechtmatigheid 

uitvoering onder andere door 

fraudebestrijding aan de kop:

•  instroomreductie 30%

•  20 % minder witte fraude-

zaken

•  op ten onrechte gedane ver-

strekkingen volgt altijd actie

•  bedrijfseconomisch gestuur-

de uitvoering: in cliënten 

geïnvesteerde bedragen lei-

den tot besparing I-deel

•  invoering kwaliteitsmanage-

ment

DWI is op 1 januari 2006 

gestart

Toekenningspercentage daalde 

met 23% (van 70% begin 2003 

naar 54% over 2005) 

Daarnaast was het aantal aan-

vragen in 2005 7% lager dan 

in 2003

Dit effect is pas op langere ter-

mijn meetbaar

Een realisatiecijfer is hiervoor 

nog niet te geven. Vanwege de 

onderzoeksduur is dit pas later 

beschikbaar.

Eind 2005 is opdracht gegeven 

voor een onderzoek naar de 

effectiviteit van reïntegratie-

instrumenten

De volgende acties zijn geno-

men:

•  In 2005 werd de kwaliteit 

gemonitord door kwali-

teitsmedewerkers

•  Daarnaast functioneerde een 

Interne Accountantsdienst 

(IAD) voor de audits

Voor kwaliteitsaspecten bestaat 

een monitor voor het manage-

ment zodat gestuurd kan 

worden
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

het geld gereserveerd voor
 armoedebeleid komt terecht 

waar het hoort

19.376 adviesgesprekken

937 toekenningen

ca. 1700 toekenningen

14.193 verstrekkingen langdu-

righeidstoeslag

54.162 verzekerden

7.021 plusvoorzieningen toe-

gekend

9.059 maakten gebruik van de 

Vangnetregeling

26.148 huishoudens ontvingen 

een bijdrage

•  18.000 adviesgesprekken for-

mulierenbrigade

•  1300 pc’s + internet-aan-

sluitingen voor jongeren 

(minima)

•  extra korting sportcontributie

•  1.250 mensen met kosten 

door chronische ziekte of 

handicap krijgen een perio-

dieke tegemoetkoming

•  16.000 verstrekkingen lang-

durigheidtoeslag

•  55.000 verzekerden pre-

mie-compensatie voor de 

aanvullende ziektekosten-ver-

zekering

•  9.000 verstrekkingen plus-

voorziening ouderen

•  50.000 klantcontacten infor-

matie huursubsidie

•  7.500 aanvragen Vangnetre-

geling

•  12.000 aanvragen woonlas-

tenfonds

24.358 adviesgesprekken (reali-

satie: 135%)

1.711 toegekende configuraties  

(131% realisatie)

circa 2.000 toekenningen 

2.512 mensen kregen een toe-

slag in verband met chronische 

ziekte of handicap (201% rea-

lisatie)

15.545 langdurigheidstoesla-

gen toegekend (97% realisatie)

57.139 minimahuishoudens 

zijn via het Amsterdamse col-

lectieve contract verzekerd 

(realisatie: 104%) 

Inclusief meeverzekerde part-

ners en kinderen gaat het om 

84.048 mensen

6.681 plusvoorzieningen-65+ 

toegekend (74% realisatie)

44.090 klantcontacten (Dienst 

Wonen; realisatie: 88%)

8.452 maakten gebruik van 

de Vangnetregeling (Dienst 

Wonen)

17.624 huishoudens ontvingen 

een bijdrage uit het Woonlas-

tenfonds (Dienst Wonen; reali-

satie: 147%)

bevorderen participatie en 
invullen maatschappelijke

 functies, gericht op 
doorstroming naar regulier

 werk

1.411 mensen ingestroomd op 

een nieuw WWB-instrument

1581 WIW banen ultimo 2004

4531 ID banen ultimo 2004

nieuwe arrangementen gesub-

sidieerde arbeid:

•  1200 korte preventietrajecten

•  6000 diagnoses

•  500 werkgevers-experimen-

ten 

•  17.115 werk-arrangementen

•  4.400 participatie-trajecten

   -  1650 WIW banen oude stijl 

(afbouw)

   -  4300 I/D banen oude stijl 

(afbouw)

Bij 40 mensen heeft het CWI 

verzocht een ‘opstapje’ in te 

zetten (realisatie: 3%)

Er zijn 8.283 diagnoses gesteld 

d.m.v. een keuring of praktijk-

onderzoek (realisatie: 138%)

Via RuimBaan-projecten zijn 

927 mensen geplaatst 

realisatie 13.000 (realisatie: 

76%)

realisatie 4.253 participatietra-

jecten (97%)

realisatie 1.044 WIW-banen  

realisatie 3.934 ID-banen 
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Op twee onderdelen in de tabel wordt er aangegeven dat er meetproblemen zijn. In de tabel is bij het te 
bereiken resultaat ‘minimaal 95% van de cliënten komt zijn afspraken over reïntegratie na’ opgenomen dat 
dit resultaat niet kan worden gemeten. Op dit punt zijn er geen gegevens beschikbaar omdat er geen gege-
vens over worden bijgehouden. Het management informatie systeem van DWI is hierop nog niet ingericht. 
Daarbij bestaat, als voortschrijdend inzicht, de vraag wat er gemeten moet worden (bijvoorbeeld alle afspra-
ken of gevallen waarin uitkering wordt aangepast als gevolg van niet nakomen van afspraken). 
Bij het meten van de te bereiken resultaat ‘20% minder witte fraudezaken’ speelt een soortgelijk argument. De 
constatering dat er 20% minder fraudezaken zijn, betekent niet dat de fraude ook is teruggedrongen. 
Voor beide punten geldt dat hier in de aanloop naar het jaarplan 2007 aandacht aan besteed zal worden mede 
in relatie tot wat wordt opgenomen als te bereiken resultaten op basis van het programakkoord 2006-2010. 

Voor het overige worden de resultaten waar nodig toegelicht in de volgende paragrafen. 

2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Subresultaatgebied Werk

De doelstelling voor dit subresultaatgebied is ‘niemand aan de kant’ te laten staan. Zoveel mogelijk worden 
cliënten begeleid naar regulier werk of als dit (nog) niet mogelijk is gesubsidieerde arbeid of sociale acti-
vering. Het kader voor de uitvoering vormt het beleidskader werk en reïntegratie dat in juli 2004 door uw 
Vergadering is vastgesteld. Financiering vindt voornamelijk plaats vanuit het ‘werk-deel’ van de middelen 
die verkregen worden van het Rijk op grond van de Wet Werk en Bijstand. In totaal betreft dit circa 6 200 
miljoen. Daarnaast worden er onder andere middelen ingezet vanuit het programma Ruim Baan en het Euro-
pees Sociaal Fonds. In totaal is circa 6 220 miljoen uitgegeven. Daarbij moeten de ongeveer 6 70 miljoen 
(waarvan 6 2,9 miljoen gemeentegeld) voor de sociale werkvoorziening nog opgeteld worden. 

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

op 1.1.2007 is het klan-

tenbestand met een 

WWB-uitkering geredu-

ceerd tot 40.000

stand 31-12-2005:  

41.235 

•  3.345 mensen zijn vanuit een eerder 

gestart traject in het kader van de Agen-

da voor de Toekomst uitgestroomd naar 

werk (realisatie: 104%)

•  13.000 werkarrangementen, waaronder 

(jongeren) stages, detacheringen, loon-

kostensubsdies

•  40 opstapjes op verzoek CWI

25% van het klantenbe-

stand heeft naast hun 

(aanvullende) uitkering 

een parttime inkomen

stand 31-12-2005:

2.545 (6,9% van de 

werkzoekenden)

Bemiddeling naar deeltijdwerk

Voor 5000 cliënten zijn 

randvoorwaardelijke 

belemmeringen wegge-

nomen om aan het werk 

te gaan

Een belemmering is 

bij 836 mensen weg-

genomen die eind 2005 

nog in de uitkering zit-

ten. Bij een groot deel 

van de mensen die zijn 

uitgestroomd zijn de 

belemmeringen ook 

weggenomen. 

•  Inkoop voorzieningen zoals taalscholing, 

trajecten sociale activering;

•  schuldhulpverlening;

•  kinderopvang.
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De inzet van DWI is er – samen met het CWI – op gericht om te voorkomen dat mensen in de uitkering 
terechtkomen. Bij klanten met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt zet het CWI maximaal in op bemidde-
ling naar werk. Daarbij kan het CWI gebruik maken van kortdurende preventietrajecten, gefinancierd door 
de gemeente, de zogenoemde ‘opstapjes’. Het gebruik van dit instrument bleef achter bij de verwachting 
(slechts 3% is benut). Intensivering van het gebruik van korte kwalificerende trajecten zal worden bevorderd. 
Het CWI gaat deze instrumenten intern meer onder de aandacht brengen om het gebruik actief te bevorde-
ren. 

Jongeren
Het doel is om te voorkomen dat jongeren een uitkering krijgen. Geprobeerd wordt om hen direct door 
te leiden naar een opleiding of een reguliere baan. Als een betaalde baan nog niet aan de orde was, 
werd zonodig een betaalde stage ingezet of een tijdelijke detacheringsbaan. Onder jongeren werd voor-
heen iedereen verstaan tot 23 jaar; eind 2005 is een eerste begin gemaakt met het ophogen van deze 
leeftijdsgrens naar 27 jaar. Het aantal mensen jonger dan 27 jaar met een uitkering was in 2005 6% van 
het aantal mensen met een werkzoekendenuitkering.
Bij de uitstroom uit de stage of detacheringsbaan ging het in 54% van de gevallen om positieve redenen, 
zoals het beginnen met een baan of opleiding. Andere redenen waren onder andere verhuizing, ziekte, 
disfunctioneren of wegblijven. 

2.2 Subresultaatgebied Inkomen

De Amsterdammer die zich financieel nog niet kan redden, kan naast reïntegratieactiviteiten een beroep 
doen op (gesubsidieerd) salaris, een uitkering of een voorziening. De verstrekking van een uitkering wordt 
pas overwogen nadat alle andere opties (werk, additioneel werk, etc) zijn afgevallen. Tegenover de verstrek-
king van een uitkering staat altijd de verplichting iets terug te doen voor de stad.

Met dit doel voert DWI de WWB en een aantal verwante wetten, zoals het Besluit Bijstandverlening Zelf-
standigen (BBZ) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werk-
nemers uit. De belangrijkste eis aan de uitvoering van die wetten is ervoor te zorgen dat alleen mensen die 
daar recht op hebben een uitkering ontvangen. Dit vereist consequente handhaving: het voorkomen van 
misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringsgelden (preventie), het toetsen van door de klanten verstrekte 
en uit overige bronnen verkregen informatie (controle), het snel en adequaat vaststellen van voorkomend 
misbruik en oneigenlijk gebruik (opsporing) en het ondernemen van de wettelijk vastgelegde stappen indien 
misbruik of oneigenlijk gebruik is vastgesteld (afdoening). Onder handhaving wordt ook verstaan het terug-
vorderen van teveel of ten onrechte ontvangen uitkeringen.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Afbouw oude regelin-

gen ID en WIW

WIW van 1596 naar 

1044

ID van 4492 naar 3934

Bemiddeling naar regulier werk

Bevordering participatie 2650 fte SW banen

4253 participatietra-

jecten

WRA-groep
Inkoop sociale activering

70.000

Minimaal 95% van 

de cliënten komt zijn 

afspraken over reïnte-

gratie na

Dit resultaat kan niet 
worden gemeten

Totaal 290.000
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Hieronder wordt ingegaan op de resultaten die op het gebied van Inkomen zijn bereikt en op de samenstel-
ling van de groep klanten die voor een (aanvullend) inkomen aangewezen was op de Sociale Dienst Amster-
dam. De totale (netto) uitgaven in het kader van de wet werk en bijstand op het onderdeel inkomen waren 
in 2005 6 509 miljoen. 

Bestandsontwikkeling	Inkomen	

In bovenstaande tabel staat weergegeven door hoeveel huishoudens gebruik is gemaakt van elke inko-
mensregeling. Opvallend is de afname van het aantal mensen met een werkzoekendenuitkering (WWB-
65-, IOAW, IOAZ: in totaal –1.591). Daartegenover staat een stijging van het aantal mensen met aanvul-
lende bijstand op een onvolledige AOW (+214) en van mensen die zijn opgenomen in een inrichting 
(+43). Bij de groep WWIK’ers was sprake van een afname, zij het veel minder sterk dan in 2004 (toen van 
789 naar 662, ofwel –16%; nu –7,3%). 

Handhaving	aan	de	kop
In 2005 is dienstbreed een andere werkwijze gehanteerd voor het aanvraagproces met als hoofdlijn een 
striktere handhaving aan de kop van het proces. In 2005 zijn 16.674 bijstandsaanvragen afgehandeld. 
54% Van de aanvragen is gehonoreerd. In 2003 bedroeg dit percentage nog 70%, in 2004 55%. Het 
betreft echter beslissingen op aanvragen. Veel mensen hebben meerdere keren een aanvraag ingediend, 
er hebben namelijk 12.977 personen een aanvraag ingediend. Van deze mensen kreeg uiteindelijk 73% 
op een van deze aanvragen bijstand. Het hogere percentage is te verklaren uit aantoonbare wijzigingen 
in omstandigheden van de betrokkene tussen twee aanvragen in en uit het in tweede instantie volledig 
verlenen van medewerking en aanleveren van informatie door de klant. 

Klant	in	beeld
Parallel met de versterking van het aanvraagproces is de afgelopen periode het bestaande uitkeringen-
bestand doorgelicht. Een groot deel van de klanten heeft een huisbezoek gekregen. Overigens ging het 
hier niet alleen om controle, maar is ook voorlichting gegeven over de inkomensondersteunende instru-
menten. Naar aanleiding van de huisbezoeken zijn ongeveer 2.500 uitkeringen beëindigd. Hiervan heeft 
circa 65% nog steeds geen uitkering. Circa 35% is naderhand wel teruggekeerd in de bijstand. Dit hangt 
dan samen met een aantoonbare wijziging in hun omstandigheden of doordat zij een nieuwe aanvraag 
indienden op basis van hun werkelijke situatie. Zo kunnen twee klanten die beiden een uitkering voor een 
alleenstaande hadden, nadat samenwoning is geconstateerd, een samenwonendenuitkering aanvragen.
 

Terugvordering	en	verhaal
Op vorderingen wegens te veel verleende bijstand is 6 11,8 miljoen geïncasseerd. Dit bedrag is exclusief 
teruggevorderde voorschotten als bleek dat een aanvrager uiteindelijk geen recht had op een uitkering. 
Daarnaast is 6 3,4 miljoen aan verleende bijstand verrekend met andere instanties, zoals het UWV. Waar 
mogelijk wordt verhaal gezocht op mensen die onderhoudsplichtig zijn ten opzichte van bijstandsgerech-
tigden. In 2005 werd via verhaal 6 1,6 miljoen geïncasseerd. Sinds de invoering van de WWB komen de 
geïnde bedragen volledig toe aan de gemeente. De bedragen zijn reeds verwerkt in het overschot op 
het inkomendeel van de WWB-uitkering van het rijk. 

Stand 1-1-’05 Instroom ‘05 Totaal aantal onder-

steunde huishoudens 

in 2005

Uitstroom ‘05 Stand 31-12-‘05 Toe-/afname

WWB-65- 37.735 7.343 45.078 8.877 36.201 -1.534 (-4,0%)

IOAW 516 79 595 142 453 -63 (-12,2%)

IOAZ 85 24 109 18 91 +6 (+7,1%)

WWB-65+ 4.145 597 4.742 383 4.359 +214 (+5,2%)

WWB-EV 526 325 851 282 569 +43 (8,2%) 

WWIK 662 195 857 243 614 -48 (-7,3%)

BBZ 93 143 236 130 106 +13 (+14%)

Totaal 43.757 8.706 52.468 10.075 42.393 -1.362 (-3%)
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2.3 Subresultaatgebied Armoedebestrijding 

Het armoedebeleid is gericht op het voorkomen dat mensen met een minimuminkomen op essentiële 
onderdelen onvoldoende kunnen deelnemen aan de samenleving. De beschikbare financiële middelen die 
daarvoor zijn gereserveerd, dienen met een minimum aan bureaucratie te worden besteed. 

Juli 2005 is de 8e Amsterdamse Armoedemonitor uitgekomen. Een belangrijke vaststelling was dat het 
aantal kinderen dat opgroeit in een minimumhuishouden opnieuw was toegenomen. In 2004 ging het om 
40.560 kinderen, een toename met 1.500. In totaal moet 18,5% van de huishoudens in Amsterdam rondko-
men van een minimuminkomen, tweederde hiervan (68,5%) al 3 jaar of langer. 11,5% Van de minimahuis-
houdens heeft schulden. Om de participatie in de samenleving van huishoudens met een laag inkomen te 
bevorderen en te voorkomen dat men in een uitzichtloze situatie belandt, neemt Amsterdam gerichte maat-
regelen. De coördinatie hiervan ligt bij DWI. Het armoedebeleid is in 2005 heroverwogen en in december 
vastgesteld door uw Vergadering aan de hand van de nota Herijking Armoedebeleid 2006. 

In de tabel in paragraaf 1.4 zijn de resultaten opgenomen van het armoedebeleid (programma akkoordaf-
spraak ‘het geld gereserveerd voor armoedebeleid komt terecht waar het hoort’). In totaal is voor armoe-
debestrijding 6 55,3 miljoen aan uitgaven gerealiseerd (zie tabel Armoedebestrijding). Ten opzichte van de 
actualisatie is er per saldo een onderschrijding van 6 3,5 miljoen. Dat is enerzijds veroorzaakt door lagere 
uitgaven in het onderdeel armoedebeleid. Dit heeft te maken met de wijze van begroten van de ‘open 
einde regelingen’. Daarbij wordt ingezet op maximaal gebruik door de beoogde doelgroep. Daardoor is er 
een grote kans op onderbesteding. Dit was met name aan de orde bij de schoolkostenregeling die in 2005 
voor het eerst was opgezet, waardoor ook de grootte van de doelgroep nog niet aan de praktijk was getest.  
In paragraaf 3 (prioriteiten) wordt hierop nader ingegaan. Tegenover de lagere uitgaven in het onderdeel 
armoedebeleid staat een grote overschrijding op de begrote uitgaven voor de kwijtscheldingsbudgetten.

Hieronder wordt alleen ingegaan op instrumenten die nieuw waren in 2005 of waar een wijziging heeft 
plaatsgevonden. Tevens ingegaan op de individuele bijzondere bijstand en op het vergroten van het bereik 
van de instrumenten die de gemeente inzet voor het tegengaan van armoede en het bevorderen van per-
spectief. 

Individuele	bijzondere	bijstand
Individuele bijzondere bijstand is een belangrijk middel om te helpen voorzien in noodzakelijke extra 
uitgaven. In 2005 hebben 5.729 Amsterdamse huishoudens een of meer keren een beroep op bijzondere 
bijstand kunnen doen. Het betreft zowel 65+- als 65--huishoudens, en zowel DWI-klanten als mensen 
met een ander inkomen op het sociaal minimum of een beperkte financiële draagkracht. De bijzondere 
bijstand kan de vorm hebben van een eenmalige betaling, bijvoorbeeld voor een eigen bijdrage, of van 

Armoedebeleid ( x 6  1000 ) 

Lasten 

rekening 

2004

begroting 

2005

actualisatie 

2005

rekening 

2005

    

bijzondere bijstand     22,357     17,300     19,172     20,151 

armoedebudget (incl. project 39.080)     13,686     26,900     22,380     15,822 

flankerend bijstandsbeleid      0,213      0,217      0,218      0,210 

taakstelling inpassen project 39.080           -        2,800-           -             -   

subtotaal armoedebeleid DWI    36,256    41,617    41,770    36,183 

     

kwijtschelding OZB      5,017      3,796      4,466      4,781 

kwijtschelding afvalstoffenheffing      6,742      3,369      6,410      7,977 

stadspas      2,000      1,809      1,809      2,320 

woonlastenfonds      2,566      3,535      1,562      1,307 

vangnetregeling huursubsidie      2,725      2,725      2,725      2,728

 

     55,306     56,851     58,742     55,296
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een maandelijkse betaling, zoals hoge energiekosten. Het voordeel van individuele bijzondere bijstand 
– de mogelijkheid om maatwerk te leveren – is tegelijk een nadeel: het legt een relatief hoog beslag op 
personele capaciteit. Amsterdam heeft dan ook wegen gezocht om op een collectieve manier in deze 
behoeften, die zich op relatief grote schaal voordoen, te voorzien. Een voorbeeld van een collectieve 
regeling is de collectieve ziektekostenverzekering. 

PC’s	voor	kids
Voor leerlingen, die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, kende Amsterdam voor het 3e jaar 
de PC-regeling. Een van de voorwaarden is dat zij deelnemen aan een introductie in het gebruik van de 
PC en internet. Er werden in 2005 1.711 PC’s toegekend en geïnstalleerd. Het verwachte aantal toeken-
ningen was 1.300. Eerdere deelnemers in het project ontvingen in 2005 een extra jaar internet. De PC’s 
worden op factuur aan de leverancier betaald. Veel betalingen volgen in 2006 waardoor de uitputting 
van het budget in 2005 achterbleef. Onderzoek toonde aan dat met het project goede resultaten worden 
geboekt.

Schoolkostenregeling
Eveneens voor leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft Amsterdam een tegemoetkoming ingevoerd 
voor leermiddelen en vervoer naar scholing. Toekenning van de leermiddelenvergoeding gebeurde in 
2005 in de vorm van trekkingsrecht voor de klant tot maximaal 6 250. Deze trekkingsrechten zijn aan 
6.290 gezinnen toegekend, voor in totaal 8.215 kinderen. Voor de begroting 2005 was abusievelijk uitge-
gaan van een totale doelgroep van 13.000 kinderen. Het aantal betalingen bedroeg tot eind 2005 voor 
leermiddelen 4.217 en voor vervoerskosten 657. Een deel van de trekkingsrechten zal pas in de loop van 
2006 worden verzilverd, ten laste van de begroting 2006.

Knipkaart	duurzame	gebruiksgoederen
Voor huishoudens die 3 jaar een minimuminkomen hebben is het vervangen van duurzame gebruiksgoe-
deren moeilijk te bekostigen. Voor dit doel heeft Amsterdam de Knipkaart ingevoerd, een budget dat de 
betrokkene kan opnemen voor een duurdere aanschaf. Het bedrag van de Knipkaart is op jaarbasis gelijk 
aan de Langdurigheidstoeslag. De Knipkaart kan niet samenlopen met de Langdurigheidstoeslag en de 
Plusvoorziening 65+. Eind 2005 is de Knipkaart operationeel geworden. 9.654 Huishoudens beschikken 
inmiddels over de Knipkaart; uitbetalingen vonden in 2005 nog niet plaats. Met dit nieuwe instrument 
staat een beroep op leenbijstand voor duurzame gebruiksgoederen alleen nog open in specifieke situa-
ties, zoals voor daklozen die over huisvesting gaan beschikken.

Rentesubsidie	GKA-kredieten
Een beroep op leenbijstand was in het verleden door de lagere rente voordeliger dan lenen bij de 
Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. Om dit verschil op te heffen, wordt de rente op GKA-lenin-
gen voor mensen met een minimuminkomen nu laag gehouden door een subsidie uit het budget voor 
armoedebestrijding. Eind 2005 liepen er 3.657 van deze leningen bij de GKA. 

Vergroten	bereik
Amsterdam streeft naar een samenhangend en toegankelijk voorzieningenpakket op het gebied van 
armoedebestrijding. Toch blijken landelijke en gemeentelijke voorzieningen vaak moeilijk bereikbaar voor 
de mensen voor wie ze zijn bestemd. Een manier om het bereik te vergroten, is het gericht aanschrijven 
van potentiële rechthebbenden. Hiervoor heeft Amsterdam een database opgezet waarin de gegevens 
uit diverse bestanden worden gecombineerd. Zo krijgt een gezin dat vrijstelling van lokale heffingen 
heeft verkregen, automatisch een aanvraagformulier toegezonden voor de PC-regeling als een kind de 
overstap naar het voortgezet onderwijs maakt. 

Een ander instrument om de toegang tot voorzieningen te bevorderen, is de Formulierenbrigade. Het 
aantal adviesgesprekken bij de Formulierenbrigade was in 2005 24.358 en vertoonde hiermee opnieuw 
een stijging. De Formulierenbrigade werkt met inzet van (WWB-)gesubsidieerde brigadisten. Doel hierbij 
is tevens dat zij kunnen doorstromen naar een niet-gesubsidieerde baan. In 2005 slaagden 27 deelne-
mers in het vinden van een niet-gesubsidieerde baan.
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3 realisatie prioriteiten en posterioriteiten

3.1 Prioriteiten

* structureel of incidenteel

In bovenstaande tabel zijn alleen de bij het jaarplan 2005 toegekende prioriteiten opgenomen die níet con-
form planning zijn gerealiseerd. Voor alle overige toegekende prioriteiten is dat dit wél het geval is.

Toelichting	prioriteit	project	39.080	voor	minima	kinderen
De onderbenutting van de middelen voor de schoolkostenregeling wordt voor een belangrijk deel ver-
oorzaakt door een overschatting van de doelgroep (8.215 in plaats van de eerder verwachte 13.000). 
Daarnaast wordt een belangrijk deel van de uitgaven in 2006 gedaan, wat tot onderbesteding in 2005 
leidt. 

3.2 Posterioriteiten

Toelichting bij punt 4; verlaging exploitatiebijdrage WRA-groep

In de actualisatie van de begroting 2005 is besloten de exploitatiebijdrage aan de WRA-groep voor 2005 incidenteel 

te verhogen met 6 1,5 miljoen, waarmee de posterioriteit in 2005 ongedaan is gemaakt.

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2002-2006

Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld bedrag  

(x 6  1.000)

Ultimo 2005 

betaald en ver-

plicht  

(x 6  1.000)

Omschrijving gerea-

liseerd resultaat

Toelichting 

prioriteit niet 

volgens planning 

gerealiseerd

Uiterste datum 

geplande uit-

voering

Project 39.080 voor minima 

kinderen

I 5.000 1.372 Jongeren betrok-

ken houden bij de 

samenleving

Zie onder.

Nr. Omschrijving Bedrag  

(x 6 1.000)

Gerealiseerd

1. Prijsontwikkeling kantorenmarkt/huisvesting DWI    800    800

2. Lagere bijdrage kwijtschelding (verbrandingstarief) 1.200 1.200

3. Verlaging Stelpost Werk 1.000 1.000

4. Verlaging exploitatiebijdrage WRA-groep 1.500       0
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4 Prestatiemeting 

Benchmark
De afgelopen jaren heeft de Sociale dienst Amsterdam/DWI deelgenomen aan een landelijke bench-
mark. De benchmark maakt prestaties van sociale diensten zichtbaar door deze met elkaar te vergelijken 
aan de hand van kengetallen op vier invalshoeken van de balanced scorecard :
• financiën (gemiddelde uitkering)
• klant (bestandsontwikkeling, in- en uitstroom)
• inkomen (gemiddelde doorlooptijd afhandeling aanvraag)
• bedrijfsvoering (kosten per klant, klanten per fte en ziekteverzuim)

In de bovenstaande figuur zijn de belangrijkste uitkomsten van de benchmark WWB samengevat. De 
uitkomsten betreffen de gegevens over het jaar 2005 tot en met het 3e kwartaal. Hierin zijn de scores te 
zien op acht kernindicatoren. Hoe verder de score naar buiten is (de groene zone, > 110%), hoe beter de 
prestatie op dit onderdeel is. Naarmate de score zich meer naar binnen richt (rode zone, < 90%) wijken de 
prestaties in minder positieve zin af. De middelste (gele, 90%-100%) zone geeft de gemiddelde score van 
de twintig gemeenten weer.
Er is vergeleken met twintig andere gemeenten. Alle gemeenten die deelnemen aan de benchmark worden 
ingedeeld in kringen. Kring 1 waarin Amsterdam participeert bevat de gemeenten met het grootste aantal 
cliënten.  Daarbij wordt opgemerkt dat van de G4-gemeenten – naast Amsterdam – enkel de gemeente 
Utrecht aan de benchmark deelneemt.

Uit de figuur blijkt dat er bovengemiddeld gepresteerd is op de onderdelen kosten/fte per klant, doorloop-
tijd aanvragen en instroom. De prestaties bij uitstroom, bestandsontwikkeling en gemiddelde uitkering lig-
gen rond het gemiddelde. Het ziekteverzuim wijkt in negatieve zin af van het gemiddelde.

Benchmarking is het vergelijken van organisaties op kerngetallen. Dat houdt in dat deze kerngetallen de 
karakteristieken van een organisatie wel benaderen, maar nooit volledig representeren. De kerngetallen die-
nen als indicatoren voor een complexe en snel veranderende werkelijkheid.

Gemiddelde uitkering

doorlooptijd aanvragen

ziekteverzuim bestandsontwikkeling

200%

150%

100%

50%

uitstroomklanten per fte

kosten per klant instroom
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1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage:
• de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg; 
• de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD);
• de Dienst Advies Beheer (DAB), afdeling Boedelbeheer;
• de Dienst Wonen.

Gezond	leven	in	gezond	Amsterdam
Ons College ziet het als haar taak voorzieningen en maatregelen te treffen waarmee zij de gezondheid 
van alle Amsterdammers kan bevorderen dan wel in stand houden. In de nota ‘Gezond leven in gezond 
Amsterdam’ (uit 2003) heeft ons College beschreven hoe zij dit vormgeeft. Het Supportprogramma is 
in 2005 geïntensiveerd in de gehele stad naar voorbeeld van Zuidoost. Daardoor hebben meer mensen 
zorg gekregen. Ons College heeft zich met succes ingezet voor het uitbreiden van de door Zorgverzeke-
raars te leveren (AWBZ-)zorg, daarmee is de kwaliteit van de opvang en de zorg in 2005 verbeterd. 

1.2 Gewenst effect

Voor de Amsterdamse bevolking de gezondheidsrisico’s beperken. En de toegang tot hoogwaardig 
zorgaanbod voor alle Amsterdammers verbeteren.

1.3 Ontwikkelingen

Nationaal

Geneeskundige	hulp	bij	ongelukken	en	rampen(Ghor):	oefening	Bonfire
In april 2005 vond op verschillende locaties in Nederland de nationale crisisbeheersingsoefening Bonfire 
plaats. Het scenario draaide om een terroristische dreiging, gevolgd door een daadwerkelijke aanslag in 
de Amsterdamse ArenA en gijzeling door de vluchtende aanslagplegers. Bij de oefening is landelijk, pro-
vinciaal en gemeentelijk zowel op politiekambtelijk niveau als op operationeel niveau geoefend. Evaluatie 
leerde dat voor besluitvorming de inbreng van veel meer betrokkenen nodig was, dan vooraf was voorzien. 

Draaiboek	Influenzapandemie
Het door het ministerie van VWS in 2004 opgestelde landelijk draaiboek Influenzapandemie speelt in op 
de voorbereiding op en de bestrijding van een mogelijke pandemie. De Inspectie voor de Gezondheids-
zorg (IGZ) heeft het deeldraaiboek Influenzapandemie in 2005 getoetst. De GHOR-regio Amsterdam en 
omstreken is voldoende voorbereid verklaard. Wel heeft de inspectie verbeterpunten aangegeven. Deze 
werden in 2005 uitgewerkt en alle verbeteringen worden in de eerste helft van 2006 gerealiseerd. 

Uitbreiding	van	de	medische	heroïneverstrekking	
In november 2005 heeft VWS gereageerd op de opnieuw door ons College ingediende de aanvraag 
voor de  oprichting van een nieuwe behandeleenheid met 75 behandelplaatsen voor medische heroïne-
verstrekking. De minister heeft bekend gemaakt dat Amsterdam in totaal 6 1,9 miljoen voor 2005-2007 
zal ontvangen evenals een vergoeding voor  de kosten voor de medische heroïne. Deze bijdrage is wel-
iswaar hoger dan waar ons College vanuit ging, maar het gaat om een incidentele rijksbijdrage terwijl we 
om een structurele rijksbijdrage hadden gevraagd. De gemeentelijke middelen voor de medische hero-
ineverstrekking voor 2005 en 2006 zullen worden betrokken bij de actualisatie van de begroting 2006. 
Ons College had in het jaarplan 2005 aangegeven, dat zij verwachtte in het derde kwartaal van 2005 te 
kunnen starten met de verstrekking van heroïne. Met de bekendmaking van de financiële bijdrage vanuit 
het rijk kon helaas de behandelunit nog niet worden geopend. De verstrekking dient namelijk plaats te 
vinden in het kader van onderzoek en de voorbereidingen hiervoor waren op landelijk niveau nog niet 
afgerond. Op dit moment is de verwachting dat vanaf mei 2006 de eerste cliënten kunnen instromen
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Invoering	basistakenpakket	(BTP)	Jeugdgezondheidszorg
De Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) bepaalt dat 1 juli 2005 ook het uniforme deel van 
het Basistakenpakket ingevoerd moet zijn. De implementatie van het uniforme gedeelte is bijna volledig 
gerealiseerd op een klein aantal taken na. Die worden in de eerste helft van 2006 ingevoerd. Op  
15 september 2005 heeft uw Raad ingestemd met de door ons College voorgestelde producten voor het 
maatwerkdeel van het BTP, die in 2006 en 2007 worden geimplementeerd. 

Wet	maatschappelijke	ondersteuning	(WMO)
De Tweede Kamer heeft in 2005 een groot aantal amendementen ingediend bij het wetsvoorstel WMO. 
Inmiddels heeft de Tweede Kamer besloten dat op 1 januari 2007 de WMO wordt geïntroduceerd. In 
2005 heeft ons College samen met de Stadsdelen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de invoe-
ring van de nieuwe wet. Op basis van landelijke ontwikkelingen is een realistische en ambitieus scenario 
voor de WMO in Amsterdam voorbereid. Het scenario is gericht op het gereed zijn voor de overname 
van de nieuwe taken uit de AWBZ, op de intensivering van de loketontwikkeling van de stadsdelen, op 
de voorbereiding van ontwikkelingen op de langere termijn en op het ‘WMO-proof’ maken van alle taken 
die onder de WMO vallen.

Nieuwe	Wet	Ambulancezorg
De minister van VWS wil marktwerking in de ambulancezorg en heeft daar een voorstel voor gedaan: de 
wet Ambulancezorg. Per politie/hulpverleningsregio komt één Regionale Ambulancevoorziening. In het 
jaarplan 2005 sprak ons College nog de verwachting uit dat 2005 het jaar zou zijn waarin de nieuwe Wet 
Ambulancezorg in werking zou treden. Het voorstel zal echter pas in 2006 in de Tweede Kamer worden 
besproken. 

De minister van VWS heeft in december 2005 aan de Tweede Kamer een wijziging van de wet GHOR 
voorgesteld. Die wijziging houdt in dat de burgemeester om redenen van openbare orde en veilig-
heid aanwijzingen kan geven aan de regionale ambulancevoorziening. Hierdoor wordt het gezag van 
de burgemeester duidelijker gemaakt. Ons College ziet risico’s als gevolg van de totstandkoming van 
de veiligheidsregio’s, de invoer van de wet Ambulancezorg en de ontwikkelingen zijn opgenomen. Ook 
zijn er budgettaire consequenties m.b.t. het functioneel leeftijdsontslag. Ons College heeft die in de 
(meerjaren)begroting verwerkt.

Regionalisering

Samenwerking	en	opschaling:	hulpverlening	bij	rampen,	brandweer,	politie	en		
infectiebestrijding

Uiterlijk per ingang van 1 juli 2006 dienen de geneeskundige hulpverlening bij rampen en de regionale 
brandweer op één schaal georganiseerd en daarmee gelijk aan de veiligheidsregio’s te zijn. 
Omdat het ministerie van VWS in maart 2004 kenbaar heeft gemaakt dat het een Infectieziekteautoriteit 
op wil richten en dat de infectieziektebestrijding het best kan worden uitgevoerd op een schaal van 5 
tot 10 regio’s  heeft GGD Nederland een subsidie beschikbaar gesteld voor het maken van een plan van 
aanpak ten behoeve van gewenste bovenregionale samenwerking op dit gebied. 

Openbare	gezondheidszorg
In februari 2005 heeft ons College besloten bestuursmodellen te ontwikkelen voor de organisatie van de 
openbare gezondheidszorg in de GHOR-regio Agglomeratie Amsterdam. Deze bestuursmodellen zullen 
ter bespreking voorgelegd worden aan burgemeesters en wethouders en de voorzitter van de GR GHOR. 
Ons College heeft als belangrijkste randvoorwaarde gesteld dat de GGD Amsterdam een gemeentelijke 
organisatie blijft. De toekomstige organisatie en aansturing van de openbare gezondheidszorg in de 
regio zullen de betrokken partijen in 2006 verder uitwerken.

TBC	bestrijding.
Op 1 april 2005 is de regio indeling van de tuberculosebestrijding vastgesteld door GGD Nederland in 
het kader van het landelijke project ´ Versterking infrastructuur Infectieziektebestrijding´. Daarbij is beslo-
ten deze in zeven regio´s op grotere schaal te organiseren. Het aantal patiënten dat jaarlijks in het district 
Amsterdam (plus Diemen) geregistreerd wordt verandert de laatste tijd weinig. Binnen de regio waartoe 
GGD Amsterdam behoort (Noord-Holland/Flevoland) zijn in 2005 verschillende modellen verkend om de 
tbc-bestrijding beter en effectiever te organiseren, waarbij de GGD Amsterdam projectleider was. 
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Regionalisering	SOA-zorg
Door het ministerie van VWS zijn acht regio’s aangewezen waarbinnen de aanvullende curatieve soa zorg 
zal worden georganiseerd. De Amsterdamse GGD is centrum-GGD en heeft in 2005 als projectleider 
voor de regio Noord-Holland/Flevoland de vormgeving van de regionalisering op zich genomen. 

Gemeenschappelijke	Meldkamer
Het landelijke beleid is er tevens op gericht de samenwerking van regionale politie-, brandweer- en 
CPA-meldkamers te structureren via co-locatie van de meldkamers. De voordelen van samenwerking via 
co-locatie komen het best tot uiting indien de regio’s van politie, brandweer en centrale post ambulance-
vervoer (CPA) samenvallen. In oktober 2005 hebben de korpsleidingen respectievelijk bestuur en directie 
van brandweer, , politie  en  gemeenschappelijke regeling (GHOR) en GGD Amsterdam de intentie uitge-
sproken om in 2007 te komen tot een fysiek gecoloceerde meldkamer. Het in het jaarplan 2005 genoem-
de streven naar virtuele co-locatie heeft ons College los gelaten. Dit betekent voor de CPA-meldkamer 
dat zij weggaat uit het hoofdgebouw van de GGD. 

Lokaal

Crisisopvang	Vangnet	en	Advies
Voor  Vangnet & Advies heeft ons College voor 2004 en 2005 6 123.000 per jaar beschikbaar gesteld 
voor het in stand houden van de intensieve ondersteuning van de lokale zorgnetwerken, stadsdelen en 
politie bij de opvang van problematische personen en 6 290.000 voor de bijstand aan politie voor het 
vervoer van crisiscliënten naar het crisiscentrum.

Prostitutiebeleid
Ons College geeft op twee manieren zorg aan prostituees. De Polikliniek Nieuwe Prinsengracht (PNP) 
bood in 2005 verslaafde prostituees een breed pakket zorg- en hulpverlening aan. Tevens werden  pros-
tituees op hun werkplekken opgezocht  voor bijvoorbeeld Soa/HIV onderzoeken en Hepatitis B-vacci-
naties. In uw Raad is het onderwerp prostitutie in 2005 vaak aan de orde geweest en ons College heeft 
een preadvies gegeven op de notitie 'Het onzichtbare zichtbaar gemaakt' van de gemeenteraadsleden 
Schaapman en Assante. In de vergadering van de raadscommissie voor Algemene Zaken van 15 decem-
ber 2005 werd zowel deze notitie als het voorstel om in Amsterdam een gezondheidscentrum naar 
Antwerpens model te realiseren, positief ontvangen. Momenteel werken we aan de nadere uitwerking 
hiervan die in 2006 zal plaatsvinden. 
In 2005 besloot ons College incidenteel 6 100.000 beschikbaar gesteld voor preventie en hulpverlening 
aan slachtoffers van loverboys. Hiermee werd de motie Van der Garde cs. uitgevoerd. Het geld werd 
ingezet om voor de periode van een jaar een ketenaanpak te realiseren. 

Elektronisch	Cliënten	Dossier(eCD)
0- tot 4-jarigen zorg

Ons College heeft in 2005 het elektronisch Cliënten Dossier (eCD) voor de 0-4 jarige zorg gerealiseerd, 
op drie kleine consultatiebureaus na. Deze volgen in 2006. De invoering van het eCD bij de 0-4 jarigen 
zorg heeft geleid tot achterstanden. Het aanwenden van financiële overschotten bij andere onderdelen 
binnen de jeugdgezondheidszorg voor het extra inzetten van artsen en verpleegkundigen loopt echter 
moeizaam. Het is moeilijk om gekwalificeerd personeel te vinden. Een aantal kinderen is hierdoor minder 
frequent gezien dan het de wet voorschrijft. Ze hebben wel alle de voorgeschreven prikken gehad. Ons 
College blijft zich inspannen om de achterstanden weg te werken.

4- tot 19-jarigen zorg
De schoolgezondheidszorg (SGZ) voor de 4- tot 19-jarigen is zich ook aan het voorbereiden op de  
implementatie van het eCD. Op twee consultatiebureaus draait een pilot waarin wij knelpunten identifi-
ceren en zullen oplossen. De wijze van implementeren in de 0-4 jarigenzorg – al ontwikkelend implemen-
teren – had namelijk tot veel onrust geleid en het duurde te lang voor wij geconstateerde knelpunten 
konden oplossen. Dit heeft tot gevolg dat de implementatie in de SGZ is uitgesteld. Wij verwachten dat 
in juni 2006 ook het 5-jarigen onderzoek met het eCD uitgevoerd wordt. 
Vanaf de start van het eCD-project is het door gebrek aan middelen de bedoeling geweest om de 12-18 
jarigen en het speciaal onderwijs gefaseerd te laten ingroeien. Er zijn echter geen middelen om in 2006 
ook al met de 6-12 jarigen over te gaan. 
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Amsterdam Thuiszorg (AT) heeft ongeveer 15% van de kinderen van 0 tot 4 jaar onder zorg en neemt 
daarom ook deel aan de eCD-werkgroepen. In gesprekken met AT is ook de invoering van het eCD bij 
AT steeds een punt van bespreking. AT beraadt zich echter nog op de aanschaf van het pakket. Zij heeft 
een offerte van een andere leverancier gevraagd, o.a. omdat hun huidige JGZ-planningspakket van deze 
leverancier afkomstig is.
 

Ouder	en	Kindcentra
Inhoudelijk gezien is de ontwikkeling van Ouder en Kindcentra (OKC) in de stad goed op dreef. Alle 
stadsdelen behalve Zuideramstel hebben een intentieverklaring om hun consultatiebureaus om te bou-
wen tot OKC getekend. Zuideramstel zal dit naar verwachting in 2006 doen. Deze verklaring vormt de 
basis en uitgangspunten voor de uitwerking van een OKC. Met de vorming van het OKC wordt ernaar 
gestreefd om JGZ meer te plaatsen in een keten en belangrijke informatie van de diverse JGZ partners 
beter aan elkaar te koppelen. De regisseur van het OKC is het stadsdeel

Gezamenlijke	Gezondheidsvoorlichting
Ons College heeft geld beschikbaar gesteld om in het kader van het OKC een gezamenlijke gezond-
heidsvoorlichting te ontwikkelen. Dat heeft geresulteerd in de GroeiGids. De GroeiGids voorziet in de 
afstemming van de voorlichting van de verschillende OKC-partners. De serie bevat informatie voor 
ouders over de zwangerschap en over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van het kind in de 
verschillende levensfases. Daarnaast staan er ook praktische tips in voor de soms lastige en moeilijke 
momenten in de opvoeding. Een zesde deel is momenteel in ontwikkeling en gaat over het pre-concepti-
onele onderwerp kinderwens. Ons College is verheugd dat in december 2005 de eerste vijf delen van de 
GroeiGids zijn uitgekomen. Ouders krijgen de delen op verschillende momenten uitgereikt beginnend 
bij de zwangerschap door de verloskundige, vervolgens bij de intake van de kraambureaus en daarna op 
twee momenten op de consultatiebureaus. 
Op www.groeigids.nl is de informatie van de GroeiGids digitaal terug te vinden. 

Sociale	kaart
Ons College heeft samen met alle stadsdelen gewerkt aan een sociale kaart naar voorbeeld van De 
Baarsjes. Daar is in 2005 al een sociale kaart voor professionals gereedgekomen. De sociale kaart wordt 
nu in samenwerking met www.socialekaartamsterdam.nl verder ontwikkeld en zal voorjaar 2006 beschik-
baar komen.

Voortgang	Nota	Volksgezondheid	
Eind 2003 heeft uw  vergadering gemeenteraad de nota Gezond leven in gezond Amsterdam 2004-2007 
vastgesteld. Op 20 december 2005 heeft ons College kennisgenomen van  de voortgangsrapportage 
van deze nota. Een paar opvallende punten zijn:
1. Alle stadsdelen zijn gestart met de vorming van een OKC en in veel OKC’s zijn Voorlichters in Eigen 

Taal en Cultuur (VETC’ers).
2. De preventieprojecten voor schoolgaande jeugd worden volgens plan uitgevoerd.
3. Nieuwe methoden om seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) tegen te gaan hebben o.a. 

geleid tot een groot aantal aanvragen voor een syfilistest via www.syfilistest.nl. In september 2005 is 
de website www.vasterelatie.nl online gegaan. 

4. Binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft versterking van signalering van kindermishandeling een 
hoge prioriteit gekregen.

Boedelbeheer
Boedelbeheer (onderdeel van de Dienst Advies en Beheer, onderdeel Westpoortbeheer) heeft als hoofd-
taak het verwijderen van inboedels van de openbare weg, die daar als gevolg van een ontruiming door 
een deurwaarder zijn geplaatst, en het transporteren en tijdelijk opslaan van inboedels. In 2004 heeft 
Boedelbeheer een eerste ombuiging gerealiseerd van 6 128.000 door het aanpassen van de werkproces-
sen en door het afstoten van 1,5 fte.
Vervolgens heeft uw Vergadering eind 2004 besloten de noodzakelijke financiële middelen in de begro-
ting van Boedelbeheer verder om te buigen. De gemeente legt sinds juli 2005 de financiële verantwoor-
delijkheid voor de uitvoering van de Boedelbeheer taken niet langer bij zichzelf maar bij de opdrachtge-
ver (executant) van de gedwongen woningontruiming.

zo
rg
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1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen

Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Verbetering van de opvang

 voorzieningen in de stad

•  Registratiesysteem geselec-

teerd.

•  Pilot registratiesysteem april-

juli 2004 geslaagd.

•  Gefaseerde invoer overige 

maatschappelijke opvang 

24-uurs voorzieningen loopt 

volgens planning.

•  De drugshulpverlening func-

tioneert goed aan Flierbos-

dreef

•  Verbouwing van het hoofd-

gebouw van de GGD eerste 

fase op schema

•  Eén registratiesysteem in alle 

opvanginstellingen (MO).

•  Verbouwing vervolgt met reno-

vatie energiedistributie; transfor-

mator; vergadervoorzieningen, 

kozijnen en de beveiligingen. 

Ook klimaatinstallatie door het 

gehele gebouw

•  Registratie per juli operationeel in 17 

woonvoorzieningen en BZW

•  Registratie operationeel in 11 overige 

voorzieningen

•  De complete verbouwing hoofdgebouw 

GGD zal naar verwachting doorlopen tot 

medio 2007.

Iedere Amsterdammer heeft 

recht op laagdrempelig en 

intergraal zorgaanbod.

 (De juiste persoon op de juiste

 plaats). 

•  Circa 500 cliënten Maat-

schappelijke Opvang geïndi-

ceerd voor AWBZ-zorg door 

stichting Tot & Met.

•  Alle cliënten (circa 1.800) die 

daarvoor in aanmerking komen 

worden ge-(her)-indiceerd door 

Tot & Met.

•  In 2004 gecontracteerde voorzieningen 

zijn veilig gesteld. Extra toezegging door 

rijk van 6 20 miljoen is binnen

•  Uitvoering door zorgkantoor en aanbie-

ders Maatschappelijke Opvang van 500 

indicaties gerealiseerd.

•  Productieafspraken gemaakt 

over financiering door Zorg-

kantoor.

•  Prestatieafspraken in 2002/2003 

gemaakt zijn uitgevoerd en 

geëvalueerd. 

•  Beleidsplan 2007-2010 gereed. 

•  9 opvangvoorzieningen aangepast aan 

specifieke eisen van doelgroep.

•  Overbruggingsjaar 2006 ingesteld.

•  147 veroordelingen, 150 plaatsingen; 

doel bereikt.

•  AWBZ-voorzieningen voor 

oudere verslaafden en zwerf-

jongeren en aanvullende 

AWBZ-zorg in 6 sociale pensi-

ons gerealiseerd.

•  Met name oudere, dak- en thuis-

loze verslaafden krijgen door 

opvang en zorg een menswaardig 

bestaan en veroorzaken minder 

overlast.

•  Integratie Centrale eenheid dak- en 

thuislozen van Sociale Dienst met Sup-

portaanpak voor Zuidoost en Centrum 

in opbouw.

•  Onderzoek effectiviteit versla-

vingszorg wordt uitgevoerd

•  Resultaten van verslavingsonder-

zoek bekend en daarmee hand-

reikingen voor verbeteringen

•  Resultaten effectiviteitsonderzoek mee-

genomen in Beleidsplan Maatschap-

pelijke Opvang, Verslavingszorg en 

Vrouwenopvang 2007-2010 vastgesteld. 

Tevens heeft de GGD een start gemaakt 

met het ontwikkelen van het preventie 

genot-middelenbeleid .

Iedere Amsterdammer heeft

 recht op laagdrempelig en

 integraal zorgaanbod. 

Dat betekent ook voorkomen

 dat mensen dakloos wórden. 

•  Met stadsdelen zijn afspra-

ken gemaakt over realisatie 

sociale meldpunten in alle 

stadsdelen.

•  8 meldpunten Zorg en Over-

last gerealiseerd 

Meldpunt zorg en overlast in 14 

stadsdelen.

11 meldpunten zijn actief. 
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Iedere Amsterdammer heeft

 recht op laagdrempelig en

 integraal zorgaanbod: dat 

geldt specifiek  voor 

(allochtone) ouderen en 

gehandicapten en dient ook bij 

te dragen aan zo lang 

mogelijke zelfstandigheid

   Demografisch (Rigo) onder-

zoek naar woonarrangementen 

voor ouderen en gehandicap-

ten uitgevoerd en doorgetrok-

ken naar 2030.

•  Ondersteunen stadsdelen 

bij opzetten loketten wonen/

zorg/welzijn.

•  Prestatieafspraken met woning- 

en zorgaanbieders over het leve-

ren van woonaanbod op de vraag 

naar woonarrangementen.

•  Opzetten van voor de WMO 

benodigde stedelijke organisa-

ties.

Woonruimteverdeling is herijkt. Er is een 

kader voor woonservicebuurten.

De behoefte  aan welzijnsvoorzieningen 

gekoppeld aan wonen en zorg is gepeild.

College heeft 8 november ingestemd met 

de routekaart WMO en hiermee met de 

instelling van een Shared Service Centre 

WMO.

•  Op basis van objectieve gege-

vens is het mogelijk een planning 

van voorzieningen voor GGZ-cli-

enten op te stellen.

•  GGZ-instellingen maken productie 

afspraken met gemeente en zorgverze-

keraar.

•  Vanuit Kenniscentrum Ouderen 

(KCO) zijn informatie en metho-

dieken beschikbaar om ouderen 

en gehandicapten te helpen.

•  Het KCO is operationeel en voorziet pro-

fessionals continue van informatie over 

ouderen(beleid).

•  14 Stadsdelen beschikken over 

loketten wonen, zorg en welzijn.

•  Basispakketvoorzieningen speci-

fiek voor allochtone ouderen.

•  Aanbod op sociaal cultureel ter-

rein sluit aan op vraag van 43.000 

hoogbejaarden en 17.000 oudere 

migranten.

•  In 3 stadsdelen loket Wonen, Zorg, Wel-

zijn actief. In overige stadsdelen wordt 

hieraan gewerkt.

•  Overgedragen aan stadsdelen; geen ver-

antwoordelijkheid DMO

•  40.000 alarmerings-aansluitingen 

gerealiseerd.

•  Er zijn 46.000 aansluitingen gerealiseerd. 

Overschrijding budget dreigde; ade-

quate maatregelen getroffen om deze 

overschrijding te beperken.

•  Met monitoring en informatiever-

strekking is bereikt dat: 

Vraag van 43.000 75+-ers naar 

welzijnsvoorzieningen bekend, 

waardoor de stadsdelen het aan-

bod voor deze groep beter kun-

nen laten aansluiten op de vraag.

•  Taak volledig overgedragen aan stadsde-

len; geen verantwoordelijkheid DMO.

Ouderenadviseurs bieden meer 

dan 50% van (migranten) ouderen 

ondersteuning.

Meer dan 50% van (migrante) 

ouderen is bekend met basispak-

ket-voorzieningen informatiever-

strekking.

•  Regiovisie is beëindigd; is verantwoorde-

lijkheid van de Stadsdelen.

Alcoholmisbruik neemt af •  In het schooljaar 2004-2005 

nemen in totaal 30 scholen deel 

aan het project.

•  Op 1 juli 2005 namen 30 scholen deel 

aan het project “De Gezonde School en 

Genotsmiddelen’.
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

De in paragraaf 1.1 genoemde producten hebben we in onderstaande tabel in andere volgorde gepresen-
teerd. Vanwege de overzichtelijkheid hebben we de producten als volgt in de tabel verwerkt:

• Maatschappelijke zorg, met daarbij maatschappelijke opvang, jongeren (daarmee worden zwerfjonge-
ren bedoeld) en verslaafden (in de vorm van verslavingszorg);

• ouderen en gehandicapten;
• overige maatschappelijke zorg.

2.1 Product Maatschappelijke zorg, inclusief maatschappelijke 

opvang, jongeren en verslaafden

Het product Maatschappelijke Zorg biedt iedere Amsterdammer die dat nodig heeft extra zorg. Dat kan 
variëren van (tijdelijke) opvang tot woonbegeleiding in een volgende fase. Ook wordt verslavingszorg 
geleverd. Dat varieert van methadonbus tot gebruikersruimte. 

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Kwaliteitsverbetering van maatschappelijke opvang:

•  Eén uniform registratiesy-

steem dat in alle instellin-

gen functioneert.

•  Alle cliënten die in aan-

merking komen worden 

ge(her)indiceerd door Tot 

& Met.

•  Een deel van de opvang 

is conform spreidingsplan 

gespreid over de stad.

•  Registratie per juli operatio-

neel in 17 woonvoorzieningen 

en BZW

•  In 2004 gecontracteerde voor-

zieningen veilig gesteld (extra 

toezegging Staatssecretaris 

Ross: 6 20 mln. landelijk).

•  Impuls AWBZ-zorg in residen-

tiële voorzieningen gespreid 

over stad.

•  MO-drangvoorziening Zuid-

oost vertraagd tot 2007. Over-

dracht realisatie/beheer in 

bespreking met Rochdale.

•  In alle voorzieningen is een 

uniforme registratie inge-

voerd. Medio 2005 is die 

registratie gerealiseerd.

•  Initiatiefnemer en regisseur 

ter realisatie AWBZ-gefi-

nancierde voorzieningen 

én realiseren van de indi-

catie van de in aanmerking 

komende cliënten.

•  Regisseren van het sprei-

den van de voorzieningen.

Lasten  0

Baten  0

Saldo 0

0

              0

0
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Sluitend aanbod van opvang en diensten voor dak- en thuislozen, vrouwen en verslaafden:

 Pakket aan prestatieafspra-

ken in 2002/2003 gemaakt, 

is uitgevoerd en geëvalu-

eerd.

•  Beleidsplan 2006-2009 

gereed voor uitvoering in 

2006.

•  9 opvangvoorziening-en 

worden aangepast aan 

specifieke eisen van doel-

groep.

•  Resultaat wordt meegenomen 

in plan van aanpak en beleids-

plan 2007-2010.

•  Besluit 2007-2010, oktober 

2005 uitgangspunten, indie-

nen offertes instellingen tot 

april 2006, vaststelling Raad 

januari 2006.

•  Subsidiekader 2002-2005 

in overbruggingsjaar 2006 

gehandhaafd.

•  Ter stimulering worden 

subsidies verstrekt, de 

subsidieafspraken met de 

instellingen voor 2006 en 

verder zijn in december 

2005 gereed.

•  Aanpassen opvangvoorzie-

ningen met gemeentelijke 

middelen en AWBZ, ons 

College regiseert en coör-

dineert dit traject.

Lasten    45.295

Baten      31.005

Saldo      14.290

42.440

31.303

11.137

Supportproject omvat 1.500 

cliënten.

•  Support omvat 1540 cliën-

ten in actieve hulpverlening 

(bereikt 3e kwartaal)

•  19 plaatsen V&V verslaafden 

in Zuidoost experimenteel 

gestart door HVO/Fontis.

•  Stedelijke traject-toewijzings-

commissie Gemeente-GGZ-

Justitie ingesteld. 

•  147 veroordelingen, 150 plaat-

singen.

•  Realiseren extra voorzie-

ningen (gemeentelijk of 

AWBZ-gefinancierd). Ons 

College regisseert en coör-

dineert dit traject.

•  Maken en uitvoeren van 

ketenafspraken met secto-

ren variërend van justitie/

politie tot opvanginstel-

lingen. Ons College is 

hierbij initiatiefnemer en 

regisseur.

Lasten 167

Baten  0

Saldo 167

167

             0

167

Veertien stadsdelen beschik-

ken over een sociaal meld-

punt.

•  11 meldpunten zijn actief, 2 

zullen nog geopend worden. 

•  Voortgangsverslag ten aanzien 

van ondersteuning Bestuurlijke 

Koppel; overzicht aandachts-

punten november 2005 is 

vastgesteld.

•  Ondersteunen/adviseren 

van de stadsdelen bij het 

opzetten van meldpunten.

•  Ondersteunen/adviseren 

Bestuurlijke Koppel.

Aan plegers/slachtoffers 

van huiselijk geweld worden 

hulpverleningstrajecten aan-

geboden

•  Pilot advies-en steunpunt Hui-

selijk Geweld (HG)  voor 150 

trajecten is 1 maart gestart.

•  Verbetering instroom door 75 

bemiddelingen bij landelijk 

zoeken naar opvangplaatsen. 

•  Plan van aanpak HG in 7 

stadsdelen gereed, in 4 ande-

re stadsdelen maakt het deel 

uit van het veiligheidsplan

•  Stimuleren door middel 

van subsidiëring van het 

Stedelijk projectplan Hui-

selijk geweld.

•  Uitvoering van Rijksbeleid 

ten aanzien van Vrouwen-

opvang: versterking Vrou-

wenopvang door middel 

van stimuleren en gemeen-

telijke initiatieven.

Lasten 178

Baten 178

Saldo 0

178

178

0

 Vanuit zorg en openbare 

orde wordt aan verslaafde 

veelplegers een samen-

hangend aanbod geleverd: 

verbetering zorg en afname 

overlast en criminaliteit.

•  Onderzoek effectiviteit versla-

vingszorg en COT afgerond en 

vastgesteld; bespreking met 

stadsdelen over vervolgaan-

pak eerste kwartaal 2006 af te 

ronden.

•  Verbetering organisatie/ 

keten verslavingszorg.

•  Ons College bepleit de 

uitbreiding van dwang- en 

drangmiddelen.
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2.1.1	Het	product	ouderen	en	gehandicapten

Als product leveren we in dit verband ondersteuning en advies bij aanvragen, bij hulpvragen en bemidde-
ling in sociale contacten.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

Met monitoring en informatieverstrekking is bereikt dat:

•  Vraag van 43.000 75+ers 

naar welzijnsvoorzieningen 

bekend is.

•  In het kader van WMO wordt 

bekeken of meting noodzake-

lijk is, en zo ja op welke wijze.

•  Daarnaast wordt over 2004 

een monitor opgesteld inzake 

hoeveel ouderen gebruik 

maken van het basispakket 

voor ouderen en welke pro-

ducten zij gebruiken.

•  Overdrachtafspraken over 

beheer en onderhoud 

informatiemodel. Ons 

College voert de regie en 

adviseert hieromtrent.

Lasten 109

Baten 0

106

•  Ouderenadviseurs meer 

dan 50% van de (migran-

ten) ouderen ondersteu-

ning bieden.

•  Meer dan 50% van 

de (migranten) oude-

ren is bekend met de 

basispakketvoorzieningen.

•  Taak volledig overgedragen 

aan stadsdelen

•  Regiovisie is beëindigd.

•  Afspraken maken met 

stadsdelen voor effectieve 

inzet producten basispak-

ket/ WMOproof maken. 

Ons College coördineert 

dit traject en adviseert de 

stadsdelen.

•  Regiovisie wordt niet ver-

lengd/vernieuwd.

Lasten 42

Baten 0

32

Basisvoorzieningen voor (allochtone) ouderen:

•  Lacunes in sociaal cultureel 

aanbod voor hoogbejaar-

den en oudere migranten 

opgeheven.

•  Uitgebreide gemeentedag (in 

combinatie met de info- en 

doedag) heeft plaatsgevonden 

op 1 oktober 2005.

•  Ontwikkelen en invoeren van 

sociaal en cultureel aanbod 

is  – in samenspraak met 

stadsdelen – verbreed naar 

andere doelgroepen. Mede 

door ontwikkelingen in  WMO 

verschuift perspectief. Afron-

ding en exacte invulling eerste 

helft 2006. 

•  Overdragen aan  stads-

delen: het ontwikkelen en 

invoeren van sociaal cultu-

reel aanbod

Lasten 105

Baten 0

Saldo 105

99

            0

99

•  Efficiëntere inzet van de 

functie ouderenadviseur.

•  Pilot is begonnen. Instru-

menten zijn ontwikkeld en 

trajecten gaan in september 

van start.

•  Initiatief nemen tot en 

regisseren van de evaluatie 

van assistent ouderenadvi-

seurs en de implementatie 

hiervan stimuleren in de 

stadsdelen.

Lasten 0

Baten 0

Saldo 0

0

            0

0

•  In het kader van de financiële 

decentralisatie geldstromen 

Zorg zijn deze projecten met 

de daarbij behorende mid-

delen overgedragen aan 

stadsdelen.

•  Huisbezoekprojecten, 

organiseren ouderendag 

en uitvoeren projecten 

Wonen plus ligt nu bij 

stadsdelen.

Lasten 22

Baten 0

Saldo 22

21

            0

21
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

•  700 extra alarmerings-

aansluitingen gerealiseerd 

(40.000 totaal).

•  Medio 2005 22.191 aansluitin-

gen gerealiseerd. Overschrij-

ding budget dreigt; maatrege-

len ingezet om toeloop in te 

dammen.

•  Financieren van de ATA die 

de aansluitingen beheert.

Lasten 710

Baten 0

Saldo 710

710

            0

710

•  In 2005 zijn subsidies verstrekt 

voor 5.587 WIBO-zorgpak-

ketten.

•  Realiseren van dienstver-

lening binnen de WIBO’s. 

De ons College stimuleert 

door verstrekken van sub-

sidies.

Lasten 1.508

Baten 0

Saldo 1.508

1.456

            0

1.456

Herziening subsidies voor maatschappelijke participatie:

•  Aanscherpen criteria van 

innovatiebudget Dienst-

verlening aan Zelfstan-

dig Wonende Ouderen 

(DZWO). 

• Gerealiseerd.

•  De herformulering DZWO 

wordt bezien in het kader van 

WMO. Dit zal in 2006 plaats-

vinden.

•  Participatie door inzet 

innovatiebudget DZWO.

•  Formuleren en bekend 

maken nieuwe criteria 

DZWO.

Lasten 135

Baten 0

Saldo 135

124

            0

124

•  Instemming van College 

met verdelingsvoorstellen 

voor voornoemde pro-

jecten.

•  1e en 2e tranche DZWO zijn 

verleend. Restant zal benut 

worden voor afbouwkosten 

SOM

•  Verdelingvoorstellen 

DZWO aan College voor-

leggen en vervolgens 

implementeren.

•  Centraal stedelijke instel-

lingen voor ouderen ont-

vangen subsidie op basis 

van de meerjarenafspraken 

2002-2005 voor vergroting 

participatie. Subsidie ver-

strekt aan 16 organisaties.

•  Naar aanleiding van evalu-

atie worden gesprekken met 

organisaties gehouden over 

prestatieafspraken. 

•  Bij ouderenorganisaties is 

sprake van herziening van sub-

sidiekader en nieuwe afspra-

ken dienen in 2006 gemaakt 

te worden voor 2007.

•  Toetsen bestaande meer-

jarenafspraken aan bijge-

steld beleidskader.

•  Stimuleren centraal ste-

delijke instellingen voor 

ouderen via subsidiebe-

leid.

Lasten 789

Baten 0

Saldo 789

766

            0

766

•  Faciliteren van 4 koepel-

organisaties voor patiën-

ten/consumenten in de 

zorg voor: belangenbe-

hartiging, informatiever-

strekking, ondersteuning, 

beleidsontwikkeling.

•  Subsidiëring van 23 vereni-

gingen van patiënten en 

consumenten in de zorg.

•  Gerealiseerd.

•  2006 is overbruggingsjaar 

op basis van afspraken 2002-

2005. Beleidsontwikkeling 

voor periode 2007-2010 op 

schema.

•  Subsidiëren en stimuleren 

van 27 instellingen op 

basis van de nota patiën-

ten/consumentenbeleid 

2002-2005.

•  Opstellen van nieuwe 

nota patiënten/

consumentenbeleid 

2006-2009.

Lasten 1.499

Baten 0

Saldo 1.499

1.487

            0

1.487

•  Nieuwe afspraken gere-

aliseerd met instellingen 

die ingaande 2006 worden 

gesubsidieerd.

•  In 2006 continueren inhoude-

lijke afspraken uit beleidskader 

2002-2005.

•  Vernieuwing afspraken geldt 

voor periode 2007-2010.

•  Vernieuwen van presta-

tieafspraken 2007-2010 

met koepelinstellingen en 

verenigingen van patiën-

ten en consumenten in de 

zorg.
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2.1.2	 Gehandicapten,	specifiek	Wet	Voorzieningen	Gehandicapten	(WVG)	

In het kader van de WVG leveren we voorzieningen, variërend van Stadsmobielvervoer, aangepast vervoer 
tot maatwerk op het gebied van casemanagement. Meer concreet ook: rolstoelen, rollators, woningaanpas-
singen aan handicaps etc. Tevens verschaffen we alarmaansluitingen en in den brede informatie over het 
pakket voorzieningen dat we beschikbaar hebben in de stad voor deze doelgroep.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Monitoring doelgroep:

•  Invoeren van lopend 

marktonderzoek.

•  Tussenrapportage gepland 1e 

kwartaal 2006. 

•  Coördineren en uitvoe-

ren van in 2004 opgezet 

marktonderzoek.

Lasten 100

Baten 0

Saldo 100

145

            0

145

•  Invoeren regulier klantte-

vredenheidsonderzoek.

•  Uitgevoerd voor alle Maatwerk 

projecten Wvg

•  Coördineren en uitvoeren 

van in 2004 opgezet klant-

tevredenheidsonderzoek.

•  Wvg klachtenlijn wordt geïn-

tegreerd in IKG Signaal en zal 

deze naam niet meer voeren.

•  Organiseren van 2 cliën-

tenplatforms.

•  Uitvoeren Wvg klachtenlijn.

Lasten 138

Baten 0

Saldo 138

138

            0

138

Verstrekkingen:

•  Minimaal 50% aanvragen 

leiden binnen 10 werkda-

gen tot eerste resultaat.

•  Projecten lopen volgens plan. 

Ons College heeft daarover 

gerapporteerd op 1-11-2005.

•  Uitvoeren en coördineren 

project Verkorte Proce-

dure.

•  Implementatie van geau-

tomatiseerde verstrekking 

van Wvg-vervoerspas in 

reguliere keten m.b.v. uni-

forme ICT.

•  Projecten lopen volgens plan. 

Ons College heeft daarover 

gerapporteerd op 1-11-2005.

•  Uitvoering en coördineren 

project Zorgportaal Ver-

voer.

Lasten 0

Baten 0

Saldo 0

1.275

            0

1.275

•  Invoeren één meldpunt 

voor Wvg-klachten en uni-

forme beantwoording.

•  Projecten lopen volgens plan. 

Ons College heeft daarover 

gerapporteerd op 1-11-2005.

•  Uitvoeren en coördineren 

project Uniforme Klachten-

registratie en –afhandeling.

•  Invoeren maatwerk voor 

complexe zorgvragen.

•  Alle maatwerkprojecten wor-

den in september geëvalueerd 

en ons College zal begin 2006 

voorstel aan de Commissie 

Zorg voorleggen voor maat-

werk in 2006.

•  Coördineren en uitvoeren 

implementatie van structu-

reel maatwerk/PGB.

Lasten 500

Baten 0

Saldo 500

435

            0

435

•  Vervolg van in 2003 

gestarte projecten in het 

kader van notitie Vraag & 

Aanbod.

•  Ons College heeft op 20 sep-

tember 2005 besloten deze 

begrotingspost op te heffen 

in het kader van het oplos-

sen van het tekort op de Wvg 

begroting.

•  Uitvoeren en coördineren 

project Verhuiskostenre-

geling tot 20 september 

2005.

•  Uitvoeren en coördineren 

project Rolstoelcircuit. 

Lasten 1.320

Baten 0

Saldo 1.320

0

            0

0
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Optimaliseren uitvoeringsorganisatie:

•  Samenvoeging bestaande 

Wvg back-offices Gemeen-

telijke Sociale Dienst en 

Dienst Wonen tot één Wvg 

backoffice.

•  Reorganisatie is in gang gezet: 

per 1 september 2005 is de 

afdeling Wvg van de SDA 

onderdeel van DMO.

•  De taakstelling 2005 apparaat 

Wvg is gerealiseerd.

•  Uitvoeren en coördineren 

van nieuw te bouwen Wvg 

systeem.

Lasten 3.639

Baten 0

Saldo 3.639

3.478

           0

3.478

•  Implementatie nieuw Wvg 

systeem en ontwerp struc-

tuur van nieuwe Wvg bac-

koffice op basis van nieuw 

Wvg systeem.

•  Medio 2005 zal er een voorstel 

voor een reorganisatie worden 

voorgelegd waarin ook de 

toekomstige ontwikkelingen 

van de WMO worden meege-

nomen.

•  Coördineren en uitvoeren 

van het samenvoegen van 

de Wvg-backoffices bij 

uitvoerders.

•  Wvg verstrekkingen / 

indicaties / ritten collectief 

vervoer.

•  Verstrekkingen.

•  Indicatiestelling CIZ.

•  Ritten collectief vervoer.

•   Ons College heeft zaken 

gecoördineerd en uitge-

voerd.

•  7.000 woning-aanpassin-

gen en verhuiskostenver-

goedingen.

•  6.103 woningvoorzieningen 

gerealiseerd (zie tabel para-

graaf 2.2.5).

•  Ons College heeft zaken 

gecoördineerd en uitge-

voerd.

Lasten      4.938

Baten 0

Saldo      14.938

13.689

           0

13.689

•  9.550 uitstaande natura-

verstrekkingen.

•  11.292 naturaverstrekkingen 

gerealiseerd (zie tabel para-

graaf 2.2.5).

•  Ons College heeft zaken 

gecoördineerd en uitge-

voerd.

Lasten    19.611

Baten 0

Saldo      19.611

22.515

           0

22.515

•  50.910 vervoersvergoe-

dingen.

•  28.909 vervoersvergoedingen 

geraliseerd (zie tabel paragraaf 

2.2.5).

•  Ons College heeft zaken 

gecoördineerd en uitge-

voerd.

•  Diverse kleine 

woningaanpassingen.

•  Géén. •  Overgedragen aan stads-

delen in het kader van de 

financiële decentralisatie 

middelen Zorg.

Lasten  385

Baten 0

Saldo 385

0

           0

0

•  20 MIVA’s. •  Volgens opgave Dienst Wonen 

zijn MIVA’s in 2005 gerea-

liseerd (zie tabel paragraaf 

2.2.5). 

•  Ons College heeft zaken 

gecoördineerd en uitge-

voerd.

Lasten  400

Baten 0

Saldo  400

1.136

           0

1.136

•  13.000 Wvg indicaties 

door Tot & Met.

•  Met CIZ is een contract geslo-

ten over de uitvoering van de 

Wvg indicaties voor 2005 en 

2006.

•  Indicatiestelling CIZ. Lasten      2.699

Baten 0

Saldo 2.699

3.524

           0

3.524

•  850.000 ritten Stadsmo-

biel.

•  892.642 ritten stadsmobiel 

gerealiseerd.

•  Het aantal ritten Stadsmobiel 

begint te stabiliseren.

•  Ons College heeft zaken 

gecoördineerd en uitge-

voerd.

Lasten    11.137

Baten 0

Saldo      11.137

12.529

           0

12.529
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2.1.3	Overige	Maatschappelijke	zorg:	activiteiten	van	de	Dienst	Wonen	en	
Subsidieactiviteiten	MGZ.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

• 64.543 ritten VZA. •  113.965 ritten VZA gereali-

seerd.

•  Het aantal ritten VZA neemt 

nog steeds toe. Ons College 

heeft op 20/9 besloten tot 

maatregelen om de kosten te 

beheersen.

•  Ons College heeft zaken 

gecoördineerd en uitge-

voerd.

Lasten      2.841

Baten  0

Saldo 2.841

3.709

           0

3.709

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Subsidies aan instellingen (namen instellingen conform begroting) op het vlak van:

•  Maatschappelijke dienstverle-

ning: 7 instellingen

•  Er is voldaan aan de 

subsidiedoelstellin-

gen en er zijn regel-

matig rapportages 

geleverd.

•  Stimuleren door beoordelen 

/ voorbereiden / besluiten/

beschikken/vaststellen subsi-

dies.

•  Controleren op prestaties instel-

lingen.

Lasten  939

Baten  0

Saldo 939

931

           0

931

•  Lichamelijk gehandicapten: 2 

instellingen. 

•  Voldaan aan de sub-

sidiedoelstellingen 

en er zijn regelmatig 

rapportages gele-

verd.

•  Stimuleren door beoordelen 

/ voorbereiden / besluiten/

beschikken/vaststellen subsi-

dies.

•  Controleren op prestaties instel-

lingen.

Lasten 216

Baten  0

Saldo 216

216

           0

216

•  Verstandelijke Gehandicapten-

zorg: 3 instellingen.

•  Voldaan aan de sub-

sidiedoelstellingen 

en er zijn regelmatig 

rapportages gele-

verd.

•  Stimuleren door beoordelen 

/ voorbereiden / besluiten/

beschikken/vaststellen subsi-

dies.

•  Controleren op prestaties instel-

lingen.

Lasten 517

Baten  0

Saldo 517

501

           0

501

•  Geestelijke gezondheidszorg: 

2 instellingen. 

•  Voldaan aan de sub-

sidiedoelstellingen 

en er zijn regelmatig 

rapportages gele-

verd.

•  Stimuleren door beoordelen 

/ voorbereiden / besluiten/

beschikken/vaststellen subsi-

dies.

•  Controleren op prestaties instel-

lingen.

Lasten 115

Baten  0

Saldo 115

113

           0

113

•  Overige gezondheidszorg: 4 

instellingen. 

•  Voldaan aan de sub-

sidiedoelstellingen 

en er zijn regelmatig 

rapportages gele-

verd.

•  Stimuleren door beoordelen 

/ voorbereiden / besluiten/

beschikken/vaststellen subsi-

dies.

•  Controleren op prestaties instel-

lingen.

Lasten 344

Baten  0

Saldo 344

344

           0

344
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3 Realisatie prioriteiten en posterioriteiten
3.1 Prioriteiten

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2002-2006

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

•  Dienstverlening aan 

(ex)gedetineerden en hun 

slachtoffers met als doel: 

Ondersteunen van mensen bij 

het nemen van eigen verant-

woordelijkheid en maatschap-

pelijke participatie: 3 instel-

lingen. 

•  Voldaan aan de sub-

sidiedoelstellingen 

en er zijn regelmatig 

rapportages gele-

verd.

•  Stimuleren door beoordelen 

/ voorbereiden / besluiten/

beschikken/vaststellen subsi-

dies.

•  Controleren op prestaties instel-

lingen.

Lasten 273

Baten 0

Saldo 273

273

           0

273

•  In 2006 worden instellingen 

binnen deze werkvelden op 

basis van meerjarige prestatie-

afspraken gesubsidieerd.

•  2006 is overbrug-

gingsjaar. Nieuwe 

meerjarenafspraken 

gelden vanaf 2007.

•  Heroverweging subsidierelaties 

geschiedt in relatie tot de ont-

wikkelingen rond de WMO.

Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 

bedrag  

(x 6  1.000)

Ultimo 2005 

betaald en 

verplicht  

(x 61.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Toelichting 

prioriteit niet 

volgens plan-

ning gereali-

seerd

Uiterste datum 

geplande uit-

voering

Versterking maatschap-

pelijke opvang.

Activiteit: Uitbreiding 

dagbesteding voor 

supportcliënten (met 

30 uur per week), uit-

breiding nachtopvang 

voor supportcliënten

S 500 138 Verhoging kwaliteit van leven 

support-cliënten/ verminde-

ring overlast op straat.

Reserve gevormd uit niet 

besteed budget tbv uitvoe-

ring in 2006 voor uitbreiding 

opvang.

2006

Toegankelijkheid 

openbare gebouwen 

vergroten voor gehan-

dicapten.

Activiteit: Ontwikke-

len van adviesorgaan 

gericht op vooral de 

WMO.

I 100 100 Toename van de mogelijk-

heid tot zelfstandige maat-

schappelijke  participatie van 

mensen met een beperking.

Niet bestede budget restant 

gehouden tbv uitgaven in 

2006

Medio 2006
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* structureel of incidenteel

In bovenstaande tabel zijn alleen de bij het jaarplan 2005 toegekende prioriteiten opgenomen die níet conform 

planning zijn gerealiseerd. Voor alle overige toegekende prioriteiten geldt dat dit wél het geval is. 

3.2 Posterioriteiten

Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 

bedrag  

(x 6  1.000)

Ultimo 2005 

betaald en 

verplicht  

(x 61.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Toelichting 

prioriteit niet 

volgens plan-

ning gereali-

seerd

Uiterste datum 

geplande uit-

voering

Kwaliteit maatschap-

pelijke opvang.

Activiteit: Investering in 

sanitair, keukens, toilet-

ten en brandveiligheid 

inloophuizen, inves-

teringen in nieuwe 

nachtopvang support-

cliënten.

I 2.200 160 Subsidies tbv sanitaire en 

andere bouwkundige verbe-

teringen in de MO-instellin-

gen zijn verstrekt.

Doordat bouwtrajec-ten zijn 

vertraagd is de begroting 

onder-schreden.

Reserve gevormd uit niet 

besteed budget tbv uitvoe-

ring in 2006-2007

2007

Flierbosdreef, 1e toe-

kenning

S 245

Huisvesting GGD S 1.211 Reservering groot onderhoud 

vindt plaats conform plan-

ning

Is onderdeel 

van meerjaren-

plan

Projectorganisatie OKC S 200 177 2006

Verstrekking drugs-

hulpverlening/sup

portaanpak in stads-

delen.

S 300 172

Opening tweede heroi-

neverstrekkingspost op 

Flierbosdreef met 75 

extra plaatsen.

S 310 0 Het verbeteren van de kwa-

liteit van leven van dakloze 

chronisch verslaafden. 

Er is nog 

geen toe-

stemming 

van het 

rijk om te 

mogen star-

ten.

Begroting 2006

Nr. Omschrijving Bedrag  

(x 6  1.000)

Gerealiseerd

01 Patiënten-/ consumentenorganisaties; stroomlijning van subsidies 200 200

02 Vrijval Wibo-middelen (incidenteel) 300 300
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4 Prestatiemeting 

Imago-	en	klanttevredenheidsonderzoek
In opdracht van ons College is in 2005 een imago-en klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de 
GGD Amsterdam. Hierin is specifiek ingegaan op de afdelingen Jeugdgezondheidszorg, SOA-polikliniek, 
Dienst Ongediertebestrijding, Tuberculosebestrijding en het Reizigersadvies en Vaccinatiebureau. Het 
merendeel van de Amsterdammers vindt de GGD betrouwbaar, professioneel en degelijk. Het volledige 
rapport is op te vragen bij de dienst Onderzoek en Statistiek.

Effectmeting	bij	de	Ouder-	en	Kindcentra
Met prioriteitsgelden wordt vanaf 2004 door TNO een effectmeting verricht bij een selectie van de OKC-
samenwerkings- en signaleringsprotocollen. Het doel van deze meting is te onderzoeken of de beoogde 
effecten behaald zijn en wat de ervaringen zijn met de protocollen. In juni 2006 zullen de resultaten 
gepresenteerd worden.

Inspectierapport	Inspectie	voor	de	Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in 2005 geconcludeerd dat de openbare gezond-
heidszorg en de kwaliteit van de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) de afgelopen tien jaar 
merkbaar verbeterd zijn. De GGD Amsterdam heeft zich in 2005 beschikbaar gesteld voor de pilot van 
IGZ om te komen tot een set van betere prestatie- indicatoren in 2006.

Verbetering	kwaliteit	van	de	opvang	en	hulpverlening
In 2005 zijn maatregelen genomen om de kwaliteit van de opvang en hulpverlening verder te verbeteren. 
Deze verbeteringen hebben geleidt tot een betere door- en uitstroom. De doorstroom van 270 cliënten 
is binnen 12 maanden gestegen naar 566 cliënten. 

Onderzoek	naar	effectiviteit	verslavingszorg
Het rapport wijst uit dat 1.200 problematische verslaafden opgenomen zijn in het supportproject. Dit is 
conform het Bestuursakkoord. 

Onderzoek	naar	genotmiddelen
Het Rapport ‘Genotmiddelengebruik onder 1e jaars mbo-leerlingen in Amsterdam’ (oktober 2005) levert 
de volgende  conclusies op: dat van de onderzochte groep leerlingen  ongeveer 75% ooit alcohol 
gedronken heeft en vaak ook meer dan 10 glazen alcohol per gelegenheid gedronken (“binge drinking”). 
Onder jongens van Nederlandse afkomst komt dit gedrag het vaakst voor (23%). Dat 45%  ooit cannabis 
heeft gebruikt  Bij de jongens is het percentage dagelijkse gebruikers 8,7%; bij meisjes 2,7%. Bij Turkse 
en Marokkaanse meisjes komt dit nauwelijks voor.
Het gebruik van overige genotmiddelen is onder eerstejaars MBO leerlingen beperkt.
Riskant alcoholgebruik komt vooral voor onder autochtone jongeren. Dagelijks en/of incidenteel exces-
sief gebruik van genotmiddelen als alcohol en cannabis wordt algemeen beschouwd als risicovol gedrag. 
Zoals in heel Nederland geeft het aantal risicovolle gebruikers reden tot bezorgdheid. Het onderstreept 
de noodzaak om gericht aan preventie te doen.
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1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage:
• Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO);
• Bestuursdienst, directie Stedelijke Bestuursadvisering;
• Gemeentelijk Pedologisch Instituut (GPI).

1.2 Gewenst effect

Met educatie streven we na zorg te dragen voor goed onderwijs in mooie gebouwen en voldoende, goede 
leerkrachten en kwalitatief goede over de stad verspreide mogelijkheden voor nieuw- en oudkomers om in 
te burgeren. Jeugd is erop gericht een gezond en positief spannend opvoedings- en leefklimaat te onder-
steunen voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Diversiteit beoogt het bevorderen van samenhang tus-
sen zeer diverse inwoners van Amsterdam met als doel dat iedereen het gevoel heeft erbij te horen en mee 
te doen.

1.3 Ontwikkelingen

Educatie
Voor wat betreft onderwijs maakt de gemeente naast, de noodzakelijke aandacht voor het tegengaan van 
achterstanden, vooral ook werk van het bieden van kansen en ontwikkelen van talent. Het rijk wil daarbij 
een grotere rol geven aan de schoolbesturen. De Amsterdamse schoolbesturen hebben aangegeven 
daarbij een centrale rol van de gemeente onontbeerlijk te vinden. Met de schoolbesturen en de stadsde-
len zijn in 2005 verregaande voorbereidingen getroffen voor een nieuw Lokaal Onderwijs en Jeugdplan 
(LO&JP). 

Er is een nieuwe Wet Inburgering door het rijk gepresenteerd, die halverwege 2006 of per 01-01-2007 
zal ingaan. De gemeente Amsterdam is al enige tijd bezig met de voorbereiding van een Amsterdamse 
aanpak inburgering, die kwantitatief en kwalitatief een hogere ambitie heeft dan die van het rijk en waar-
bij de dienstverlening aan de Amsterdamse inburgeraar voorop staat. Daarnaast is in 2005 het project 
Taal Werkt van start gegaan, met als doel 10.000 extra taaltrajecten te realiseren. Hiervoor verwijzen wij 
uw Vergadering naar het resultaatgebied Werk en Inkomen. 

Jeugd
Per 1 januari 2005 is de nieuwe Wet op de Jeugdzorg ingevoerd. Deze wet wordt uitgevoerd door het 
Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA). Door de invoering van de wet is de vraag naar (geïndiceerde) zorg 
sterk gestegen. Met de incidentele middelen die het rijk medio 2005 ter beschikking heeft gesteld, zijn 
130 extra plaatsen gecreëerd. Dit is onvoldoende om de vraag te beantwoorden. Het aantal kinderen 
op de wachtlijst is gestegen van 358 (1 januari 2005) naar 620 (31 december 2005). In de regio is in 2005 
zorg verleend aan 5.418 kinderen en jongeren. Bij de begrotingsbehandelingen 2005 heeft uw Vergade-
ring 6 1 miljoen ten behoeve van de kinderen op de wachtlijst beschikbaar gesteld. Uit deze gemeente-
lijke middelen is vooral zorg geboden aan Amsterdamse kinderen tijdens hun wachtduur (die voor som-
mige zorgvormen kan oplopen tot meer dan een jaar). 
De pilot in het kader van Operatie Jong heeft zich in 2005 geconcentreerd op vereenvoudiging en com-
binatie van indicatietrajecten.
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1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen

Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Ouders hebben inzicht in de

 prestaties van Amsterdamse

 scholen

•  Prestatiegegeven van basis-

scholen zijn te vinden op www.

onderwijs.amster-dam.nl 

•  Website telt gemiddeld 400 hits 

per dag.

•  Inrichten ouderconsumenten-orga-

nisatie

•  Continueren website (300 hits per 

dag)

•  Drie voorstellen voor de ouder-

belangenorganisatie zijn geselec-

teerd. 

•  Gemiddeld 300 hits per dag.

Voorkomen van 
schoolverzuim en 

vroegtijdige uitval. 
Versterking leerplichtfunctie

 en RMC-functie

•  Relatief verzuim (door scholen 

gemeld) 5,0% (2004).

•  (Vermoedelijk) absoluut ver-

zuim (van leerlingen waarvan 

de school niet bekend is): 3,0% 

(2004).

•  Aanschaf nieuw registratiesy-

steem ERISA.

•  Relatief verzuim: 3,1%

•  Vermoedelijk absoluut verzuim: 

1,5%

•  Wettelijk relatief verzuim: 3,5%.

•  Vermoedelijk absoluut verzuim voor 

het schooljaar 2004 - 2005: 1,4%.

Inhalen van taalachterstanden •  7.745 voorschooldeelnemers 

(6.524 doelgroep kinderen). 

•  2 kop-/voetklassen

•  Oudkomers: 4.620 trajecten.

•  Nieuwkomers: 2.385 trajecten 

(991 afgerond met verklaring)

•  Educatietrajecten:

   -  5.722 onderwijsovereenkomst, 

inclusief educatietrajecten

   - 1.305 verklaringen

•  7.000 Voorschoolplaatsen

•   Minimaal 30 leerlingen stromen via 

voet/kopklas door naar HAVO/VWO

•  Oudkomers: 4.000 trajecten.

•  Nieuwkomers: 2.500 trajecten.

•  Individuele educatietrajecten: 6.658

•  Er zijn 86 voorscholen gereali-

seerd. Ultimo 2005 nemen 7.888 

doelgroepkinderen deel aan de 

voorschool. 

•  Via de bestaande kop- en voetklas 

(resp. Pieter Nieuwland College en 

Berlage) zijn 31 leerlingen doorge-

stroomd naar HAVO / VWO

•  Oudkomers: 3.928 trajecten

•  Nieuwkomers: 2.919 (vastellende 

beschikkingen) 1.990 (onderwijs-

overeen-komsten). Verklaringen: 

nog niet bekend1

•  Educatietrajecten:  NT2/NT1: 5.364  

trajecten gestart. VAVO: 1.294 tra-

jecten gestart

Verbeterd aanbod van
 voorbereidend middelbaar

 beroepsonderwijs 

•  Voortijdig schoolverlaten (VSV) 

2004: 9.571 van de geregistreer-

de VSV-ers.

•  Voortijdig VO (Voortgezet 

Onderwijs) schoolverlaten;  

6,8 %.

•  Instroom afdeling Techniek 

VMBO is 1.220 leerlingen.

•  Voortijdig schoolverlaten: 7,4%

•  Voortijdig VO schoolverlaten: 3,9%

•  Evaluatie Regionaal Arrangement 

Beroepskolom Amsterdam (RABA)-

afspraken

•  Groei 5% leerlingen in sector Tech-

niek.

Tot op heden zijn de cijfers over het 

aantal voortijdig schoolverlaters nog 

niet voorhanden.

•  Stabiliseren instroom techniek op 

1.407 leerlingen. 

De Amsterdamse scholen halen

 de gemiddelde Nederlandse

 CITO-score2

Cito-score Amsterdam 2003: 

533,1. Cito-score landelijk 2003: 

534,7. Cito-score Amsterdam 

2004: 535,7.

Cito-score Amsterdam: 535,2 (lande-

lijke verwacht: 535,2).

Cito-score Amsterdam: 536,4, lande-

lijke score: 535,5. 

1 Vanwege een onregelmatige en stokkende instroom in het najaar van 2004 door problemen bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), kan daar-

over pas in een later stadium een definitief oordeel worden gegeven.
2 23% van de leerlingen uit groep 8 neemt – conform de afspraken hierover – niet deel aan de CITO, vanwege een LWOO- of PRO-advies
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Op orde brengen 
onderwijsvoorzieningen

•  Huisvestingsprogramma 2005 

vastgesteld. 

•  Oplevering verbouwde en/of 

uitgebreide van o.a. Barleus 

Gymnasium, Huygens College, 

Nova College, Werkruimte Pur-

merweg, Caland Lyceum, Vossius 

Gymnasium en de ROCvA vesti-

ging aan de Treublaan en de E. 

de Roodestraat

•  Computers in het onderwijs 

(CIAO); scholing en onderwijs-

kundige ondersteuning voor alle 

Amsterdamse basisscholen

•  Zorg op Maat: 1e fase uitge-

voerd. Alle VO-scholen hebben 

een zorgstructuur

•  Uitbreiding / renovatie van onder 

andere: Hervormd Lyceum west, 

Open SG Bijlmer, SG Buitenveldert, 

MCO en Hoofdgebouw van Esprit.

•  CIAO werkt sinds begin 2005 

samen met ABC in Stampei

•  Zorg op Maat: verbeteringen in de 

zorgstructuur zijn doorgevoerd en 

de afspraken met de scholen zijn 

ondertekend

•  Oplevering van: Hervormd Lyceum 

West, Open Sgs Bijlmermeer, 

Amstellyceum, Esprit Nova, 4de 

Gymnasium, gymnastiekzalen  

MLA, Altra College Centrum en 

West, Caland Lyceum en Hervormd 

Lyceum Zuid.

•  De stichting CIAO en de stichting 

ABC zijn samengegaan in STAM-

PEI. 

•  Zorg op maat: Zie vorige kolom.

Meer aansprekende 
activiteiten voor jongeren

•  Sk8park Noord/Stedelijk (ope-

ning 2005).

•  Centrum voor talentontwikke-

ling voor jongeren Meervaart 

Osdorp.

•  Stedelijk jongerencentrum Zee-

burg (opening 2005).

•  Stedelijk jongerencentrum Zuid-

oost (opening 2006).

•  Argan: verbouwing afgerond.

Pilot publiek-private samenwerking 

(PPS) rondom stedelijke jongeren-

voorzieningen in Noord

•  Pilot uitgevoerd: adviezen overge-

nomen en uitgewerkt met meer-

dere stadsdelen:

•  Noord: Voortzetting PPS met part-

ner MTV.

•  Zeeburg: PPS met partner Da 

Bounce.

Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam 

(SJA): PPS met partner Pathe.

Oplossen tekort personeel in

 de collectieve sector3:

A. Bieden faciliteiten:

 huisvesting, goede fysieke 

bereikbaarheid van het werk, 

kinderopvang en naschoolse 

opvang

B. Verminderen lerarentekort

•  Aan het begin van schooljaar 

‘04/’05 waren er geen structurele 

openstaande vacatures. 

•  Resultaten APO:

•  Opleiden in de school is gestart. 

5 fte coaches beschikbaar.

•  57 leraren in opleiding aange-

steld.

•  31 scholen deelgenomen aan 

scholieren opvang plan.

•  143 zij-instromers aangesteld.

•  60 onderwijsassis-tenten, waar-

van 10 VVE.

•  Vanaf 2001 432 woningen 

bemiddeld.

•  8 deelnemende scholen voor 

functiedifferentiatie Voorschool.

•  6 stadsdelen hebben 

parkeervergunningen verruimd.

•  Geen structureel openstaande 

vacatures PO en VO  t.o.v. stand 

aug. 2004.

•  10 onderwijzers PO in opleiding 

directeur

•  80 niet-bevoegden in opleiding VO

•  12 ID medewerkers in opleiding tot 

onderwijsassistent VO

•  160 tot 180 studenten in de oplei-

ding in de school VO

•  aanstellen coaches voor begelei-

ding nieuw personeel in VO en PO

•  15 fte in bovenbestuurlijke vervan-

gerspool voor VO

•  600 scholieren opgevangen i.s.m. 

NEMO bij ziekte leraren en ontbre-

ken vervangers

•  500 projecten: kunstenaars vervan-

gen zieke leraren

•  Project Vooruit Aanstellen: 55 

afgestudeerde leraren in PO en 26 

in VO extra aangesteld (met mede 

financiering Rijk)

•  250 sociale huurwoningen voor 

doelgroepen.

•  Geen structureel openstaande 

vacatures

•  5 directeuren PO in opleiding

•  37 niet-bevoegden in opleiding VO

•  13 ID-medewerkers in opleiding tot 

onderwijsassistent VO

•  ca. 150 studenten in opleiding in 

de school VO

•  20 leraren (PO en VO) zijn opge-

leid tot coaches voor begeleiding 

nieuw personeel in PO en VO

•  14 fte in bovenbestuurlijk vervan-

gerspool VO

•  588 leerlingen opgevangen i.s.m. 

NEMO bij ziekte leraren en geen 

vervanging

•  225 projecten: kunstenaars vervan-

gen zieke leraren

•  Project Vooruit Aanstellen: te berei-

ken resultaat behaald

•  100 woningen verdeeld onder 

nieuw aangesteld onderwijsper-

soneel

3 Zie ook het resultaatgebied Stedelijke Ontwikkeling
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

In 2006 nieuwe openbare
 bibliotheek (OBA) gereed

Op 17 september 2004 is de 1e 

paal voor de nieuwbouw OBA 

geslagen

Bouwproces Oplevering nieuwe bibliotheek 
eind 2006

Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Brede school •  11 brede scholen met ruim 50% 

allochtone leerlingen; platform 

kleurrijke scholen.

•  Regionaal Expertisecentrum 

(REC) III gestart met geïnte-

greerd brede schoolproject op 

alle 9 scholen.

•  Regionaal Expertisecentrum IV 

gestart met uitvoering brede 

schoolproject op alle 9 scholen.

•  11 kleurrijke VO-scholen hebben 

zich met extra naschoolse pro-

gramma’s geprofileerd.

•  REC III en REC IV voeren driejarige 

pilot brede school uit.

•  Uitvoering programma’s 2005 

– 2006 loopt volgens planning. 

Evaluatie zomer 2006.

•  Na een gezamenlijke startcon-

ferentie hebben zowel REC 3 

als REC 4 een projectplan inge-

diend. Dit wordt nu uitgevoerd.

Veilig in en om school (VIOS) •  Merendeel VO-scholen nemen 

deel aan VIOS

•  Alle scholen beschikken over 

een veiligheidscoördinator

•  Op 36 scholen is deelgenomen 

aan cursussen/trainingen

•  Alle VO scholen beschikken over 

een schoolveiligheidsplan

•  Uitbreiding aantal scholen voor 

deelname aan cursussen/trainin-

gen

•  Deelname 63 scholen aan VIOS 

programma

•  Trainingen en cursussen docen-

ten en leerlingen op school con-

form planning

Verbeterde inburgering Uitgevoerde verbetermaatrege-

len:

• assessment;

• trajectbegeleiding;

• informatievoorziening;

• kwaliteit en sanctie;

• doorgeleiding;

• publiciteit en voorlichting

Verbeterde dienstverlening en 

bedrijfsvoering.

•  Meer economische ketens.

•  Amsterdams beleid en infrastruc-

tuur is voorbereid op nieuw stelsel 

inburgering

Verbeterplannen staan in het teken 

van de totstandkoming van het 

businessplan Inburgering Amster-

dam

•  Cliëntvolgsysteem EDISA verder 

geactualiseerd en klankbord-

groep inburgering operationeel

Jeugdbeleid met betrekking

 tot vrije tijd doelmatige

r en doeltreffender maken: 

optimale aansluiting vraag en 

aanbod.

•  Jeugdparticipatieplan 2004 is 

volgens plan uitgevoerd:

•  3.100 scholieren VO hebben 

deelgenomen aan referendum.

•  Debattenreeks VO-scholieren en 

politici is gestart

•  Project Codename Future.

•  XXXS Jongerenpas: 12.700 

geactiveerd en 800 (unieke) 

bezoekers per dag op website.

•  Uitvoeren Jeugdparticipatieplan 

2005

•  Participatie op scholen (Codename 

Future)

•  50.000 jongeren hebben de XXXS 

Jongerenpas ontvangen.

•  Alle stadsdelen maken gebruik 

van ondersteuning en maken 

plannen.

•  9 debatten met ons College op 4 

scholen gerealiseerd.

•  Project Codename Future afge-

rond.

•  Onderzoek O+S naar gebruik 

XXXS pas: 20% van de jongeren 

gebruikt de pas, 80% kent de 

pas. 

Jeugdbeleid met betrekking

 tot verbeteren aansluiting

 centraal / regionaal

 gefinancierde voorzieningen

 op het lokale jeugdbeleid en 

onderwijs.

37% van gescreende cliënten van 

Bureau Jeugdzorg komen via JAT 

/  Onderwijshulpverlening.

Nadere afspraken tussen regio, cen-

trale stad en stadsdelen met name 

gericht op jeugdzorg, schoolverla-

ters, zwerfjongeren.

•  Jeugdzorg is in afspraken rond 

zorgstructuur en indicatiestelling 

vastgelegd.

•  Zwerfjongeren zijn overgedragen 

aan volwassenenzorg.

     Overige aandachtspunten
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Subresultaatgebied Educatie

Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Programma risicojongeren, 

waaronder mentoraten

 (GOAL!), vangnet 

(jongerenloketten). Met als 

doel terugleiden van jongeren 

naar opleiding of werk.

Totaal aantal trajecten: 1.290 Totaal aantal trajecten: 2.350 Totaal aantal trajecten: 1.7184

Integratie en participatie 

van alle Amsterdammers en 

etnische minderheden in het 

bijzonder

Bijzondere Subsidieverordening 

Stedelijke Allochtone Zelforgani-

saties: uitvoering sociaal-culturele 

activiteiten door 46 allochtone 

zelforganisaties

Subsidieverordening Integratie en 

Participatie (SIP): subsidieverlening 

aan 75 stedelijke vrijwilligersorgani-

saties voor de uitvoering van activi-

teiten op het gebied van integratie 

en participatie

•  40 periodieke subsidies toege-

kend 

•  37 projectsubsidies  toegekend.

Integratie van Vluchtelingen Nota van uitgangspunten voor 

Multifunctioneel Centrum Vluch-

telingenorganisaties (MCV)

•  1e jaar exploitatie MCV.

• Afgesproken prestaties: 10 à 20 

vluchtelingenorgani-saties huren 

ruimte in MCV

• Tussenrapportage 2005 inzake 

afgesproken prestaties is opgele-

verd en akkoord bevonden

• 17 organisaties huren ruimte in 

MCV.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

7.000 Voorschoolplaat-

sen.

Er zijn 86 Voorscholen gereali-

seerd. Ultimo 2005 nemen 7.888 

doelgroep-kinderen deel aan de 

Voorschool

Verder ontwikkelen van de 

Voorschool / Voor- en Vroeg-

schoolse Educatie (VVE)

Lasten     7.449

Baten      6.800

Saldo         649

8.599

8.018

581

De School Centraal (DSC): •  Van de 32 deelnemende basis-

scholen scoren er 21 op of boven 

het gemiddelde van hun school-

scoregroep. 11 scholen scoren 

daar dus onder

•  Plan van aanpak voor extra jaar 

DSC voor 2 VMBO scholen is 

goedgekeurd; uitvoering loopt

•  Regierol in De School Cen-

traal – Primair Onderwijs 

(PO). Schoolbesturen PO 

zorgen voor uitvoering ver-

beterplannen

•  Het project DSC in het PO 

is per juli 2005 beëindigd. 

Schoolbesturen VO zorgen 

voor uitvoering verbeter-

plannen

Lasten     2.683

Baten      2.243

Saldo         440

2.195

1.766

429

4 Met uitzondering van het Vangnet risicojongeren zijn voor alle beoogde trajecten de resultaten behaald. Het onderdeel Vangnet is 
achtergebleven, doordat dit onderdeel een verantwoordelijkheid is van de stadsdelen. Afspraken tussen centrale stad en stadsdelen 
hierover zijn vastgelegd in het Stadsdeelconvenant GSB III. Omdat dit pas in mei 2005 is gesloten hebben de stadsdelen t/m juni 2006 
verlenging gekregen van de uitvoeringstermijn. 
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Citoscore Amsterdam 

534,4, de landelijke score 

is 535,5

Citoscore Amsterdam 534,4, de 

landelijke score is 535,5

•  Taalbeleid PO

•  Doeluitkering aan de stads-

delen voor het PO

Lasten     8.333

Baten      8.333

Saldo             0

8.333                    

8.333

0

•  Opstellen taalbeleids-

plannen.

•  Slagingspercentage 

91%5

•  Doublure 5%6

•  44 VO scholen hebben een taal-

beleidsplan opgesteld en een 

taalbeleidsubsidie ontvangen

•  Voor het schooljaar 2002-2003 is 

het slagingspercentage 86,9%.

•  De doublure is 6,4%

Taalbeleid VO

Doeluitkering aan schoolbe-

sturen voor het VO

Lasten     3.582

Baten      3.582

Saldo             0

3.508

3.508

0

Minimaal 30 leerlingen 

(2 klassen) stromen via 

voet-/kopklas door naar 

HAVO/VWO.

Via de bestaande kop- en voetklas 

(resp. Pieter Nieuwland College en 

Berlage) zijn 31 leerlingen doorge-

stroomd naar HAVO/VWO.

Tussenrapportage ten behoe-

ve van het ministerie van 

OCenW volgt in januari 2006. 

Lasten        100

Baten         100

Saldo             0

213

   213

0

•  Voortijdig schoolverla-

ten: 7,4%.

•  Relatief verzuim: 3,1%.

•  Vermoedelijk absoluut 

verzuim: 1,5%.

•  Voortijdig VO schoolver-

laten: 3,9%.

•  Evaluatie RABA-afspra-

ken:

   -  1e meting vergroten 

doorstroming VMBO 

/ MBO;

  -  1e jaar uitvoering tech-

noroute VMBO-t, door-

stroom niveau 4;

  -  Continueren branche-

gerichte trajecten 100 

leerlingen binnen prak-

tijkonderwijs;

  -   1ste jaar uitvoering 

schakelstations: 

opvang en begeleiding 

van risicoleerlingen.

•  Tot op heden zijn de cijfers over 

het aantal voortijdig schoolverla-

ters nog niet voorhanden.

•  Wettelijk relatief verzuim: 3,5%. 

Vermoedelijk absoluut verzuim 

voor het schooljaar 2004 – 2005: 

1,4%.

•  Vermoedelijk absoluut verzuim: 

1,4% (schooljaar 2003/2004). Nog 

geen nieuwe gegevens bekend.

•  Voortijdig VO- verlaten: nieuwe 

gegevens jan 2006 bekend. 

•  VSV in beeld: 67%; waarvan in 

bemiddeling: 27% en waarvan in 

traject: 32%.

•  Tegengaan cq. voorkomen 

van Voortijdig Schoolverla-

ten (VSV).

•  Regionaal Arrangement 

Beroepskolom Amsterdam 

(RABA):

   - verminderen van uitval;

   - verbeteren doorstroom.

•  realiseren startkwalificatie.

Lasten     4.673

Baten      4.673

Saldo             0

Lasten     2.016

Baten      1.245

Saldo         771

4.221

4.166

55

1.408

   596

    812

5 Gegevens 2003-2004 zijn nog niet beschikbaar
6 Idem
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

104 Scholen worden 
ondersteund in een 
gedifferentieerd pakket, 
beheer computers op 
afstand door CIAO.

De stichting CIAO en de afde-

ling OCA van de stichting ABC 

zijn samengegaan in STAMPEI. 67 

scholen hebben een abonnement 

op de dienstverlening van STAM-

PEI. 

Subsidiëren van “Computers 

In het Amsterdamse Onder-

wijs” (CIAO/STAMPEI).

Lasten        539

Baten             0

Saldo         539

523

       0

523

Onderwijshuisvesting: Programma’s Onderwijshuisvesting 

VO en (V)SO tot en met 2005 zijn in 

uitvoering.

•  Begeleiden en financieren 

uitvoering van program-

ma’s.

•  Scholen voeren vastgestel-

de programma’s uit.

Lasten   22.309

Baten         476

Saldo    21.883

23.397

2.941

20.456

Brede school •  11 Kleurrijke VO-scholen hebben 

zich met extra naschoolse pro-

gramma’s geprofileerd

•  REC 3 en REC 4 voeren driejarig 

pilot brede school uit

Brede school: uitvoeren van 

programma’s door kleurrijke 

VO-scholen.

Lasten        688

Baten           50

Saldo         638

653

     50

603

•  Inrichten 

ouderbelangenorgani-

satie

•  Continueren website

•  Drie beste voorstellen zijn gese-

lecteerd 

•  Gemiddeld 300 hits per dag

Informatie onderwijs aan 

ouders

Lasten        303

Baten             0

Saldo         303

220

       0

220

Monitoren en analyseren 

stedelijke onderwijs-

ontwikkelingen, onder 

andere.:

-  Uitvoeren kernproce-

dure

- Monitorbedrijf

- Monitor VO in beeld

- Monitor SO

•  Kernprocedure is uitgevoerd, 

geëvalueerd en op onderdelen 

aangepast 

•  Elektronisch loket (ELKK) heeft 

naar tevredenheid van alle scho-

len gefunctioneerd

•  Monitor VO wordt in januari 2006 

verwacht, eerste monitor SO is 

geproduceerd

Onderwijsmonitoring. Lasten     1.200

Baten     1.200

Saldo             0

1.523

1.523

0

Eerste opvang alle bui-
tenlandse leerplichtige 
leerlingen 

Per 1oktober 2005 PO: 220 leerlin-

gen, VO: 200. 

Centrale opvang zij-instro-

mers.

Lasten     4.300

Baten      4.300

Saldo             0

1.694

1.694

0

BASTA verzorgt 25 afle-
veringen voor PO

Conform afspraken verzorgt BASTA 

dit schooljaar 25 afleveringen. 

Schooltelevisie. Lasten        460

Baten             0

Saldo         460

461

       0

461

Uitvoeren verbeterplan-
nen 11 scholen Speciaal 
Onderwijs.

Op basis van sterkte-/zwakte 

analyse hebben 11 geselecteerde 

scholen voor Speciaal Onderwijs 

verbeterplan ingediend.

Speciaal onderwijs Lasten        500

Baten         500

Saldo             0

491

491

0

Prestatieafspraken 
onderwijs zieke kinderen 
gemaakt.

Via ABC ontvangen schoolbesturen 

rijksmiddelen voor onderwijs aan 

zieke kinderen. Er zijn geen speci-

fieke prestatie-afspraken.

Doorgeleiding rijksmiddelen 

ten behoeve van schoolbe-

geleiding

Lasten     2.425

Baten      2.355

Saldo           70

2.176

2.107

69
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Binnen het onderwijs is de uitvoering van het primair onderwijs een taak van de stadsdelen. Het voortgezet 
onderwijs en speciaal onderwijs is een bevoegdheid van de centrale stad. De wettelijke kaders die voor 
onderwijs van toepassing zijn, zijn onder andere het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA, de 
huidige GOA stopt per 1 augustus 2006) en de onderwijshuisvesting.
Het subresultaatgebied behelst ook educatie & inburgering. De wettelijke kaders voor dit beleidsterrein zijn de 
Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN), de Rijksregeling Oudkomers en de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB).

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Scholen voor bijzonder 

onderwijs beschikken 

over gelijke middelen als 

openbare scholen voor 

personeel en materiële 

kosten.

Gestart is met voorbereiding van 

werkzaamheden voor uitvoering 

van financiële gelijkstelling in het 

kalenderjaar 2006.

Financiële gelijkstelling in het 

onderwijs.

Lasten     3.723

Baten      3.723

Saldo             0

4.157

4.157

0

•  Verbeterde dienstverle-

ning en bedrijfsvoering.

•  Meer economische 

ketens.

•  Amsterdams beleid en 

infrastructuur is voor-

bereid op nieuw stelsel 

inburgering.

•  Verbeterplannen staan volop in 

het teken van de totstandkoming 

van het businessplan Inburgering 

Amsterdam.

•  Cliëntvolgsysteem EDISA verder 

geactualiseerd en klankbord-

groep inburgering operationeel.

Uitvoeren van verbeterplan-

nen.

Lasten        478

Baten         478

Saldo             0

564

   564

0

Nieuwkomers: 2.500 
trajecten.

Nieuwkomers: 2.919 (vastellende 

beschikkingen) 1.990 (onderwijs-

overeen-komsten). Verklaringen: 

nog niet bekend

Inburgering nieuwkomers. Lasten   18.315

Baten    18.576

Saldo       - 261

18.968

19.238

- 270

7.000 Individuele edu-
catietrajecten.

Educatietrajecten:  NT2/NT1: 5.364  

trajecten gestart. VAVO: 1.294 tra-

jecten gestart.

•  Educatie voor volwassenen; 

•  Verbeteren doorcontracte-

ren ex-oudkomers/nieuw-

komers.

Lasten   20.891

Baten    20.046

Saldo         845

22.908

21.529

1.379

Oudkomers: 4.000 tra-
jecten.

De stadsdelen en DMO hebben 

3.916 oudkomerstrajecten gerea-

liseerd.

•  Inburgering oudkomers.

•  Sluiten van stadsdeel over-

stijgende contracten betref-

fende oudkomers.

Lasten   12.310

Baten    12.310

Saldo             0

14.575

17.155

- 2.580
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2.2 Subresultaatgebied Jeugd

Het gemeentelijke jeugdbeleid concentreert zich op drie onderdelen, te weten: jeugdzorg, jeugd & vrije tijd 
en Jeugd & veiligheid. Voor dit laatste terrein verwijzen we uw Vergadering naar het resultaatgebied Open-
bare Orde en Veiligheid. 
In 2005 zijn lokaal en regionaal de eerste stappen gezet om het onderdeel jeugd binnen de aankomende 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in te vullen. De concrete vormgeving van de vijf gemeen-
telijke functies in het preventief jeugdbeleid is de voornaamste verandering die in de beleidsomgeving is 
ingezet naast de invoering van de Wet op de Jeugdzorg op 1 januari 2005.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

•  Uitvoeren Jeugdparticipatie-

plan 2005

•  Participatie op scholen (Code-

name Future)

•  50.000 jongeren hebben de 

XXXS Jongerenpas ontvan-

gen.

•  Alle stadsdelen maken gebruik 

van ondersteuning en maken 

plannen.

•  9 debatten met B&W op 4 

scholen gerealiseerd.

•  Project Codename Future 

afgerond

•  Onderzoek O+S naar gebruik 

XXXS pas: 20% van de jonge-

ren gebruikt de pas, 80% kent 

de pas. 

•  Stimuleren en ondersteunen 

ontwikkeling jeugdpartici-

patie in stadsdelen

•  Initiëren discussie tussen 

politiek en leerlingen op 

VMBO-scholen

•  Stimuleren JAA! om politiek 

en instellingen te adviseren

•  Stimuleren door subsidiëren 

XXXS jongerenpas

Lasten       289

Baten            0

Saldo        289

Lasten       557

Baten            0

Saldo        557

250

        0

250

525

        0 

525

Afspraken tussen VO-scholen 
en bureau jeugdzorg rondom 
leerlingen/gecombineerde 
interventie.

•  Afspraken zijn gemaakt;

•  opleiding zorgcoördinator 

gestart;

•  zorgaanbod uitgebreid;

•  kwaliteitsrichtlijnen opgesteld.

Zorg op Maat: stimuleren 
en ontwikkelen optimale 
samenwerking tussen scho-
len en jeugdzorg.

Lasten    1.600

Baten            0

Saldo            0

1.981

1.981

0

Ondersteuning van 1.550 en 
doorverwijzing van 700 jon-
geren met risico op dak- en 
thuisloosheid.

1.550 contacten; 550 jongeren 

begeleid; 100 jongeren doorver-

wezen naar geïndiceerde zorg.

Stimuleren door subsidiëren 

Streetcornerwork

Lasten    1.537

Baten            0

Saldo     1.537

1.543

        0

1.543

Aanbodvrijetijdsvoorzienin-
gen, onder andere Stedelijk 
Jongerenwerk Amsterdam 
(SJA): 200.000 bezoekers, 
4.000 deelnemers, 1.000 
jonge producenten.

•  Afspraken stedelijke voorzie-

ningen aangescherpt en ver-

breed voor komende 3 jaar

•  SJA 300.000 bezoekers, 4000 

deelnemers, 1000 producen-

ten. Nowhere 2400 bezoekers, 

600 deelnemers, 72 produ-

centen.

Initiëren aanscherpen presta-

tieafspraken stedelijke voor-

zieningen

Lasten    1.774

Baten            0

Saldo     1.774

2.576

       0

2.576

Subsidiëren vrijwilligersorgani-

saties die activiteiten voor jon-

geren organiseren.

9 vrijwilligersorganisaties financi-

eel ondersteund.

Stimuleren door subsidiëren 

Vrijwillig jeugd- en jonge-

renwerk

Lasten       218

Baten            0

Saldo        218

158

       0

158

Uitvoeren minimaal 10 projec-

ten met activiteiten die jonge-

ren Amsterdam laten ervaren als 

positieve leefomgeving.

Voor 19 activiteiten subsidie 

verstrekt.

Stimuleren door subsidiëren 

Jeugd en Vrije tijd (Leuk en 

Spannend).

Lasten       482

Baten            0

Saldo        482

466

       0

466



Resultaatgebieden	 101

ed
ucatie,	jeug

d
	en	d

iversiteit

2.3. Subresultaatgebied Diversiteit

In 2005 waren de belangrijkste activiteiten op het terrein van diversiteit en integratie:
• Uitvoering van de heroriëntatie op het integratiebeleid. Besloten is ook alle uitvoerende en beleidsma-

tige werkzaamheden te bundelen bij DMO; 
• gezien de vele klachten over discriminatie is een communicatiecampagne gelanceerd gericht op de 

naamsbekendheid van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam (MDA), in het bijzonder voor bepaalde 
doelgroepen (moslims, homo’s & jongeren);

• gesprekken zijn gestart tussen de horeca en jongerenorganisaties, waarin gekeken wordt naar het deur-
beleid in de horecasector (ondertekenen samenwerkingsconvenant begin 2006);

• in 2005 is een plan van aanpak uitgewerkt voor het realiseren van een islamitische begraafgelegenheid 
op de gemeentelijke begraafplaats De Nieuwe Ooster (realisering in 2006);

• tijdens de islamitische vastenmaand Ramadan heeft in oktober 2005 het Ramadanfestival plaatsgevon-
den. Er zijn activiteiten georganiseerd om expliciet aandacht te besteden aan het aanbod van alternatief 
gedachtegoed over de islam als reactie op de verspreiding van extremistisch gedachtegoed in Amster-
dam;

• in 2005 zijn de mogelijkheden onderzocht op welke manier de beste invulling gegeven kon worden aan 
de oprichting van een adviespunt radicalisering voor scholen. De pilot Amsterdams Onderwijs Advies-
punt zal in 2006 gaan draaien;

• enkele antisemitische incidenten hebben geleid tot een serie gesprekken tussen de joodse en Marok-
kaanse gemeenschappen in 2005. Dit heeft geresulteerd in het Joods Marokkaanse Netwerk Amsterdam. 
Dit netwerk kan worden gezien als een maatschappelijke coalitie tegen stigmatisering, intolerantie en 
antisemitisme;

• het actieprogramma Wij Amsterdammers is eind 2005 inhoudelijk en organisatorisch bijgesteld. De nieu-
we lijn is in februari 2006 door ons College bevestigd. Voor verdere informatie over Wij Amsterdammers 
verwijzen wij uw Vergadering naar het resultaatgebied Bestuur en Concern.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

Federatieve Instelling Onge-

huwde Moeders (FIOM): 1.500 

verrichtingen voor 400 cliënten.

Productieafspraken zijn gehaald. Stimuleren door subsidië-

ren adequaat hulpaanbod 

rond zwangerschap en 

alleenstaand ouderschap en 

adoptie.

Lasten       613

Baten            0

Saldo        613

604

         0

604

•  Vakantiekampen

•  Circus Elleboog.

•  5 Vakantiekampen met 2.000 

kinderen van 6 tot 12 jaar. Inzet 

375 vrijwilligers

•  47.550 bezoekers, 5.507 deel-

nemers, 535 producenten.

•  Stimuleren door subsidiëren 

Kinderwerk.

Lasten       912

Baten            0

Saldo        912

913

       0

913

150 trajecten gezinscoaches 
gerealiseerd.

Opzet De Nieuwe Uitdaging 

gereed

Stimuleren door subsidiëren 

trajecten Vangnet Jeugd 

GGD.

Lasten    2.054

Baten     2.054

Saldo            0

2.054

2.054

0

Opvangvoorziening 120 
zorgleerlingen van 4 Time Out 
Projecten 

•  Capaciteit van 30 zorgleerlin-

gen in TOP Noord is geconti-

nueerd.

•  Overige TOP-plaatsen zijn 

elders gerealiseerd 

•  Handhaving Time Out Pro-

ject Noord.

•  Opgaan van TOP beneden 

het IJ in drie transferia en 

STOP’s.

Lasten       385

Baten        385

Saldo            0

397

397

0
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2.4. Subresultaatgebied Bibliotheken

Hiervoor verwijzen we u naar het resultaatgebied Cultuur en Monumenten.

3 realisatie prioriteiten en posterioriteiten
Alle prioriteiten en posterioriteiten binnen het resultaatgebied Educatie, Jeugd en Diversiteit zijn volledig 
uitgevoerd.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

Uitvoeren activiteiten 75 

allochtone zelf- en vrijwil-

ligersorganisaties.

•  Eindstand periodieke subsidie: 

toegekend: 40

•  Eindstand projectsubsidie: toe-

gekend: 37

Uitvoeren SIP; subsidiëren van 

vrijwilligersinitia-tieven voor 

integratie en participatie.

Lasten        764

Baten             0

Saldo         764

780

       0

780

Afronden projectperiode 

kwaliteitsverbetering: Star-

tersloket: meer samenwer-

kingsprojecten, nieuwe ini-

tiatieven,  projectsubsidies 

en trainingen

•  Afgerond. Onderdeel starters–

loket  wegens succes verlengd 

tot eind 2005.

•  Projectresultaten van alle 3 

de onderdelen zijn integraal 

onderdeel van activiteitenplan 

2006 van de VCA

Ondersteunen en versterken 

allochtoon vrijwilligerswerk 

Lasten        157

Baten             0

Saldo         157

92

       0

92

1e jaar exploitatie MCV; 10 

à 20 vluchtelingenorgani-

saties huren ruimte in MCV. 

Volgens planning Multifunctioneel centrum voor 

vluchtelingenorganisaties

Lasten        428

Baten             0             

Saldo         428

423

       0

423

Waarderingsinitiatieven en 

decentrale ondersteunings-

initiatieven Vrijwilligerscen-

trale Amsterdam (VCA) 

Voortgangsrapportage 2003/ 

2004 november 2005.

•  Uitvoeren gemeentelijke noti-

tie vrijwilligerswerk.

•  Versterken van expertisefunc-

tie VCA (stadsbreed).

Lasten        309

Baten             0

Saldo         309

309

       0

309
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4 Prestatiemeting 

4.1. Citoscores

In 2005 is de citoscore in Amsterdam boven het landelijk gemiddelde gestegen. Reden hiervoor is dat niet 
langer alle leerlingen deelnemen aan de Citotoets (echter ook het landelijk gemiddelde is berekend con-
form nieuwe systematiek). Het gaat hier om leerlingen die naar het praktijkonderwijs (PRO) gaan of naar het 
VMBO met leerwegondersteuning (LWOO). 

Hierdoor is een scherper beeld ontstaan over het aantal leerlingen dat niet meedoet aan de Citotoets. In 
het schooljaar 2004/05 kreeg 23% van de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gingen een dergelijk 
advies. Volgens de Algemene Rekenkamer bedraagt dit landelijk 20%. Al deze leerlingen nemen wél deel 
aan een andere toets (leerachterstandentest + intelligentieonderzoek). Er vindt een nadere analyse plaats 
ten behoeve van de aanpak.

Figuur: Citoscore Amsterdam afgezet tegen landelijk gemiddelde score periode 2000 – 2005. 

5529

5537
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4.2. Slagingspercentages Voortgezet Onderwijs

De slagingspercentages in het Amsterdams onderwijs zijn minder stabiel dan de landelijke gemiddelden. 
Het Amsterdams gemiddelde beweegt zich rond de 90% terwijl dit landelijk 93% is. De resultaten van het 
VMBO zijn het hoogst en vooral de resultaten van het HAVO wisselen sterk.
De doelstelling dat het Amsterdamse resultaat het landelijk gemiddelde benadert is nog niet bereikt, zie 
onderstaande figuur:

Figuur: Slagingspercentages in het Amsterdams onderwijs afgezet tegen landelijk gemiddelden, periode 
2000 – 2004.

4.3. Lerarentekort

Hiervoor verwijst ons College uw Vergadering naar de tabel programakkoordafspraken.

4.4. Onderwijshuisvesting

In het Integrale Huisvestingsplan VO/(V)SO (IHP) zijn 59 grote projecten opgenomen. Met de programma’s 
huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2004 en 2005 is goedkeuring verleend voor de uitvoering van 47 pro-
jecten uit dit IHP. Met het programma 2006 is goedkeuring voor 5 projecten uit het IHP verleend. Daarnaast 
is voor één project ingestemd met een voorbereidingskrediet en zijn voor een ander project de grondkosten 
goedgekeurd. De overige projecten zullen voor de programma’s in één van de komende jaren aangevraagd 
worden. 

In de navolgende figuur is de mate waarin de afspraken uit het Bestuursakkoord aangaande onderwijshuis-
vesting zijn c.q. naar verwachting worden gerealiseerd uiteengezet.

80

85

90

95

VMBO 89,5 91,7 88,6 90,2

havo 82,8 86,0 83,1 87,2

vwo 89,0 89,7 89,8 89,7

Amsterdam 88,2 90,5 87,6 89,5

Nederland 93,1 93,8 93,1 93,9

2003/042002/032001/022000/01
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Figuur: Mate van realisatie afspraken Bestuursakkoord betreffende onderwijshuisvesting.
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1.1 Inleiding

Het resultaatgebied verkeer en infrastructuur omvat alle activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de 
bereikbaarheid en mobiliteit, zowel binnen de stad als in relatie tot de regio. Het gaat daarbij om het verbe-
teren van het openbaar vervoer, het optimaliseren van de benutting van de wegencapaciteit, faciliteren van 
vervoer te water en het aanleggen en onderhouden van de benodigde infrastructuur. Randvoorwaarde bij 
het verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit is dat de leefbaarheid niet wordt aangetast en de veilig-
heid is gegarandeerd.
Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage:
• Het grootste gedeelte van het resultaatgebied verkeer en infrastructuur valt onder de dienst Infrastruc-

tuur, Verkeer en Vervoer (dIVV). Deze dienst ontwikkelt een integrale beleidsvisie op het gebied van 
personenverkeer en vrachtvervoer en vertaalt die visie in uit te voeren gemeentelijke projecten en het 
beheer van de infrastructuur.

• Het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) verzorgt als opdrachtnemer het openbaar vervoer binnen de 
gemeente inclusief het personenvervoer over water.

• Bij parkeren zijn vier diensten betrokken. Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) is 
opdrachtgever voor zes parkeergarages. Deze parkeergarages zijn gericht op het voorzien in een (toe-
komstige) vraag naar parkeercapaciteit in gebieden die door het OGA worden ontwikkeld. 

• De dienst Advies en Beheer (afdeling Parkeergebouwen) is opdrachtnemer en adviseur voor het beheer 
en de exploitatie van gebouwde parkeervoorzieningen in Amsterdam. 

• De dienst Stadstoezicht richt zich op het innen van inkomsten uit het parkeren, het verstrekken van ver-
gunningen, wegslepen en naheffingsaanslagen in opdracht van de stadsdelen. 

1.2 Gewenst effect

De	ontwikkelingen	in	de	keuze	van	vervoer	(modal	split)
Als gevolg van autonome groei zal in de periode tot 2010 het aantal verplaatsingen binnen de agglome-
ratie met naar schatting 30% toenemen. Deze groei wordt veroorzaakt door de toename van inwoners en 
arbeidsplaatsen, maar ook door een toename van de behoefte aan mobiliteit van het individu. Om deze 
groei te accommoderen streeft het College, naast het aanleggen en het beter benutten van infrastruc-
tuur, naar een verschuiving in het gebruik van vervoerswijzen door verkeersdeelnemers (de zgn. modal 
split). 
Het effect van de maatregelen op verkeer en vervoersgebied kan worden teruggevonden in de mate 
waarin de vervoerswijzen zijn beïnvloed. Hieronder worden de streefcijfers en de realisatie weergegeven. 

Dit betreft alle verkeers-deelnemers, dus bewoners èn bezoekers. Voor alleen bewoners is de modal 
split: fiets 37%, auto 41%. OV 22%.

Tabel 1.1 De ontwikkelingen in de keuze van vervoer (modal split)

Modal split 2005 2010 2015

Auto 50% 45% 44%

Fiets 21% 23% 20%

OV 29% 32% 36%
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Verkeersveiligheid

In bovenstaande figuur worden naast de jaarcijfers met betrekking tot het aantal ziekenhuisgewonden de 
driejaarlijks gemiddelde cijfers in één lijn aangegeven om daarmee het incidentele karakter te neutralise-
ren op een zodanige wijze dat beleidsmatige conclusies kunnen worden getrokken. Op dit moment kan 
worden geconstateerd dat de trend in het aantal verkeersslachtoffers dalende is.

Ten aanzien van het aantal dodelijke slachtoffers kan worden geconstateerd dat sinds de eeuwwisseling 
een dalende trend is ingezet. Op grond van de cijfers over de laatste jaren blijkt dat de geïntegreerde en 
planmatige aanpak middels inpassing in het Duurzaam Veiligheidsbeleid en via verkeerseducatie, hand-
havings- en infrastructurele activiteiten, en uitvoeringsprogramma’s, goed werkt.

1.3 Ontwikkelingen

Rijksbeleid
Het nationale verkeer en vervoersbeleid voor het komende decennium is weergegeven in de nota Mobi-
liteit. Naar verwachting groeit het personenverkeer landelijk tot 2020 met 20% en het goederenvervoer 
met 40 tot 80%. Het wegverkeer groeit met ruim 40%, zowel op het hoofdwegennet als op het onderlig-
gend wegennet. De mobiliteitsgroei wordt gefaciliteerd binnen de wettelijke en beleidsmatige kaders 
voor milieu, veiligheid en leefomgeving. Om goed functionerende infrastructurele netwerken te realise-
ren zal het Rijk eerst de onderhoudsachterstanden op de hoofdinfrastructuur wegwerken. De spoorcapa-
citeit wordt niet uitgebreid. De nota is eind december 2005 met grote meerderheid in de Tweede Kamer 
aangenomen. De Kamer heeft aangegeven de middelen nu al te willen besteden aan nieuwe wegen en 
spoorlijnen. 
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Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in Nederland is op veel plaatsen niet in overeenstemming met de Europese normstel-
ling. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft verschillende besluiten betreffende 
ruimtelijke en infrastructurele projecten vernietigd, omdat deze besluiten niet voldeden aan de eisen 
die in het kader van de luchtkwaliteit worden gesteld. De normoverschrijding heeft verstrekkende con-
sequenties voor de ruimtelijk- economische en infrastructurele ontwikkelingen in Nederland en daar-
mee voor de ambities van het kabinet, ten aanzien van de uitvoering van de Nota Ruimte en de Nota 
Mobiliteit. Er zal 6 100 miljoen specifiek worden ingezet voor knelpunten in de sfeer van wegenaanleg, 
woningbouw en bedrijventerreinen in relatie tot luchtkwaliteit. De invulling zal gebeuren binnen het Nati-
onaal Programma van Maatregelen.  

Regionaal	beleid
Het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel neemt deel aan het Programmateam dat onder de verant-
woordelijkheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat valt. Het Programmateam heeft de opdracht 
besluiten voor te bereiden die het Kabinet in 2006 moet nemen over een aantal infrastructurele en ruim-
telijke projecten uit de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. 
Voor wat betreft de Noordvleugel gaat het onder meer om de landzijdige bereikbaarheid Schiphol, de 
planstudie weg Schiphol-Almere, de Zuiderzeelijn, de infrastructuur in de Zuidas en de de IJmeerverbin-
ding.

Gemeentelijk	beleid
Het Rijk heeft tot aan 2008 aanzienlijk lagere infrastructuurbudgetten aan het ROA beschikbaar gesteld 
dan in het MIP 2005 is voorzien. Bovendien heeft het ROA aangegeven dat het aandeel van de stad in 
de verdeling van deze BDU-budgetten, zoals in het Meerjarig Infrastructuur Programma (MIP) 2005-2010 
was verwacht, geenszins vaststaat. In november 2005 is het MIP geherprioriteerd. Doel van de herprio-
ritering is dat de basis wordt gelegd voor de komende Amsterdam BDU-aanvragen bij het ROA voor de 
periode 2006-2010. Het nieuwe MIP is bedoeld als basis voor het nieuwe collegeakkoord 2006-2010. 

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen

Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Openbare orde en Veiligheid

1. vermindering agressie en  zwartrijden

een veilig openbaar vervoer;

conducteurs op alle trams

Intensivering controles op de 

tramlijnen zonder conducteur 

( 5,16,24)

(Verder ontwikkelen van inte-

graal veiligheidsbeleid)

•  Intensivering controles op de tramlijnen zon-

der controleur (5, 16, 24)

•  Implementatie van integraal veiligheidsbe-

leid

•  Controledruk op tramlijnen 

zonder conducteur (5, 16, 24) 

gelijk aan realisatie 2004

•  Invoering van veiligheids-con-

venant Stationeiland en vei-

ligheidsarrangement station 

Nieuwmarkt tot Amstel.

•  Voorbereiding en ingebruik-

name cameratoezicht Eye 

on You

•  Principebesluit tot vorming 

van OV-politie

2. tourniquets in gebruik per  1/1/2004

Veiligheid in metrostations;

toepassing landelijke chipkaart

Principebesluit genomen over 

handhaving koppeling tourni-

quets aan chipkaart

plaatsing tourniquets •  Alle stations zijn voorzien van 

poortjes of in/uitscheckpalen 

zodat gestart kan worden 

met de invoering van de OV-

chipkaart. Beschikking is 8 juli 

2005 verkregen.
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Verkeer en Infrastructuur

1. verbetering bereikbaarheid

Voltooiing Noord-Zuidlijn in 

2011; uitvoeren volgens de

 genomen raadsbesluiten

•    Bouwactiviteiten aan de drie 

diepe stations en CS;

•   Aanbesteding/gunning stati-

ons Noord, Nieuwe Leeuwar-

derweg en in situ tunnel

•  Bouwactiviteiten aan de drie diepe stations 

en CS;     

•   Start bouw stations RAI,  

Buikslotermeerplein en Van Hasseltweg; 

bouwdok en caisson 1 gereed.

Bouwactiviteiten met betrek-

king tot alle stations, verkeers-

maatregelen ter beperking van 

de overlast.

2. Verbetering regionale bereikbaarheid

Verbetering regionale 

infrastructuur en openbaar

 vervoer;

•    Aanleg 1e fase IJ tram;              

•    Bestuurlijk akkoord 2e 

Coentunnel/Westrandweg 

getekend

•   Aanleg besturingsinstallatie in trambuis Piet 

Heintunnel;

•  Voorlopig en definitief ontwerp IJtram 2e en 

3e fase gereed;

•   Planuitwerking renovatie stations Oostlijn

•   Uitvoeren kadeverlegging

•   Start bouw auto-onderdoorgang CS

•   Aanbesteding overkapping

•   Tracébesluit Coentunnel

•   Organisatie  Noordveugel conferentie.

•   Visie wegennet uitwerken met verdere 

detaillering/ uitwerking concrete maatre-

gelen 

•   Planstudie CASH gereed;  verdere uitwer-

king; Zuidtangent: uitwerking vervolgonder-

zoek

•   RVVP afgerond; gebiedsgewijze uitwerking 

in uitvoeringsprogramma

•     IJ-tram is gerealiseerd, 2e en 

3e fase IJ-tram zijn tijdelijk stil 

gelegd

•   Convenant structurele rege-

ling vervanging en MVP 

metro vastgesteld, opstellen 

financiële kadernota.

•   Start bouw noordelijke tun-

nelbuis

•    Gunning bouw overkapping

•   Vaststelling grootstedelijk 

project; Collegebesluit 

december 2005; procedures 

in het kader de tracéwet.

•   Businesscase met 4 varian-

ten; uitstel door juridische 

procedure ROA –VWS inzake 

voorkeurstracé

•   Startnotities, studies, analyses 

en vertegenwoordiging

•   Gebiedsgewijze uitwerking 

in uitvoering programma; 

herprioritering MIP

3. leefbare en bereikbare stad

Parkeergarages, parkeerbeleid; 

1 of 2 bezoekers-garages in 

Singelgrachtzone;

 

Nota van uitgangspunten voor 

Singelgrachtgarages  opge-

steld;

•   PvE’s (+ krediet) Singelgracht-garages in uw 

Vergadering vastgesteld

•    Start bouw parkeergarage Haarlemmerplein

•    PvE opgesteld.  

Besluitvorming begin 2006

Transferia aan de Ringweg; Uitvoering P+R Sloterdijk en 

P+R Zeeburgereiland

Oplevering P+R Sloterdijk

Oplevering P+R Zeeburgereiland

•   P+R Sloterdijk is opnieuw 

ingericht en aangevuld met 

een Park + Bike-faciliteit;

•  Realisatie tijdelijke P+R-voor-

ziening op Zeeburgereiland 

ca. 200 pp. tot 2008

Handhaven blauwe zones, uit

breiding bezien na evaluatie;

Menukaart en parkeerverorde-

ning door uw Raad vastgesteld

Implementatie menukaart parkeerregelingen Keuze door stadsdelen menu 

parkeerbeleid; voorbereiding 

en verwerking in parkeerveror-

dening Parkeerbelastingen per 

1 januari 2006
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Vernieuwing Wibautas op

   basis masterplan Wibautas

 onder voorwaarde dat er geen

 extra  overlast door 

werkzaamheden  

Noord-Zuidlijn ontstaat.

Voorbereiden en uitvoeren 

maatregelen Wibautas

Voorbereiden en deels uitvoeren maatrege-

lenpakket Wibautas; m.n. Mr. Visserplein en 

Wibautas Noord

•    Stedelijke randvoorwaarden, 

profiel en kredietbesluiten 

voorbereid; 

•    Kwaliteitschouwen uitge-

voerd, black spots aangepast, 

optimalisering verkeersregel-

installaties Mr. Visserplein

Opstapper Exploitatie Opstapper Vanwege exploitatieve gevolgen wordt voor-

gesteld om de Opstapper te beëindigingen.

Businessplan Opstapper 

gereed voor besluitvorming.

Opbrengsten uit 

efficiencyoperatie GVB worden

 ingezet voor meer en beter OV

•   Jaarcontracten opstellen

•   Monitoring uitvoering dienst-

regeling

•   Opstellen jaarcontracten; 

•    Monitoring uitvoering dienstregeling

Jaarcontracten opgesteld;

Uitvoering dienstregeling 

gemonitord.

4. veiliger en goed onderhouden  wegen etc.

Onderhoud hoofdinfrastructuur •   Bestuurlijk vaststellen nieuw 

Meerjaren Programma Hoofd-

net auto

•   Besluitvorming regie hoofd-

netten

•   Wegwerken verkeeronveilige 

situaties

•   Uitvoeren meerjaren-programma hoofdnet 

auto;

•   Wegwerken verkeersonveilige situaties;

•   Vaststellen nieuwe Nota Stedelijke Infrastruc-

tuur

•  15 projecten in voorberei-

ding;

• 1 projecten in uitvoering;

• 9 projecten technisch gereed.

•  Beleidskader Hoofdnetten 

vastgesteld

•  46 blackspots kruisingen 

aangepakt

• 39 blackspots in uitvoering

•   Nota stedelijke infrastructuur 

opgesteld, bevoegdheden 

stadsregisseur vastgesteld

5. Publieke werken veroorzaken zo min mogelijk overlast

Effectief voorkomen en 

beperken van overlast. 

•  Fusie bureau Stadsregie en 

IVV

•   Vier bereikbaarheid corridors 

aangewezen

•   Regieplan Stationeiland 

opgesteld

•   Fusie Bureau Stadsregie en het team Uitvoe-

rings-coördinatie van de dienst IVV 

•   Geografisch informatiesysteem over werk-

zaamheden en planningen operationeel 

•   Beleids- en uitvoerings-programma dyna-

misch verkeersmanagement gereed 

•   Coördinatie op stationseiland op basis van 

regieplan;

•    Fusie stadsregie en ver-

keersmanagement afgerond.

Verkeersmodellen t.b.v. toe-

komstscenario. Formulering 

strategisch kader en meerja-

renprogramma 

•   Beleidkader en uitvoerings-

programma DVM opgesteld

•   Afstemming projecten voor-

bereiding en uitvoering op 

basis Masterplan
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Subresultaatgebied Exploitatie Openbaar Vervoer

Concessie	openbaar	vervoer	2006-2008/2011
Tot en met 2005 was de dienst IVV ambtelijk opdrachtgever voor het openbaar vervoer in Amsterdam, 
daartoe gemachtigd door het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA). In 2006 zal dit veranderen. Het 
ROA kiest voor een model met een grotere regionale regie en heeft in 2005 eveneens besloten om het 
gemandateerde opdrachtgeverschap voor de exploitatie en sociale veiligheid in het openbaar vervoer 
aan de gemeente Amsterdam niet te continueren. 
Het ROA heeft wel besloten de concessie 2006-2011 aan het GVB te gunnen. De lijn van dalende uur-
tarieven die in de vorige concessie is gestart, zal worden voortgezet. Op deze wijze is geborgd dat het 
voorzieningenniveau in Amsterdam de komende jaren op zijn minst gelijk zal blijven. 

Punctualiteit
De punctualiteit wordt voor de modaliteiten bus en tram gedefinieerd als het op tijd vertrekken (binnen 
1 minuut voor of na de tijd van de dienstregeling) van de beginhalte. Het GVB heeft in 2005 het EBS-II in 
gebruik genomen om de punctualiteit te meten. Dit systeem kent opstartproblemen, waardoor het GVB 
niet in staat was over het eerste halfjaar punctualiteitgegevens op te leveren, zodat over deze periode de 
maximale malus is opgelegd. 

Kwaliteitskoersmeter
Via de kwaliteitskoersmeter (KKM, reizigerstevredenheidonderzoek) wordt twee keer per jaar grootschalig 
geënquêteerd onder de OV reizigers. De uitslagen van de KKM herstellen zich niet na de daling van eind 
2004, maar geven een redelijk constant beeld te zien. De uitslagen zijn echter beneden de norm zodat 
de maximale malus zal worden opgelegd. Naar aanleiding hiervan zijn voor de nieuwe concessie zwaar-
dere sturingsmiddelen ontwikkeld en is van het GVB een verbeterplan geëist.

Sociale		Veiligheid	

Contractbeheer	
In 2005 lijkt de trend van een dalend aantal incidenten zich voort te zetten. In de eerste drie kwartalen 
van 2005 lag het aantal incidenten 8,9% lager dan over de dezelfde periode een jaar daarvoor. In 2004 
lag het aantal ook al 12,8% lager dan in 2003. Het ingezette beleid kan, zeker gezien de toename van 
controle en toezicht, succesvol worden genoemd. 

OV-politie
In 2005 is een onderzoek naar de organisatie van toezicht en handhaving in het openbaar vervoer afge-
rond en is het principebesluit genomen om te komen tot een OV-Politie. Er is een externe projectmana-
ger aangesteld die tot taak heeft om een organisatieontwerp en een implementieplan te ontwikkelen. In 
2005 is de besluitvorming voor het verstrekken van OV-verboden voorbereid. Na bestuurlijke besluitvor-
ming in 2006 kunnen OV-verboden tot maximaal 6 maanden worden opgelegd.  

Veren	
In 2005 is een visie op het veervervoer op het IJ opgesteld. In deze visie is onder andere aangegeven 
dat Amsterdam Noord op twee trajecten met gratis veren wordt ontsloten; de veerverbindingen tus-
sen Amsterdam CS rechtstreeks naar de overkant en een veerverbinding tussen Amsterdam Westerpark 
rechtstreeks naar de overkant. Tevens worden er plannen ontwikkeld voor het stopzetten van het  Dis-
telwegveer waarbij de taak van dit veer wordt overgenomen door een uitbreiding van het veer naar het 
NDSM-terrein. In 2005 heeft tenslotte het Java-veer tussen Amsterdam CS en het Java-eiland gevaren. 
Momenteel wordt samen met de stadsdelen Westerpark en Noord, het ROA en Zaanstad onderzocht of 
vanaf 1/1/2007 een snelle catamaran verbinding tussen Amsterdam CS, via het NDSM-terrein naar Zaan-
dam kan worden opgestart.
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2.2 Subresultaatgebied Infrastructuur

Algemeen
Om de stad bereikbaar te houden en mobiel te maken, moet de bestaande infrastructuur goed worden 
beheerd en onderhouden, dient ze optimaal benut te worden en is het van belang te investeren in nieu-
we infrastructuur. Het subresultaatgebied Infrastructuur is onderverdeeld in drie paragrafen: ontwikkeling, 
beheer en benutting.

A)	Ontwikkeling	Infrastructuur
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die in 2005 zijn uitgevoerd in 
de diverse infrastructurele projecten. Hieronder volgt met betrekking tot twee onderdelen een nadere 
toelichting.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Jaarcontracten

minimaal te rijden dienstregelings-

uren 2005:

• bus  799.384

• tram 644.570

• metro 123.165

maximaal geaccepteerde uitval 2005:

• bus 1,5%

• tram 1,75%

• metro 1,2%

kwaliteitsoordeel in 2005 en op ter-

mijn: 

• bus  79,5 (81,5)

• tram 80   (82,0)

• metro 72 (77)

Sociale veiligheid

•  op termijn controledruk conform 

landelijke normen van 0,5% in 

gesloten en 2% in open instapre-

gime;

•  in 2006 5% minder slachtoffers van 

geweld en criminaliteit in ov dan 

in 2004;

•  in 2006 4% minder mensen die 

zich onveilig voelen in het ov dan 

in 2004 

•  Inzetten van conducteurs op alle 

gevoelige lijnen;

•  voorbereiden poortjes/chipkaart

•  daling aandeel zwartrijders tot 5%  

verbetering kostendekkingsgraad;

•  toegankelijkheid

  in 2010 kan 80% van de doelgroep

  gebruik maken van het  OV (nu 17%)

•  uitvoering actieplan toegankelijk-

heid

Opstapper; 

voortzetting exploitatie in 2005

• bus 777.112

• tram 695.029

• metro 130.239

uitval in 1e 3 kwartalen 

• bus 1.03%

• tram 2.03%

• metro 1.99%

kwaliteitsoordeel  2005

• bus  71 

• tram 75   

• metro 60

1e 3 kwartalen Soc.Veiligheid

•  gesloten regime 0,2% en open 0,6% 

•  Doelstellingen per 1-1-2006 uit Vei-

ligheidsplan zijn reeds gehaald

• halte-inventarisatie

exploitatie voortgezet

•  opstellen jaarcon-

tract exploitatie;

•  uitwerken/uitvoe-

ren monitoring;

•  toepassen bonus/

malusregeling.

•  Opstellen con-

tract sociale vei-

ligheid

•  Uitvoering toe-

zicht GVB

•  Uitwerken en uit-

voeren monitoring

•  Inwerktreding 

veiligheidsarran-

gement OV

                                

         

Verbeteren haltes 

en materieel

   

Businessplan 
gereed

167.887

14.294

1.117

 

220.246

Saldo:

30.455

4.252

Saldo:

-10.042

1.117 
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Noord/Zuidlijn	
In 2005 zijn er tegenvallers geweest bij de technisch complexe werkzaamheden op het Centraal Station. 
Het gevolg daarvan is een uitloop van de planning met een half jaar. De bouw van de drie ondergrondse 
stations Rokin, Vijzelgracht en Ceintuurbaan vordert gestaag. Over de problemen in de aansturing, die 
zich hier voordoen, wordt met de aannemer onderhandeld. Een gunstige bouwmarkt zorgde voor mee-
vallers in de aanbestedingen in Noord en Zuid. De werkzaamheden verlopen daar naar wens. Intensief 
omgevingsmanagement zorgt voor beperking van de overlast door geluid en bouwactiviteiten voor 
omwonenden. Het risicoprofiel van het project ging omlaag omdat het mogelijk bleek de omgevings-
schade tegen gunstige voorwaarden alsnog extern te verzekeren. 
De adviezen van de Commissie Sorgdrager, die het project begin 2005 heeft doorgelicht, hebben geleid 
tot een versterking van de projectorganisatie op het gebied van risico-analyse en kostenbewaking.

Aanleg	bypass	lijn	5	
Tijdens de behandeling van de zuidelijke beëindiging van de Noord/Zuidlijn op 13 juli 2005 heeft uw 
Vergadering besloten voor tramlijn 5 een bypass aan te leggen via de Strawinskylaan. Op 9 november is 
de commissie VVI geïnformeerd over de voortgang van het project en de samenhang met de ombouw 
van de Amstelveenlijn, metrovisie, Zuidas en Noord/Zuidlijn. De commissie heeft ingestemd met het 
verder uit werken van de bypass. Hiertoe is een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld. De reali-
satiekosten zijn geraamd op 15 tot 20 miljoen euro. Voor een deel van deze kosten wordt BDU-subsidie 
aangevraagd. 

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 61.000)

Noord/Zuidlijn

ca 9,5 km metrolijn; 

gereed in 2011; reistijd 

Buikslotermeerplein 

–Zuid/ WTC 16 minuten;

station Buikslotermeerplein 

(1.1)

•  1e deel wanden/dak gestort 

station Van Hasseltweg (1.2)

•  1e deel wanden/dak gestort 

Zinktunnel onder het IJ (2.2)

•  bouwdok onderwaterbeton 

gestort;

•   CS moot + moot 1 wandbe-

kisting gereed 

•  Open Havenfront/start-

schacht (3.3)- caisson 1 

(startschacht) op diepte + 

gestort constructies 

station Rokin (5.2)

•  diepwanden en dak west 

gestort;

•  dak ruwbouw oost gestort;

•  dak diepe station gestort

station Vijzelgracht (6.2)

•  diepwanden westzijde 

gereed;

•  stempelende en dragende 

constructies verdeelhallen 

station Ceintuurbaan (7.2)

•  diepwanden en dak gereed;

•  2/3 stempels geplaatst.

station RAI (8.2)

•  tussentunnel,  vloer gereed;

•  wandbekisting geplaatst;

•  dak gestort

Uitvoering bouw, aanbesteding

172.179 157.204

saldo: 

-14.975
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 61.000)

IJ tram 1e fase / IJweg 

Oost

Start exploitatie zomer-

dienstregeling 2005 keer-

lus PTA

Exploitatie van lijn 26 vanaf 30 

mei 2005 gestart

Ontwikkelen en testen besturingssy-

steem

Proefrijden/ oplevering

Start exploitatie

19.329 29.443
saldo: 

10.114

IJ tram 2e en 3e fase -ca. 4 

km tramlijn; 

start exploitatie in 2009

Nog geen activiteiten  ivm 

vernietiging bestemmingsplan 

IJburg 2e fase

n.v.t. 136 136

Tramhalte Johan Huizin-

galaan

•  toegankelijkheid ver-

beterd

IpvE vastgesteld

Start ontwerp

Constructieve analyse 

Besluitvorming IPvE

Start Ontwerp

Renovatie Metro Oostlijn 

17 stations

Project- en uitvoeringsbe-

sluit Kraaiennest

Oplevering systemen

Voorbereiding stationsre-

novaties

Tunnelveiligheid: voor-

bereiden uitvoering PvE 

infra; uitwerking PvE orga-

nisatie en materieel

Projectbesluit Kraaiennest 

(o.a. vanwege vertraging 

stadsdeel)

Systemen opgeleverd

Renovatie in voorbereiding 

kwantitatieve risicoanalyse 

(QRA) opgesteld

PvE vastgesteld: architect geselecteerd 

voor  ontwerp

Uitvoering systemen

Uitwerken QRA en  PvE organisatie / 

materieel.

6.156 38.979
saldo: 

32.823

Schoon en heel

Reigersbos (westhal) 

Waterlooplein (noordhal)

Renovatie van metrostati-

onhallen Waterlooplein en 

Reigersbos                   

Uitvoeren schoonmaak werkzaamheden, 

kleine verbeteringen en aanpassingen

Poortjes 

• realisatie project

Beschikking ontvangen.

Alle stations voorzien van 

poortjes of in-uitcheckpalen.

Start realisatie van gecontroleerde 

toegang 

10.397 16.352
saldo:
5.951

Eye on You

• Clustercentrale (OCC)

• realisatie project

In gebruikname OCC per 

febr. 05 

Uitbreiding camera’s van 250 

naar 700

Plaatsing camera’s

Bestrijding vandalisme;

vergroten veiligheid

570 570

IJsei 

Gereed in 2010: 24 halte-

plaatsen bus;

2x2 rijstrooks auto onder-

doorgang

Kistdam en kade uitbreiding

Realisatie langzaamverkeer

bruggen, 

Westelijk waterplein en lange 

steiger west gereed, aanvaar-

bescherming en kap aanbe-

steed.

Startbouw noordelijke tun-

nelbus

Regio en coördinatie van deelprojecten

Europese aanbesteding en gunning

21.582 22.161
saldo:

579.347
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B)	Beheer	Infrastructuur

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 61.000)

Dynamisering Busstation 

Amsterdam Centraal: 

busstation voorzien van 

een dynamisch verwij-

zings- en reizigersinforma-

tie-systeem

verkeerskundig ontwerp 

gereed, indicatieve subsidie-

beschikking van ROA verkre-

gen voor dynamisering

Realisatie functioneel verkeerskundig 

ontwerp Voorbereiding aanbesteding 

Construct & Design

NS Station Bijlmer

Gereed in 2007; gecombi-

neerd NS/metrostation

•  voorbereiding en uit-

voering bouw station en 

omgeving

Vaststelling PvE en definitief 

ontwerp

Westrandweg/ 2e coen-

tunnel (gereed 2012)

Trajectnota Westrandweg Overleg stadsdelen

Realisatie bestuurlijke besluitvorming

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Beheer infrastructuur 19.811 1.106
saldo:

18.705

Aanpassen verordening 

op de stadsdelen en nota 

stedelijke infrastructuur

Kwaliteitschouw tech-

nische staat autonet in 

2005: 76% op CROW-

norm (2003 73%)

Bestedingsvoorstellen 

groot onderhoud en zoab 

2005

Nota Stedelijke Infrastructuur 

vastgesteld

In 2005 voldeed 75% van het 

areaal aan de CROW norm

•  Bestedingsvoorstel 2005 

gerealiseerd

•  Bestuurlijke vaststelling 
van 2 profiel en kredietbe-
sluiten

Vervanging Zoab wegvakken:

Bestuurlijke besluitvorming

Aanpak ZOAB:

•  Valkerburgerstraat; Hoofdweg; Stadi-

onweg

•  Zeeburgerdijk; Haarlemmerweg; J. van 

Galenstraat; J. Huizingalaan; Pr. Ken-

nedylaan; Bm. Roellstraat
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Meerjarenprogramma 

hoofdnet auto 

Aanpak Groot onderhoud

Technisch gereed

7 GGO-projecten 

2 reconstructieprojecten 

11 reconstructie projecten in 

voorbereiding

Uitwerking varianten Mr. Vis-

serplein

1 GGO project gestart

Groot onderhoud: 

Nwe. Leeuwarderweg; 

Amstelveenseweg; 

Panamalaan; H. Sneevliet-weg; Munt-

bergweg/ Afrit A9; Gooiseweg/ Afrit A9

Van Nijnenrodeweg

Ookmeerweg; Transformatorweg; 

Douwesweg; Buitveldertselaan

Basisweg; Nieuwe Utrechtseweg

Stadhouderskade

Loosdrechtdreef

Plesmanlaan; Stadhouderskade 2; 

Amstelveenseweg 3-4; 2e Hugo de 

Grootstraat

Jan van Galenstraat; Van Marwijk 

Kooijstraat; Pr. Kennedylaan: Huizinga-

laan 1&2; Bm. De Vlugtlaan

Mauritskade ; Wibautas  Mr. Visserplein

Wibautas/ Wibautstraat

DO Wibautstraat Noord

Plesmanlaan (Osdorp)

Aanpak knelpunten in 

doorstroming hoofdnet-

ten

Aanbreng verkeerslussen op 

corridors

Incidentmanagement

Afspraken gebruik camera’s

Communicatie over:

incident management

Regelgeving uitvoering werken op cor-

ridors

Toezicht Verkeersteam

Tunnelbeheer

Aanpak verkeerslichten Invoer groene golf:

Wibautstraat/Weesperstraat

Transformatorweg; Basisweg 

Verkeersmanagement

Aanpak infrastructuur Bewegwijzering: Wibautstraat

Fietspaden: Westerdoksdijk

Aanpak bewegwijzering

Aanleg Fietspaden

Beheer hoofdnet rail/

openbaar vervoer

80,5 km tramrails; 81,2 km 

metrorails , 400 tramhal-

tes en 52 metrostations

65.165 13.477

saldo:

51.689
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

•  uitvoeren beheer cf. 

contract

•  beheervisie railinfra-

structuur

•  monitoren onderhoud/

vervanging

• Toegankelijkheid

Beheervisie geactualiseerd

Vaststelling Convenant onder-

houd en beheer railinfrastruc-

tuur

Traminfrastructuur

Vervanging van ca. 6 kilome-

ter spoor (6  12 miljoen)

Vervanging metro infrastruc-

tuur 

halteaanpassingen

Resultaatgerichte aansturing GVB
Overleg ROA, bestuurlijke bekrachti-
ging 2006

Uitvoering van 33 projecten in 
opdracht gegeven aan GVB

Aanleg geluidscherm Gein
Vervanging spoor Gaasperplas/ 
Venserpolder
 
Vervanging sporen en overwegen 
Amstelveenlijn
2 halteparen gerealiseerd 
Elisabeth Wolffstraat, Kinkerstraat

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Beheer bruggen

217 vaste, 37 beweeg-

bare bruggen  

 9 delen van NS objecten

14.568 96

saldo:

14.472

Onderhoudstoestand in 

2004:

•  61% goed ( 60% in 

2000)

•  17% matig  (15%)

•  8% slecht (10%)

•  14% in uitvoering  

(15%).

•  Uitvoeren beheer/ 

onderhoudsplan

Onderhoudstoestand in 2005:

•  70% goed 

•  14% matig 

•  1% slecht

•  15% in uitvoering

Beheer/ onderhoudsplan 

Uitvoering beheerplan:
brug 84 (Singelgracht/Ferd. Bol)
brug 161, als replica  (Singelgracht 
voor het F. Hendrikplantsoen)
bruggen Amstelkanaal:
•  v. Woustraat, 
•  J.M Coenenstraat Stadionweg
Brug 258, 260, 405, 407

Beheer tunnels

IJ-tunnel, Piet Heintunnel 

en Arenatunnel

•  uitvoeren concept 

beheerplan tunnels

Beheerplan tunnels

Verbetering tunnelbewaking 

•  actualisatie beheerplan
•  aanpassing besturingssoftware
•  vernieuwen werkstations

3.241 102

saldo:

3.138
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(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Beheer Waterwerken

41,4 km kade, 34 sluizen 

en waterkeringen

•  opstellen beheerplan 

oevers en sluizen

vernieuwing clusterpost

vernieuwing kademuren

onderhoud oever voorziening

onderhoud oever voorziening

geactualiseerd beheerplan

Sluis 109
Schinkelkade
Dageraadsluis
Kostverlorenkade
actualiseren beheerplan sluizen en 
oevers

2.126 26

saldo:

2.100

Beheer Verkeersregelin-

stallaties

352 verkeersregelinstal-

laties

•  uitvoeringsbestek 

onderhoud

•  regulier vervangingspro-

gramma

Uitvoeringsbestek gereali-

seerd

Opdrachtverlening derden 

t.b.v. uitvoering

onderhoud en beheer

PHeinkade; Daalwijkdreef; Karspeldreef; 

Molukkenstraat; Panamalaan; Loos-

drechtdreef

9.070 718

saldo:

8.351

Beheer Openbare Ver-

lichting

116.000 lichtmasten, 

133.500 armaturen, 

140.000 lampen

•  uitvoeringsbestek 

onderhoud

•  contract operationeel 

beheer 2006

•  contract onderhoudsma-

nagement 2006

•  onderhoudsprogramma

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Onderhoud en vervanging

Schouwen
Schade, storing,klachten afhandeling

Technisch gereed:
Vervanging Jarnkonst armaturen; 
Meeuwenlaan; Baarsjesweg; Schel-
lingwouderdijk; Javastraat

29.822 3.099

saldo:

26.723

Stadsilluminatie

Nieuwbouw

Vervanging

In uitvoering: Artis
Noorderkerk, Rijksmuseum
Technisch gereed: Tropenin-
stituut Herengracht

1.277 632
saldo:

646
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C)	Benutting	Infrastructuur

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Dynamisch Verkeersma-

nagement

1.890 bewegwijzerings-

masten, 50 parkeerver-

wijsmasten,18 p-garages, 

170 IDP-verbindingen, 26 

verkeerstv’s   

•  beheer en onderhoud 

verkeersinformatiesy-

stemen

•  beleidskader/uitvoering 

programma

Inwinsysteem Zuidoost in uit-

voering

Aanpak Bijenkorf-file gereed

aanleggen monitoringssystemen. 

2.264 -338

saldo:

2.602

Verkeersleiding

•  afwikkeling 5000 inci-

denten

•  toezicht en bewaking

•  wegsleepregeling

•  afhandeling van 200 inciden-

ten  en 2000 niet-incidenten

•  Regulier toezicht

•  Bediening bewaking objecten

•  Incidentenbeheer

•  Wegslepen voertuigen

2.041 2

saldo:

2.039

Uitvoeringscoördinatie

•  algemeen projectcoördi-

natie en coördinatiestel-

sel uitvoering;

•  stadscoördinatiesysteem 

is operationeel;

•  fusie bureau Stadsregie 

en team uitvoeringsco-

ordinatie;

•  beleidsvorming onder-

grondse infrastructuur.

Fusie 1/1/06 afgerond.

Beleidsvorming ondergrondse 

infra 

•  bediening bewaking objecten

•  Incidentenbeheer

•  wegslepen voertuigen

Verordening in voorbereiding

1.498 450

saldo:

1.048

Coördinatie Projecten

•  Projectcoördinatie Stati-

onseiland

•  Omgevingmanagement 

NZL

•  Uitvoering samenwerking 

NS en Pro Rail op basis van 

masterplan

•  Coördinatie van  omgevings-

projecten

•  afstemming van de projecten in voor-

bereiding en uitvoering op het Stations-

eiland;

•  coördinatie van omgevings-projecten 

van de NZL

2.920 2.337

saldo:

583



122	 Resultaatgebieden

ve
rk

ee
r	

en
	in

fr
as

tr
uc

tu
ur

2.3 Subresultaatgebied Verkeers- en vervoersbeleid

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Verkeers- en vervoers-

beleid

Beleidskaders en studies

Inventarisatie + actieve 

programmering hoofd-

netten

Beleidseffecten rappor-

tage

Verkeers- en prestatiemeting

Factsheets

Verkeeronderzoeken voor 

stadsdelen, grootstedelijke 

projecten en centrale stad

Houden van periodieke verkeerstellin-

gen/enquêtes

Bijhouden verkeersmodel Genmod

Modelberekeningen/analyse

3.648 1.236

saldo:

2.412

Adviezen en studies infra-

structurele projecten

•  verdere uitwerking 

CASH studie

•  vervolgonderzoek Die-

mertak/ Zuidtangent

•  gebiedsgewijze uitwer-

king RVVP

•  uitwerken netwerkvisie 

wegennet Noord Hol-

land

•  Voorbereiden Noord-

vleugeloverleg

•  Pilot betaald rijden

Regionale eisen PVE Zuider-

zeelijn

Ontwikkeling alternatief tracé 

Ontwikkeling uitvoeringspro-

gramma

Afronding 1e fase project

Uitvoering quick wins op 

gemeentelijk en rijkswegennet

Platform:

Vergaderingen directeuren en 

bestuurlijk overleg

Uitwerking betaald rijden 

opties

Manifest standpunt Noord-

vleugel

bijdrage aan de projectorganisatie 

Verkeerskundig onderzoek

Bijdrage Regionaal Investeringspro-

gramma

Bijdrage in werk- en begeleidingsgroep.

Advisering t.b.v. inbreng commissie 

Nouwen Afstemming regio en G4

487 38

saldo:

449

Autobeleid

•  Instellen Taxi Advies 

Orgaan

Opstellen G4 V&W taxicon-

venant

Beleid en beheer medege-

bruik taxi’s van tram en bus-

banen.

Beleid taxistandplaatsen

Actieplan taxi

Handhaving arrangement Poli-

tie en OM

Wet en regelgeving

Wegbeheer en voorzieningen voor taxi

Handhaving van regels en openbare 

orde

Opzet Brancheorganisatie Taxi Amster-

dam

Stimulering Keurmerk Taxi

Chauffeurs

569 -
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Openbaarvervoerbeleid 

Uitwerking studie materi-

eel Noord Zuidlijn

•  netoptimalisatie

•  Corridorstudie NZ-lijn 

naar Amstelveen

aanschaf NZ lijn materieel

Start opstelling metro en OV 

visie

Bestuurlijke besluitvorming: 

Bypass lijn 5 

Opstellen PvE 

Deelstudie onbemand rijden exploitatie 

NZ Lijn

Rapportages en eindrapport

Nota’s ten behoeve van bestuurlijke 

besluitvorming

434 434

Fietsbeleid

Meerjarenplan fiets

Hoofdnet fiets

Fietsbeleid

Evaluatie fietsbeleid

Fietsbewegwijzering

Meerjarig beleid fiets

Analyse en onderzoek

Beleidskader fietsparkeren

Resultaten enquête

opdracht ANWB

Input programakkoord

Onderzoek naar realisatie ontbrekende 

schakels in hoofdnet Fiets

Afwegingskader toekomst

Enquête 400 personen 

Bewegwijzering, plaatsing panelen

313 312.986

Fietsdiefstalpreventie

Vermindering aantal fiets-

diefstallen in 2006 met 4 

% tot max 12% (2001)

Daling diefstalrisico naar 10 %.

Digitale aangifte mogelijkheid 

gerealiseerd.

Invoering van een landelijke 

unieke code frame nummers) 

voor nieuwe fietsen.

Publieksprijs  Nederlandse 

Fietsersbond beste aanpak 

Fietsendiefstal 2005.

Uitvoering proef fietsregistratietags 

(chip) voor tweedehands fietsen.

Proef met structurele controles fietsen 

door speciaal team.

1.467 5

saldo:

1.462

Fietsenstallingen

19 bestemmingstallingen, 

waarvan 10 Locker; 135 

buurtstallingen.

•  Evaluatie mobiele stal-

ling

•  Prestatiemeting Locker-

stallingen

•  realisatie fietsenstal-

lingen

•  plaatsen nietjes bij 

publiekstrekkende voor-

zieningen en sportac-

commodaties

Gebruik geoptimaliseerd

Klanttevredenheid

onderzoek (Score 8)

Stalling Buikslotermeerplein

fietsenstalling PTA

stalling Waterlooplein

10 buurstallingen opgeknapt 

plaatsing van 4.000 nietjes 

afgerond

Optimaliseren benutting en gebruik loc-

kerstallingen

Voorbereiding realisatie

PvE opgesteld/ start ontwerp

subsidieverstrekking

Plaatsing en financiële afwikkeling

2.711 18

saldo:

2.693
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2.4 Subresultaatgebied Parkeren

2.4.1	Parkeergarages	en	Park	&	Ride	voorzieningen

Overdracht	exploitatieverantwoordelijkheid	parkeergebouwen

Op 7 maart heeft het College van B&W het besluit genomen om de exploitatie verantwoordelijkheid 
voor de parkeergebouwen over te dragen aan DAB Parkeergebouwen (PG). Het gaat hierbij om de over-
dracht van de Park & Ride-voorzieningen en de parkeergebouwen van dIVV en OGA. Parkeergebouwen 
zal in 2006 een bedrijfsplan opstellen waarin wordt beschreven hoe PG zijn rol als exploitant wil invullen.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Verkeersveiligheidbeleid

In 2010 50% minder 

doden en 40% minder 

ziekenhuisgewonden t.o.v. 

1986.

(In 2003 2200 slachtoffers 

w.o. 15 doden en 228 zie-

kenhuisgewonden)

•  In 2010 is 80 tot 90 % 

van het wegennet duur-

zaam veilig ingericht.

•  Verkeerseducatie: veili-

ge school-thuisroutes in 

alle stadsdelen in 2005

•  Fietsexamen

•  Inventarisatie en actieve pro-

grammering hoofdnetten.

•  Beleidseffecten rapportage 

Inrichting van de internetsite 

verkeersveiligheid.

•  screenen schoolthuisroutes 

in twee stadsdelen.

•  2100 geslaagde leerlingen.

•  Opstellen en actualiseren beleidskader 

verkeersveiligheid

•  Subdriehoek verkeer

•  Monitoring verkeersveiligheid

•  regierol verkeerseducatie verzorgen 

lesmateriaal

•  Deelname 66 scholen

994 994

Black spots

In 2010 100% minder 

black spots

•  aanpakken 30 verkeers-

onveilige situaties

•  aanpakken diverse 

grotere blackspots-krui-

singen

•  aanleggen fiets opstel-

stroken

•  voetgangersoversteek-

plaatsen in 2010 voldoet 

100% aan de criteria 

duurzaam veilig

•  Aanpak 46 black-spots 

•  39 (bijna) black-spots zijn 

geanalyseerd/geprogram-

meerd.

•  Reconstructie Henk Snee-

vlietweg-J.Huizingalaan 

•  Start reconstructie van het 

Hoofddorpplein 

•  fietsopstelstroken zijn geïn-

ventariseerd

•  voetgangeroversteekplaat-

sen zijn geïnventariseerd

•  Uitvoering van ruim 70 maatregelen.                               

•  Programmering t.b.v. uitvoering 2006

•  Inventarisatie en programmering

1311 1311
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Parkeren

Bezettingsgraad	P&R	terreinen	en	stedelijke	garages
De bezetting van de stedelijke parkeergarages is met ca. 10% teruggelopen ten opzichte van 2004. Het 
P+R- gebruik is gestegen; er heeft een verplaatsing van het bezoekers parkeren plaatsgevonden naar de 
P+R voorzieningen.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Parkeerbeleid 920.389

Afronden onderzoek t.b.v. 

evaluatie effecten par-

keerbeleid

Voltooien afspraken uit 

convenant zorgparkeren

Overleg stadsdelen en 

voorbereiding invoering 

menukaart in de verordening 

Parkeerbelasting 2006.

Bestuurlijke besluitvorming 

Zorgparkeren

Monitoren parkeren Ontwikkeling 
parkeertarieven 
Uitwerken evaluatie (2006)

Voorbereiding besluitvorming

Parkeerprojecten

Bezoekersgarages Sin-

gelgracht  max. 1.100 

ppl (Weteringcircuit en   

Frederiksplein) en 210 ppl 

Haarlemmerplein

•  programma’s van eisen 

en staart ontwerpfase 

voor de parkeergarages 

aan de Singelgracht

•  Start Singelgrachtga-

rage Haarlemmerplein

Ontwerp en bestek Frederik-

splein in 2006. Uitvoering in 

2007.

Start bouwrijp maken terrein 

Haarlemmerplein

Voorbereiding opstellen programma 
van eisen

Parkeervoorzieningen 

Opdrachtgeverschap

•  oplevering P+R Sloter-

dijk 1e kwartaal 2005

•  oplevering P+R Zeebur-

gereiland

•  beheer parkeervoorzie-

ningen

1160 parkeerplaatsen

1250 P+R-plaatsen

•  Sloterdijk is in 3e kwartaal 

opgeleverd

•  Zeeburgereiland is in 2e 

kwartaal opgeleverd

•  bezettingsgraad en exploi-

tatieresultaat gestegen tot 6 

1,7 miljoen positief.

Uitvoeren web- en maaiveldinrichting

Financiële afwikkeling

Overdracht in beheer

2.371

Beheer parkeergarages

Opdrachtgeverschap 

beheer

Beheerovereenkomsten

invoeren voorstel verbe-

tering

P+R voorzieningen

Deel van voorgestelde maat-

regelen gerealiseerd.

Actieplan P+R is opgesteld

Voorbereiding van overdracht naar DAB 

van parkeervoorzieningen

3.970
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Van de totaal ontvangen parkeerinkomsten van circa 6 81,7 mln. wordt 6 14,2 mln. afgedragen aan het 
Centraal Mobiliteitsfonds. De afdracht aan de stadsdelen bedraagt 6 67,6 mln. 
In 2005 is in overleg met Dienst IVV en het stadsdeel Amsterdam Centrum overeengekomen dat de 
opbrengsten parkeerterreinen niet aan het Centraal Mobiliteitsfonds worden afgedragen, maar aan het 
stadsdeel. Deze wijziging is met terugwerkende kracht tot en met 2002 doorgevoerd. In het overzicht 
Betaald Parkeren is dit zichtbaar gemaakt onder de post Correctie centraal mobiliteitsfonds ter grootte 
van 6 1,3 mln.

40

180

140

80

60

100

automaatgelden gecorrigeerd

automaatgelden

120

160

20052004200320031997 1998 1999 2000 2001

Analyse	parkeeropbrengsten	straatparkerens
De doorgetrokken lijn geeft de ongecorrigeerde opbrengsten weer, waarbij de opbrengst 2000 op 100 is 
gesteld. De sterke stijging in 2001 en 2002 is vooral het gevolg van de uitbreiding betaald parkeren in de 
avonduren. Vanaf 2003 blijkt dat de groei van de opbrengsten naar vrijwel nihil is.
De stippellijn geeft de opbrengsten gecorrigeerd voor de tariefstijging van het straatparkeren weer. 
Hieruit blijkt dat deze gecorrigeerde opbrengsten vanaf 1997 tot 2003 een redelijk stabiele tendens 
vertonen, vanaf 2003 is sprake van een dalende lijn. Dit betekent dat er vanaf 2003 of minder bezoekers 
in deze stadsdelen hebben geparkeerd, of dat deze bezoekers korter hebben geparkeerd, dan wel dat 
sprake is van een combinatie van beide factoren. 

Kerncijfers 

Bedragen x 61.000

Rekening 2004 Begroting 2005 Rekening 2005

Opbrengsten totaal 80.495 81.414 81721

Waarvan voor de opdrachtgevers 64.423 65.504 67.558

Waarvan voor de centrale stad 16.072 15.910 14.163
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3 realisatie prioriteiten en posterioriteiten

3.1 Prioriteiten

* structureel of incidenteel

In bovenstaande tabel zijn alleen de bij het jaarplan 2005 toegekende prioriteiten opgenomen die níet con-
form planning zijn gerealiseerd. Voor alle overige toegekende prioriteiten geldt dat dit wél het geval is.

Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 

bedrag  

(x 6 1.000)

Ultimo 

2005 

betaald en 

verplicht  

(x 6 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Toelichting prioriteit 

niet volgens plan-

ning gerealiseerd

Uiterste datum 

geplande uitvoe-

ring

Aanpassingen lijn 5 750 750 •  Bestuurlijke besluitvor-

ming in 2005

•  Toevoeging aan reser-

vering ten behoeve van 

voorbereidingskosten

Planning loopt over 

jaargrens heen

Voorbereiding 

verlegging lijn 5 

in 2006

Voorbereiding Zui-

delijke beëindiging 

Noord-Zuidlijn

750 140 start  PBI-fase 2 

Nota van uitgangspunten, 

medio 2006 wordt dit 

product aan het bestuur 

voorgelegd. 

Definitieve ontwerpen 

voor de contracten Tractie, 

Energievoorziening, Signa-

lering en Telecommunica-

tie afgerond

Planning loopt 

over jaargrens 

heen

Voorbereiding 

en bestuurlijke 

besluitvorming

wordt in 2006 

afgerond

Grootschalig groot 

onderhoud hoofdnet 

auto

250 200 Voorbereiding diverse pro-

jecten hoofdnet auto

Voorbereiding gro-

tendeels afgerond

31/12/2007

Planvoorbereiding 

Vernieuwing/renovatie 

bruggen

300 300 Voorbereiding diverse 

vernieuwings- en renova-

tieprojecten

Voorbereiding 

afgerond

31/12/2008

Vervanging hoofdnet 

auto

100 100 Voorbeiding vervanging pro-

jecten op hoofdnet auto

Voorbereiding 

afgerond

31/12/2006

Clusterposten Wester-

keersluis en Nieuwe 

Meerschutsluis

365 365 Renovatie clusterprojecten Voorbereiding afge-

rond

31/12/2006
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3.2 Posterioriteiten

4 Prestatiemeting 
4.1 Fietsbeleid

In oktober is het eerste onderdeel van het onderzoek naar de tevredenheid van Amsterdammers over de 
fietsvoorzieningen in de stad verricht (overeenkomstig de Bicycle Account in Kopenhagen). Hiermee wordt 
uitvoering gegeven aan de motie Bijlsma (december 2002). Vierhonderd personen zijn geënquêteerd. 
De mening van de fietsers is uitgedrukt in een rapportcijfer. Het fietsparkeren krijgt op bijna alle plaatsen 
een laag cijfer. Als belangrijkste reden noemt men het gebrek aan voldoende goede fietsparkeerplaatsen 
op straat. De ondervraagde fietsers geven de gemeente en de politie een 5,6 voor hun aanpak van de fiet-
sendiefstal. Ruim 20% van de fietsers geeft aan dat de gemeente meer moet doen aan de bestrijding van 
fietsendiefstal.
In de tabel zijn de eerste resultaten per onderwerp te zien.

Wat vindt u van Rapportcijfer 2005

Amsterdam als fietsstad 7,0

Gedrag van andere verkeersdeelnemers 6,1

Fietsparkeren: 

Bij treinstations 5,8

Bij metrostations 5,0

In het centrum 5,2

In uw buurt 6,1

Aanpak van fietsendiefstal 5,6

Fietsnetwerk: 

Aantal fietspaden 6,8

Breedte fietspaden 6,5

Onderhoud fietspaden 6,4

Gemak waarmee fietsroutes worden gevonden 7,1

Verkeerslichten 6,5

Verkeerveiligheid (gevoel van veiligheid) 6,3

Nr. Omschrijving Bedrag  

(x 6 1.000)

Gerea-

liseerd

Taakstelling via Mobili-

teitsfonds

333.000 Ja Incidentele onttrekking aan het  

Mobiliteitsfonds in 2005

Ombuiging apparaat 

2005

765.554 Ja Invulling taakstelling gemeentelijke 

ombuiging

Rentetoevoeging voor-

ziening OV

1.200.000 Ja Onttrekking van de rentevergoeding 

OV t.b.v. de gemeentelijke bijdrage in 

de kosten van de conducteurs

Toezichthouders Ver-

keersveiligheid

200.000 Ja Ombuiging ten laste van het Mobi-

liteitsfonds ten gunste van de Alge-

mene dienst
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Bereikbaarheid	Auto	en	Openbaar	Vervoer
Resultaten uit de enquête bij Amsterdamse bedrijven

De waardering van de Amsterdamse bedrijven ten aanzien van de bereikbaarheid wordt jaarlijks geme-
ten.Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de waardering van de locatie zelf enerzijds en de beoorde-
ling van de aanwezige infrastructuur anderzijds.

Duidelijk is dat de respondenten bereikbaarheid per auto belangrijker vinden voor bezoekers en klan-
ten dan voor hun personeel. Parkeergelegenheid vindt men gemiddeld genomen nog belangrijker dan 
autobereikbaarheid, echter de kwaliteit ervan wordt het minst gewaardeerd. Hierin is in vergelijking met 
vorige jaren weinig veranderd.

Als de meningen over bereikbaarheid voor personeel met elkaar worden vergelijken, dan blijkt dat de 
bedrijven het openbaar vervoer belangrijker vinden voor hun personeel dan bereikbaarheid met de auto. 
Waardering voor de kwaliteit ligt duidelijk hoger dan die voor de autobereikbaarheid. Ook hierin veran-
dert men nauwelijks van mening.

Rijsnelheden	binnen	de	ringweg	A10
In 2003 is een start gemaakt met het meten van de rijsnelheden van de verkeerssoorten fiets, openbaar 
vervoer en auto binnen de ring. Eén van de doelstelling voor het hoofdnet auto is dat de gemiddelde 
rijsnelheid binnen ring niet lager wordt.

Oordeel autobereikbaarheid en parkeergelegenheid (gemiddelde scores)

belang kwaliteit

autobereikbaarheid bezoekers 3,0 3,0

autobereikbaarheid personeel 2,6 3,0

parkeergelegenheid 3,2 2,8

Oordeel bereikbaarheid per openbaar vervoer (gemiddelde scores)

belang kwaliteit

OV-bereikbaarheid bezoekers 2,8 3,4

OV-bereikbaarheid personeel 2,7 3,4
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autofietsopenbaar vervoer

snelheid km/uur

Opvallend is dat met geen enkel vervoermiddel een gemiddelde snelheid wordt gehaald van boven de 
20 kilometer per uur. Over een jaar gemeten haalt de auto gemiddeld ruim 15 kilometer per uur, 1 km. 
gemiddeld minder dan het jaar daarvoor. Het openbaar vervoer en de fiets doen niet voor elkaar onder 
met een voor beiden gemiddelde snelheid van 15 kilometer per uur, 1 km gemiddeld sneller dan het jaar 
daarvoor. De variatie in de rondetijden is dermate groot dat seizoensinvloeden geen herkenbare invloed 
sprake is. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemeten snelheid is bij de auto het grootst met 7 
kilometer per, voor de bus, de tram en de fiets legt het verschil op 4 kilometer.
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Resultaatgebied	
Openbare	ruimte	en	groen
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1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Veel partijen zijn betrokken bij de (her)inrichting en het beheer van de openbare ruimte. De bestuurlijke 
bevoegdheid ligt bij de stadsdelen en de wethouder Openbare Ruimte en Groen. Het beheer van de open-
bare ruimte en de parken wordt door de stadsdelen uitgevoerd. Zij kunnen samen met de direct betrokke-
nen het beste bepalen hoe de ruimte gebruikt en ingericht zou moeten worden. 
Voor de centrale stad zijn tevens stadsdeeloverstijgende zaken van belang: de zorg voor een samenhangend 
stelsel van groen en water in en om de stad en regionaal groen, de Hoofdgroenstructuur, de kwaliteit van de 
stedenbouwkundige eenheden en de openbare ruimten voorzover centraal stedelijk van belang dan wel alle 
stadsdelen aangaand. De centrale stad stelt instrumenten en middelen ter beschikking: geld in het stads-
deelfonds, geld voor bijzondere projecten, regelgeving, en expertise uit de diensten. Daarnaast is de cen-
trale stad verantwoordelijk voor Westpoort, het enige deel in de stad dat niet bij een stadsdeel is ingedeeld. 
Bij grootstedelijke projecten zoals IJburg en de Zuidas is de centrale stad verantwoordelijk voor de inrichting 
van de openbare ruimte.

Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage: 
• dienst Ruimtelijke Ordening (dRO);
• dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (dIVV);
• dienst Advies en Beheer (dAB);
• dienst Waterbeheer en Riolering (DWR);
• dienst Economische Zaken (EZ);
• Bestuursdienst (BDA).

1.2 Gewenst effect

De activiteiten in dit resultaatgebied moeten bijdragen aan een schone, hele en veilige stad.
Een goed onderhouden en goed functionerend openbaar gebied speelt een belangrijke rol in het woon-, 
leef- en werkklimaat en is een sterke troef voor het imago van de stad. De druk op de openbare ruimte 
neemt toe. Hierdoor ontstaan gebruiksconflicten(voetgangers, winkeliers, horeca, bewoners etc), slijtage 
en domeinvorming. Bij de burgers nemen de gevoelens van veiligheid toe of af met de toe- of afname van 
de kwaliteit van de openbare ruimte. De openbare ruimte is primair aantrekkelijk als ze schoon is en goed 
onderhouden.
Amsterdam is een stad met een samenhangend geheel van groen en water. Speciale bescherming heeft 
de Hoofdgroenstructuur waarin alle belangrijke groengebieden zijn ondergebracht en de groengebieden 
onderling zijn verbonden door wandel en fietsroutes. De waarden zijn bepaald door de natuurwaarden, cul-
tuurhistorie en recreatiegebruik. Amsterdam is uniek door zijn groene scheggen die tot ver de stad in steken 
en zorgen voor een snelle verbinding tussen stad en land.
Amsterdam kent ook een hoofdwaterstructuur zoals vastgelegd in het Waterplan Amsterdam en in het Struc-
tuurplan.

1.3 Ontwikkelingen

Openbare	ruimte	en	groen
Amsterdam zette ook in 2005 bij de planvorming vooral in op het aanbod van gemengde stedelijke 
milieus in balans met waardevolle elementen van water, groen en openbare ruimte. Dit alles vanuit de 
doelstelling van het programakkoord om een betere samenhangende groen en waterstructuur voor 
Amsterdam te ontwikkelen. 

In 2005 is de kwaliteit van de groengebieden binnen de Hoofdgroenstructuur vanuit de aspecten ver-
bindingen en inrichting & beheer in beschouwing genomen. In 2006 zal dit resulteren in een ‘atlas’ met 
thematische kaarten en toelichtingen op het gebied van bereikbaarheid, beheerkwaliteit en beleid. De 
beleidsnota volkstuinen is, na verwerking van de inspraak in een beleidsnota, in december 2005 door ons 
College vastgesteld. In 2006 moet de doorwerking naar de verenigingen en de stadsdelen plaatsvinden. 
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Het beleid is gericht op het garanderen van een voldoende aanbod van tuinen en op modernisering.
Op het veld van de openbare ruimte zijn de acties gericht op “schoon, heel en veilig” in 2005 voor 
een belangrijk deel afgerond. Er is een actie tegen wildplakken gestart om de verloedering van de 
openbare ruimte tegen te gaan. Ook zijn de schoonheidsmetingen uitgevoerd en is de meetmethode 
verder ontwikkeld. Ontwerp, uitvoering en beheer worden dichter bij elkaar gebracht door kwaliteit als 
uitgangspunt te nemen (Puccini-methode). Tevens is een handboek openbare ruimte opgesteld waarmee 
eenheid in inrichting en efficiënter materiaalgebruik kan worden bereikt. Met behulp van middelen uit het 
UNA-fonds Openbare Ruimte met Allure is een kennisbank Openbare Ruimte opgezet. De oplevering 
van projecten die worden gefinancierd uit het UNA-fonds, verloopt voorspoedig. Een specificatie hiervan 
wordt gegeven in de voortgangsrapportages Groenfonds en UNA-fonds. In Amstelland zijn 16 projecten 
gestart om de relatie tussen stad en land te verbeteren. Naast het rijk en de gemeente draagt de Euro-
pese Unie hieraan bij met financiële middelen (ca. 6 800.000). Voor de uitbreiding van het Diemerbos 
heeft o.a. de provincie Noord Holland middelen beschikbaar gesteld (ca. 6 600.000). Verder is in afspra-
ken met rijk en provincie vastgelegd dat Amsterdam het opdrachtgeverschap meer vorm zal geven.

Dierenbeleid
Veel Amsterdammers hebben een huisdier. Daarnaast kent de Amsterdamse stadsnatuur talrijke vrijle-
vende dieren. Deze dieren hebben bescherming nodig en soms opvang en verzorging. De Centrale Stad 
voert de wettelijke taken voor een groot deel uit. De stadsdelen hebben ook wettelijke taken (met name 
bij de bescherming van leefgebieden van vrijlevende dieren). Daarnaast zijn er niet wettelijke taken die 
een stad als Amsterdam toch uitvoert en die bijdragen aan dierenwelzijn. Die taken kunnen het best door 
stad en stadsdelen samen worden uitgevoerd. In 2005 heeft DRO gewerkt aan de voorbereiding van de 
Nota Dierenwelzijnbeleid en de voorbereiding van de bouw van het asiel.

Recreatieschappen
De behoefte aan geld van de recreatieschappen groeit, terwijl er geen voorzieningen zijn getroffen voor 
vervangingsinvesteringen. Hierdoor kunnen financiële problemen ontstaan. Dat is een van de redenen 
waarom in 2005 een rapport is opgesteld over de vraag hoe Amsterdam zich zakelijker kan opstellen in 
de besturen van de schappen. De nota ‘greep en visie op de recreatieschappen’ is aan ons College aan-
geboden. 

Westpoortbeheer
De kwaliteit van de openbare ruimte in het Westpoortgebied is in 2005 verder gestegen. Een efficiënte 
inzet van materiaal en middelen heeft geleid tot een hoge kbb-meting (kwaliteitsbeoordeling bedrijven-
terreinen). Dit heeft ertoe geleid dat Westpoortbeheer begin september de ORAM-prijs voor best onder-
houden bedrijventerrein in Amsterdam uitgereikt heeft gekregen. 
In 2005 heeft Westpoortbeheer een beheerovereenkomst gesloten met de Stichting Parkmanagement 
Teleport waarin een gezamenlijk overeengekomen beheerniveau in Teleport is vastgelegd. 
De uitvoerende werkzaamheden voor het Geuzenbos zijn in oktober openbaar aanbesteed en voor een-
derde voltooid;
De nieuwe afdeling Vergunningen en Handhaving van Westpoortbeheer is in 2005 gestart met het actief 
uitgeven van vergunningen en ontheffingen. Door uitbreiding van de handhavingcapaciteit en het stre-
ven definitief af te rekenen met het ‘wild-west-imago’ in het gebied, is de vraag naar en afgifte van ver-
gunningen toegenomen;
Het overdrachtsprotocol met het OGA is gereed. Hiermee wordt de overdracht van het beheer en onder-
houd van (uitontwikkelde) gebieden van het OGA naar Westpoortbeheer officieel geregeld.
Begin 2005 is het digitale ondernemersloket Westpoort geopend. Ondernemers kunnen hier onder 
andere on-line een bouwvergunning aanvragen.

Hortus
De Hortus heeft de samenwerking met andere culturele instellingen geïntensiveerd. Zo heeft de Hor-
tus een tentoonstelling ‘Sprekende Planten’ georganiseerd, aansluitend bij de tentoonstelling ‘Wereld 
Natuur Kunst’ in de Nieuwe Kerk. Deze tentoonstelling verbeeldt de wisselwerking tussen natuurbeleving 
en kunst. 
De Universiteit van Amsterdam heeft in verband met bezuinigingen haar jaarlijkse subsidie van 6 35.000 
per 2005 stopgezet. Daarmee is ook de bestuurlijke band met de UvA beëindigd.
In 2005 heeft de Hortus de Wollemi Pine geplant. Deze uitgestorven gewaande zeer zeldzame primitieve 
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naaldboom (200 miljoen jaar oud), is enkele jaren geleden ontdekt in Australië. In het kader van een 
wereldwijd kweekprogramma heeft de Hortus, als eerste Europese botanische tuin, een exemplaar ont-
vangen.

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen

Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Amsterdam blijft een leefbare

 en duurzame stad, een stad die 

schoon, heel en veilig is.

Actualisatie van jaarplan 2005 

met informatie uit jaarverslag 

2004

Coördinatie uitvoering zeven acties 

openbare ruimte door de stadsdelen. 

Afspraken tussen stad en stadsdelen.

De openbare ruimte acties zijn 

in 2005 uitgevoerd. Zo is er een 

stadsbrede aanpak van wildplakken 

ontwikkeld en aan de stadsdelen 

aangeboden. Hiermee wordt de 

verloedering van de openbare 

ruimte teruggedrongen.

Een schoon en goed onderhouden

 Westpoort; het beheergebied is

 schoon, heel en veilig.

Openbare ruimte voldoet aan de 

reinigingsnormen; de kwaliteit van de 

openbare ruimte voldoet aan kwali-

teits-beoordeling bedrijventerreinen 

(stijging met 0,1 tot 3.2).

Score KBB-meting: 3,33 

Behalen van ORAM-prijs voor best 

onderhouden bedrijventerrein in 

Amsterdam.

Dierenbescherming; de gemeente

 is verantwoordelijk voor de eerste

 opvang van zwerfhonden en 

katten. Amsterdam voldoet aan

 haar wettelijke taken van 

dierenopvang.

Actualisatie van jaarplan 2005 

met informatie uit jaarverslag 

2004

Realisatie nieuwbouw dierenasiel;

Uitvoering beleid opvang dieren;

Subsidieverstrekking dierenopvang-

centra conform vastgestelde beleid.

De nieuwbouw van het dierenasiel 

is door procedurele en financiële 

problemen in 2005 niet gestart. De 

problemen zijn wel allemaal uit de 

weg geruimd, waardoor begin 2006 

met de bouw kan worden gestart.

De dierennota is door B&W vrijge-

geven voor inspraak, begin 2006 

zal de bestuurlijke afhandeling 

plaats vinden.

Betere samenwerking tussen

 gemeente en bedrijfsleven.

Een werkbaar beheerconvenant tus-

sen Westpoortbeheer en stichting 

Parkmanagement.

Beheerconvenant met stichting 

Parkmanagement Teleport is 

gereed en ondertekend.

Herstructurering bedrijventerreinen. Start planvorming herstructu-

rering twee bedrijventerreinen 

(Minervahaven en Metaalbe-

werkersweg); 

10 van de 19 bedrijventer-

reinen in het programma her-

structurering bedrijventerreinen 

gereed (overige in uitvoering); 

Wegwerken deel van achter-

stallig onderhoud bedrijven-

terreinen Westpoort, Amstel 

Business Park en diverse ter-

reinen in stadsdelen Noord en 

Zeeburg; 

Continuering herstructurering in Buik-

sloterham; Verdere planvorming pro-

ject Minervahaven; Vernieuwing van 

ten minste vier straten in Sloterdijk 

I en II, vernieuwing van de ventweg 

bij Hanos en de Van der Madeweg 

bij het metrostation, vernieuwing van 

straten op de bedrijventerreinen in 

Amsterdam-Noord en het Veemarkt-

terrein in Zeeburg.

Voor het gebied Minervahaven is 

een voorbereidingsbesluit geno-

men en is de Ontwikkelingsvisie 

verder uitgewerkt;

Noordwaarts werkt aan een verdere 

invulling van het gebied Buikslo-

terham;

De straten in Sloterdijk II zijn geheel 

vernieuwd; 

Op Sloterdijk I is een begin 

gemaakt met de vernieuwing van 

een aantal straten;

De bestrating van het Veemarkt-

terein is vernieuwd;

Vernieuwing van de straten in 

Amstel Business Park en Noord is 

wat vertraagd.
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Integraal beheer Westpoortgebied:

 een beter onderhouden

 infrastructuur, beter functionerend 

en verkeersveiliger wegennet.

Jaarlijkse actualisatie groot onder-

houdsprogramma en uitvoering 

2005.

Meerjaren groot onderhoudspro-

gramma is aangepast tot 2015. Het 

programma voor 2005 is uitgevoerd 

(m.u.v. project Bornhout).

Een samenhangend stelsel van

 groen en water in en om de stad

 (GIOS).

Uitvoering projecten binnen de 

scheggen:

Diemerscheg: aanpassing Diemerbos;

Sloterscheg: Sloterplas, uitvoering 

project Rondje Sloterplas; 

Westrandscheg:

aanpak invulling groene Westrand;

Amstelscheg: 

Uitvoering 16 projecten;

haalbaarheidsonderzoek Opstapper 

(zomerboot dienst tussen Amsterdam 

en Ouderkerk/ Uithoorn), verbetering 

van wandel en fietspaden, verken-

ning van een fonds voor beheer 

veenweidegebied.

Centraal Park Noord: start uitvoering.

Gezamenlijk oplossen ecologische 

knelpunten Brettenzone (ter hoogte 

van Westpoort).

B&W hebben ingestemd met het 

projecttrekkerschap van Amster-

dam.

Het rondje Sloterplas is aanbe-

steed. 

Sloterscheg: vaststelling Ruimtelijk 

Toetsingskader door BOP.

Westrand: er is een concept pro-

gramma van eisen opgesteld inclu-

sief financiële paragraaf en voorstel 

regeling beheer. Stuurgroep 

Westrand is akkoord.

Amstelscheg: De meeste projecten 

zijn in uitvoering genomen; de 

opstapper kan niet op de voorziene 

wijze gerealiseerd worden.

De uitvoering van de aanleg van 

het park is afhankelijk van de aan-

leg Noord-Zuidlijn 

De uitvoering van de herinrichting 

van het gebied de Lange Bretten 

en het Geuzenbos is gestart. Voor 

knelpunten Teleport is nog geen 

duidelijke oplossing.

Volkstuinen: modernisering en 

duidelijk afwegingskader in 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

Start implementatie volkstuinen-

beleid gericht op stimuleren van 

modernisering van parken (pilots), 

stroomlijning van contracten, profes-

sionalisering van besturen van volks-

tuinverenigingen.

In 2005 is inspraak gehouden en 

verwerkt waarna B&W de nota 

volkstuinen hebben vastgesteld.

Hortus: een goed 

onderhouden tuin.

Een financieel gezonde tuin;

Een professionele en klantgerichte 

organisatie;

Een goed onderhouden tuin.

De Hortus heeft een sluitende 

begroting. Het bezoekersaantal 

heeft zich t.o.v. het topjaar 2004 

gestabiliseerd. Aan onderhoud van 

de tuin wordt gewerkt.
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Subresultaatgebied Openbare Ruimte

Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Een samenhangend stelsel van

 groen en water in en om de stad.

Alle middelen voor groenprojecten 

(groenfonds) zijn besteed.

Met uitzondering van het project 

Woonboten Ringvaart Haarlem-

mermeer zijn de gelden die gere-

serveerd tot en met de periode 

2002 besteed of vrijgevallen. De 

voortgang van het project woon-

boten Ringvaart is afhankelijk van 

de provincie Noord Holland. Voor 

enkele projecten heeft het College 

besloten dat zij nog in 2006 en in 

één geval in 2007 mogen worden 

afgerekend.

Overige bestuurlijke aandachtspunten (w.o. bestuursakkoord)

Centraal secretariaat 

recreatieschappen

Budget is onvoldoende om 

uitgaven te dekken: Amster-

dam niet akkoord met reke-

ning van het Twiske

Budget is onvoldoende om uitga-

ven te dekken

Een ombuiging van het investe-

ringsbeleid van Spaarnwoude is 

prioriteit. 

Dankzij een toegekende prioriteit 

is er voldoende budget om de uit-

gaven te dekken. Er is een ombui-

ging in het investeringsbeleid van 

Spaarnwoude ingezet.

Uitvoering projecten Groenfonds Vastgesteld definitief ontwerp 

Geuzenbos

Voorbereiding en uitvoering ont-

werp Geuzenbos

Ontwerp is voorbereid en aanbe-

steed en er is eens start gemaakt 

met de uitvoering. Oplevering: 

begin 2006.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Coördinatie uitvoering 

zeven acties openbare 

ruimte door de stads-

delen. Afspraken tussen 

stad en stadsdelen.

De openbare ruimte acties 

zijn in 2005 verder uitge-

voerd. Zo is er een stadsbre-

de aanpak van wildplakken 

ontwikkeld en aan de stads-

delen aangeboden. Hiermee 

wordt de verloedering van 

de openbare ruimte terug-

gedrongen.

Ontwikkeling en implementatie van 

de aanpak wildplakken. Verder uit-

bouw kennisbank openbare ruimte. 

Vervolg op de schoonheidsgraden-

metingen.

Saldo 35 Saldo 95



Resultaatgebieden	 137

o
p

enb
are	ruim

te	en	g
ro

en

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Realisatie nieuwbouw 

dierenasiel;

Uitvoering beleid 

opvang dieren;

Subsidieverstrekking 

dierenopvangcentra 

conform vastgestelde 

beleid.

De nieuwbouw van het die-

renasiel is door procedurele 

en financiële problemen in 

2005 niet gestart. De pro-

blemen zijn wel allemaal uit 

de weg geruimd, waardoor 

begin 2006 met de bouw 

kan worden gestart.

De dierennota is door B&W 

vrijgegeven voor inspraak, 

begin 2006 zal de bestuur-

lijke afhandeling plaats 

vinden.

Eind 2005 is het sein “start bouw” 

gegeven. Begin 2006 kan daadwer-

kelijk de eerste paal de grond in. 

Realisatie in 2006 is nog mogelijk, 

maar dan mag er niets meer tegen 

zitten.

De dierenorganisaties hebben hun 

jaarlijkse vergoeding cq subsidie 

gekregen. Daarmee is ook voor 2005 

een goede opvang voor zwerf en 

vrijlevende dieren gegarandeerd.

Saldo 84

4.000

t.b.v. nieuw-

bouw

Saldo 83

176

Herstructurering Buikslo-

terham;

Planvorming project 

Minervahaven;

Vernieuwing van vier 

straten in Sloterdijk I en 

II, vernieuwing van de 

ventweg bij Hanos en 

de Van der Madeweg bij 

het metrostation, ver-

nieuwing van straten op 

de bedrijventerreinen in 

Amsterdam-Noord en 

het Veemarktterrein in 

Zeeburg.

Voor het gebied Minervaha-

ven is een voorbereidings-

besluit genomen en is de 

Ontwikkelingsvisie verder 

uitgewerkt;

Noordwaarts werkt aan een 

verdere invulling van het 

gebied Buiksloterham;

De straten in Sloterdijk II zijn 

geheel vernieuwd; 

Op Sloterdijk I is een begin 

gemaakt met de vernieu-

wing van een aantal starten;

De bestrating van het Vee-

marktterein is vernieuwd;

Vernieuwing van de straten 

in Amstel Business Park en 

Noord is wat vertraagd.

Uitwerking acties uit de ontwikke-

lingsvisie Minervahaven;

Verbetering openbare ruimte op 

diverse bedrijventerreinen.

Saldo 3.040 Saldo 3.040

Openbare ruimte die 

voldoet aan de reini-

gingsnormen; de kwa-

liteit van de openbare 

ruimte voldoet aan de 

kwaliteitsbeoordeling 

bedrijventerreinen (stij-

ging van 0,1 naar 3,20)

Score KBB-meting: 3,33 

Behalen van ORAM-prijs 

voor best onderhouden 

bedrijventerrein in Amster-

dam.

Machinaal vegen van wegen, legen 

afvalbakken, onkruidverwijdering, 

handmatige zwerfvuilverwijdering 

groenonderhoud

Saldo   699 Saldo   729

Een werkbaar beheer-

convenant tussen WPB 

en stichting Parkma-

nagement

Beheerconvenant met 

stichting Parkmanagement 

Teleport is gereed en onder-

tekend

Gezamenlijk vaststellen onderhouds-

niveau openbare ruimte Teleport

Verbeteren verdere 

kwaliteit door uitvoering 

GO-programma 2005-

2014

GO programma is aange-

past tot 2015.

Aanpassen GO programma n.a.v. 

visuele inspectie wegen.

Uitvoering grote en kleine onder-

houdwerkzaamheden

Saldo   1.437 Saldo   1.335
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2.2 Subresultaatgebied Groen

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Vernieuwing van tenmin-

ste vier straten in Sloter-

dijk I en II

Oplevering werkzaamheden 

geheel Sloterdijk II.

Afronden revitalisering Sloterdijk II, 

incl. meerwerk

Saldo   2.100 Saldo  2.326

Jaarlijkse actualisatie 

groot onderhoudspro-

gramma en uitvoering

Meerjaren groot onder-

houdsprogramma is aange-

past tot 2015. Het program-

ma voor 2005 is uitgevoerd 

(m.u.v. project Bornhout)

Groot onderhoud aan:

• Radarweg

• Basisweg

• Jarmuiden (noord)

• Accumulatorweg

Saldo   1.000 Saldo   875

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Uitvoering projecten binnen 

de scheggen:

Diemerscheg: aanpassing 

Diemerbos;

Sloterschag: Sloterplas, 

uitvoering project Rondje 

Sloterplas; 

Westrandscheg:

aanpak invulling groene  

Westrand;

Amstelscheg: 

Uitvoering 16 projecten;

haalbaarheidsonderzoek 

Opstapper (zomerboot-

dienst tussen Amster-dam 

en Ouderkerk/ Uithoorn), 

verbetering van wandel en 

fietspaden, verkenning van 

een fonds voor beheer veen-

weidegebied.

Centraal Park Noord: start 

uitvoering.

Gezamenlijk oplossen eco-

logische knelpunten Bret-

tenzone (o.a. ter hoogte van 

Westpoort).

B&W hebben inge-

stemd met het pro-

jecttrekkerschap van 

Amsterdam.

Het rondje Sloterplas 

is aanbesteed. Duurde 

langer verwacht. 

Sloterscheg: vaststelling 

Ruimtelijk Toetsingska-

der door BOP.

Westrand: er is een 

concept programma 

van eisen opgesteld 

inclusief financiële para-

graaf en voorstel rege-

ling beheer. Stuurgroep 

Westrand is akkoord.

Amstelscheg: De 

meeste projecten zijn in 

uitvoering  genomen; 

de opstapper kan niet 

op de voorziene wijze 

gerealiseerd worden.

De uitvoering van de 

aanleg van de Noord-

Zuidlijn is begonnen

De uitvoering van de 

herinrichting van het 

gebied de Lange Bret-

ten en het Geuzenbos 

is gestart. Voor knelpun-

ten Teleport is nog geen 

duidelijke oplossing.

Overleg met aan de Diemer-

scheg gelegen gemeenten, 

provincie en rijk.

Voorbereiden besluitvorming en 

planaanpak gemeente Amster-

dam.

Deelname aan ontwerpateliers 

Diemerscheg.

Overleg met betrokkenen partij-

en; vaststellen landschappelijke 

randvoorwaarden. Schetsplan 

ontwikkeld.

Begeleiding opdrachtverle-

ning 17 projecten Toekomst 

Amstelland en drie Stad aan de 

Amstel; 2x Bestuurlijk overleg 

georganiseerd; communicatie 

over project voortgang, mede-

organisatie van symposium 

Proces Toekomst Amstelland; 

rondleiding Nederlandse 

landbouwattachés; onderzoek 

financieringsmogelijkheden van 

het nationale Groenfonds en 

Zuidasbudget

Overleg over financiering cen-

traal park Noord (Noorderpark)

Overleg over financiering en 

uitvoering Brettenzone.

Saldo 115 Saldo 210
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Start implementatie volkstui-

nenbeleid gericht op stimu-

leren van modernisering van 

parken (pilots), stroomlijning 

van contracten, professio-

nalisering van besturen van 

volkstuinverenigingen.

In 2005 is inspraak 

gehouden en verwerkt 

waarna B&W de nota 

volkstuinen hebben 

vastgesteld.

Organiseren en verwerken 

inspraak, afstemming met OGA, 

aanpassing nota

Voorbereiden bestuurlijke 

besluitvorming.

Saldo 80 Saldo 67

Alle middelen voor groen-

projecten (groenfonds) zijn 

besteed.

Met uitzondering van 

het project Woonboten 

Ringvaart Haarlem-

mermeer zijn de gelden 

besteed of vrijgevallen. 

Het project woonboten 

Ringvaart hangt af van 

de provincie N-H. Voor 

enkele projecten heeft 

ons College uitstel van 

besteding toegestaan 

tot 2006 ( en 1x 2007).

Intensief overleg met stadsde-

len tbv afrekenen en afsluiten 

van projecten; controle afreke-

ningen; voorbereiden besluit 

B&W uitstel afrekenen

Saldo 55 Saldo 40

Centraal secretariaat recrea-

tieschappen

Dankzij een toegeken-

de prioriteit is er vol-

doende budget om de 

uitgaven te dekken. Er 

is een ombuiging in het 

investeringsbeleid van 

Spaarnwoude ingezet.

Voorbereiding van bestuurlijke 

overleggen, die helaas slecht 

zijn bezocht; besluitvorming 

over continuering van et stu-

ringsmodel van de recreatie-

schappen. De oplossing voor  

de aansturing van landschap 

waterland is in besluitvormings-

fase; Verkenning fusie tussen 

Twiske en Waterland 

Saldo 99 Saldo 82

Voorbereiding en uitvoering 

ontwerp Geuzenbos

Ontwerp is voorbereid 

en aanbesteed en er is 

eens start gemaakt met 

de uitvoering. Opleve-

ring: begin 2006.

Opstellen bestek en voorberei-

ding aanbesteding, aanvragen 

vergunningen voor uitvoering 

werkzaamheden

Saldo 480 Saldo 222

Hortus: Een financieel gezon-

de tuin;

Een professionele en klant-

gerichte organisatie;

Een goed onderhouden tuin.

De Hortus heeft een 

sluitende begroting. 

Het bezoekersaantal 

heeft zich t.o.v. het 

topjaar 2004 gestabili-

seerd. Aan onderhoud 

van de tuin wordt 

gewerkt.

Subsidieverlening Saldo 626 Saldo 626
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3 realisatie prioriteiten en posterioriteiten

3.1 Prioriteiten

In bovenstaande tabel zijn alleen de bij het jaarplan 2005 toegekende prioriteiten opgenomen die níet con-
form planning zijn gerealiseerd. Voor alle overige toegekende prioriteiten geldt dat dit wél het geval is. Er 
zijn geen posterioriteiten.

4 Prestatiemeting 

4.1 Westpoort

In 2005 zijn bij Westpoortbeheer 314 ‘meldingen openbare ruimte’ binnengekomen (72 meer dan in 2004) 
verdeeld over 13 categorieën. Een stijging van het aantal meldingen heeft te maken met een grotere 
bekendheid met het meldsysteem. De score op straatverlichting is te verklaren door een actie waarbij door 
de medewerkers intensief is gecontroleerd. De overige over- en onderschrijdingen kunnen niet verklaard 
worden vanwege de geringe absolute aantallen.

Vier keer per jaar wordt de kwaliteit van de Amsterdamse bedrijven gemeten op de volgende punten: zwerf-
vuil, onkruid, objecten, begroeiing en verharding. De schaal loopt van 0 tot 4, waarbij 0 de laagste score en 
4 de hoogste score is. 

Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld bedrag  

(x 6  1.000)

Ultimo 2005 

betaald en ver-

plicht  

(x 6  1.000)

Omschrijving gerea-

liseerd resultaat

Toelichting 

prioriteit niet 

volgens planning 

gerealiseerd

Uiterste datum 

geplande uit-

voering

Grote groenprojecten I 1.880 Ultimo 2007 

betaald en ver-

plicht

Vondelpark en Oos-

terbegraafplaats 

gehele budget 

2003 en gedeelte 

van 2004 besteed

2007

Grootschalig groen in en 

om de stad (GIOS/ISV)

I 450 Programma voor 

realisatie en 

uitvoering voor 

verbeteren van 

toegankelijkheid en 

bereikbaarheid Aan 

de randvoorwaar-

den tot besteding 

wordt gewerkt

2008
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3,6

3,4

2,8

3,0

3,2

20052004200320022001

4.2 Monitor kwaliteit bedrijventerreinen

In opdracht van Economische Zaken wordt elk kwartaal de kwaliteit van het beheer van de Amsterdamse 
bedrijventerreinen gemeten. Daarbij wordt de kwaliteit gemeten van de volgende beheeraspecten: onkruid, 
zwerfvuil, objecten, groen en verhardingen. Uitgedrukt in een rapportcijfer werd de gemiddelde kwaliteit 
van de bedrijventerreinen beoordeeld met een 6. In 2004 bedroeg de score een 6+. De ORAM-trofee voor 
het best onderhouden Amsterdamse bedrijventerrein werd in 2005 uitgereikt aan Westpoortbeheer voor het 
onderhoud van Sloterdijk I, II en III. Zeeburg en het Gemeentelijke Havenbedrijf kregen een eervolle vermel-
ding. 

KBB-scores 2005 Winter Lente Zomer Herfst Gemiddeld

Zwerfvuil 3,3 3,0 3,4 3,3 3,25

Onkruid 3,7 3,5 3,2 3,8 3,55

Objecten 3,4 3,1 3,2 3,4 3,28

Begroeiing 3,2 2,9 3,0 3,6 3,18

Verharding 3,6 3,3 3,0 3,4 3,33

Gemiddeld 3,4 3,2 3,2 3,5 3,33
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4.3 Grootstedelijke gladheidbestrijding

De grootstedelijke gladheidbestrijding wordt door Westpoortbeheer uitgevoerd in opdracht van de Dienst 
IVV. In de volgende tabel staat aangegeven welke directe activiteiten uitgevoerd zijn om de doorgaande 
wegen in Amsterdam (exclusief stadsdelen Noord en Zuidoost) sneeuw- en ijsvrij te houden:

Omdat de eerst maanden van 2005 veel werk voor de gladheidbestrijding met zich meebracht, is dit in 
voorgaande tabel dit jaar uitgesplitst. Begin maart heeft het veel gesneeuwd en zijn meer maatregelen uit-
gevoerd dan voorzien in de ‘normwinter’.

4.4 Hortus

De bezoekersaantallen zijn in 2005 gestabiliseerd (iets afgenomen) ten opzichte van het topjaar 2004. Onge-
veer 122.000 (2005) vs. 125.000 (2004).

Activiteit 1e helft 2e helft Totaal 2005 Normwinter 

Weerbericht analyseren 76 50 126 100

Schouwen (preventief) van de meest kwetsbare gebieden 77 29 106 30

Strooien (preventief) van de buitenroutes (4 routes) 21 5 26 15

Strooien (preventief) van alle routes (16 routes) 15 1 16 12

Strooien (curatief) van alle routes met extra zout 2 1 3 1

Ploegen van sneeuw en strooien (curatief) van alle routes 19 3 22 2
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1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage:
• Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (afdeling Kunst en Cultuur);
• Dienst Advies en Beheer ( bureau Monumenten en Archeologie);
• Stedelijk Museum Amsterdam;
• Dienst Historische Musea ( Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet Holthuysen);
• Gemeentearchief. 

De belangrijkste producten binnen het resultaatgebied zijn: 
1. cultureel erfgoed (monumenten); 
2. cultuur educatie en –participatie;
3. musea;
4. theaters en concertzalen;
5. overige kunsten en lokale media.

Het Kunstenplan 2005-2008 vormt de grondslag van het Kunst- en Cultuurbeleid van de Gemeente Amster-
dam. Voor het eerst is het Kunstenplan gebaseerd op een door uw Vergadering vastgestelde Langetermijn-
visie Cultuur 2015; een visie die consequenties trekt uit de veranderende rol van kunst en cultuur.
In 2005 zijn we gestart met het nieuwe Kunstenplan op basis van drie programma’s: 
1. aandeelhouderschap;
2. creatieve industrie en; 
3. internationale cultuurstad. 

1.2 Gewenst effect

Ons College streeft met het programma aandeelhouderschap drie doelen na: 
1. maximale mogelijkheden voor culturele participatie door alle Amsterdammers;
2. het bevorderen dat nieuwe Amsterdammers wortelen in hun stad;
3. stimuleren van wisselwerking tussen verschillende culturen.
Met het programma creatieve industrie beoogt ons College de creatieve industrie meer ruimte te bieden 
voor ontwikkeling en vooral de mogelijkheden van Amsterdammers gebruiken. 
Met het programma Internationale cultuurstad zetten we in op het behoud en de versterking van de positie 
van Amsterdam als cultuurstad. 

1.3 Ontwikkelingen

Binnen het programma aandeelhouderschap leggen we de nadruk op cultuureducatie en onderwijs, investe-
ren in talentontwikkeling, stimuleren van cultuurparticipatie en amateurkunstbeoefening. Over de te behalen 
doelen zijn afspraken gemaakt met het ministerie van OCW, dat het programma voor de helft meefinanciert. 
Voor de amateurkunst bestaat een aparte Verordening Amateurkunstbeoefening. Dit jaar is gestart met 
het vergroten van de bekendheid over de subsidiemogelijkheden, in het bijzonder voor jonge en nieuwe 
Amsterdammers. 

Op ons verzoek geeft het Amsterdams Historisch Museum (AHM) al jaren vorm aan erfgoed beheer en 
aandeelhouderschap met behulp van tentoonstellingen, educatieve programma's, evenementen en bio-
grafisch verzamelen. Het AHM haalt, naast de bestaande bezoekersgroepen, nieuwe doelgroepen binnen, 
zoals VMBO-leerlingen en migrantenvrouwen. Het museum werkt samen met welzijns- en onderwijsinstel-
lingen in de stad, waarbij er een nauw verband bestaat tussen de gezamenlijke activiteiten en de functie van 
museum. Zo biedt het AHM, als één van de weinige musea, een museumprogramma binnen taalcursussen 
(NT2) aan en verzamelt het geschiedenis in de vorm van verhalen van buurtbewoners. Bij presentatie en 
educatie wordt er meer en meer ingespeeld op de wensen, belevingswereld en verschillende leerstijlen van 
de beoogde doelgroepen. 
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1.4 Ontwikkelingen

Nationaal
De vierde Kunstenplanperiode wordt verder gekenmerkt door noodzakelijke bezuinigingen bij het Rijk 
en de gemeente. Het investeringsniveau in de cultuursector loopt echter niet terug. In de planperiode 
2005-2008 worden ruim twintig nieuwe en vernieuwde cultuuraccommodaties opgeleverd met een totale 
investering van 6 690 miljoen.

Het jaar 2005 stond in het teken van een aantal belangrijke ontwikkelingen in het taakveld Monumen-
tenzorg en Archeologie. In december 2005 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het nieuwe instand-
houdingsbeleid voor restauratie en onderhoud van rijksmonumenten (BRIM), dat met ingang van1 januari 
2006 van kracht wordt. Een punt van zorg blijft de restauratieachterstand die eerst moet zijn weggewerkt 
wil de nieuwe regeling effectief kunnen werken. In 2005 heeft de VNG dit probleem namens de gemeen-
ten uitdrukkelijk onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht. Bij de presentatie van de rijksbegro-
ting op Prinsjesdag heeft het Kabinet voor dit doel 6 100 miljoen beschikbaar gesteld.

Lokaal
Met het stadsdeel Centrum werd een pilotonderzoek gestart naar de voorwaarden waaronder een over-
dracht van de cultuuraccommodaties van stadsdelen naar de Centrale stad (OGA) kan plaatsvinden. 
Daarnaast wordt gewerkt aan een inventarisatie van de meerjarige beheerlasten van de alle grootstede-
lijke cultuuraccommodaties, die begin 2006 zal worden afgerond. 

Amsterdams	Historisch	Museum:	nieuw	depot
In 2005 heeft uw Vergadering bij de begrotingsbehandeling 2006 in december 2005 ingestemd met de 
bouw van een nieuw depot. Omdat het huidige (hoofd)depot van het AHM in deplorabele staat verkeert 
en niet meer aan de eisen van deugdelijk beheer wordt voldaan, is de collectie permanent aan vervuiling 
onderhevig. Ons College vindt het verheugend dat met het nieuwe depot hieraan een eind zal komen. 
De collectie van de stad zal van een achterstandpositie in een situatie van normaal en deugdelijk beheer 
belanden. 

Stedelijk	Museum
De fondswerving voor de ver- en nieuwbouw van het Stedelijk Museum is in 2005 succesvol afgerond. 
Per 1 januari 2006 is het Stedelijk Museum verzelfstandigd.

AT5
Uw vergadering heeft in 2005 besloten AT5 niet te verkopen en daarmee voor de komende drie jaar de 
subsidierelatie in stand te houden.

1.5 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen

Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005 

Transparante begrotingsmethodiek

 Systematiek van het kunstenplan 

wordt aangescherpt.

• Interactief beleidsproces vormge-

geven.

• Inzicht in meerjarige prestaties 

van instellingen.

• Onderzoeksgegevens gebruikt 

voor formuleren nieuw kunstbe-

leid.

• Kunstenplan vastgesteld

• Circa 100 beschikkingen vastge-

steld, deels met prestatieafspra-

ken voor kunstinstellingen.

• Doorlopend: uitvoer program-

ma’s aandeelhouderschap, 

culturele industrie Amsterdam, 

(inter)nationale positionering

• Evaluatie kunstenplansystematiek

• Alle beschikkingen (120) zijn vast-

gesteld. Er lopen op dit moment 

nog vier bezwaarschriftenpro-

cedures

• 110 instellingen zijn beoordeeld 

en hebben een definitieve 

beschikking voor 2005 ontvangen. 

Met 10 instellingen wordt nog 

overleg gepleegd.

• Programma aandeelhouderschap 

ligt op schema. Programma cre-

atieve industrie heeft vertraging-

vanwege verschuiving in de 
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005 

uitvoering naar de afdeling Kunst 

en Cultuur. Nieuwe definiëring 

programma Internationale Cul-

tuurstad door ontbrekende mid-

delen.

• Kunstenplan is geëvalueerd. In 

2006 zullen de aanbevelingen aan 

ons College en uw Vergadering 

worden voorgelegd

Internationaal toonaagevend 

museum voor moderne kunst. 

Herontwikkeling Stedelijk museum.

• Keuze nieuw ontwerp Stedelijk 

Museum (Benthem Crouwel)

• Nieuw programma van eisen voor 

het nieuwe Stedelijk Museum

• Succesvolle afronding externe 

fondswerving

• Verzelfstandigen Stedelijk Muse-

um

• Programma van Eisen vertalen in 

definitief ontwerp

• de externe fondswerving is suc-

cesvol afgerond

• Stedelijk Museum is verzelfstan-

digd

• Definitief ontwerp in de Stuur-

groep vastgesteld. 

Diversiteit in cultuur. De diversiteit

 van de stad komt in culturele

uitingen meer tot zijn recht.

• 13 projecten van culturele 

buurtaccommodaties zijn onder-

steund om de professionalisering 

en programmering te versterken.

• Voor 4 buurtaccommodaties is 

een investeringsbedrag beschik-

baar.

• Uitbreiding van de website Monu-

menten en Archeologie met een 

specifiek onderdeel voor de jeugd 

en de docenten basis- en voort-

gezet onderwijs

• Diversiteit in Cultuur is middels 

het programma Aandeelhouder-

schap een vast onderdeel gewor-

den van het kunstenplan

• Uitzending 12-delige TV-serie 

‘Schatten van Amsterdam’ bij 

AT5, gericht op jongeren

• 7 buurttheaters hebben een 

bijdrage ontvangen ten behoeve 

van professionalisering en de cul-

turele programmering voor jonge-

ren en nieuwe Amsterdammers

• Uitzending ‘Schatten van Amster-

dam’ succesvol (hoge kijkdicht-

heid)

Extra internationaal toonaange-

vend museum. De gemeente staat

 in beginsel positief t.o.v. de komst

 van de Hermitage aan de Amstel.

• Voorbereiding opening van de 

“Kleine” Hermitage.

• Start van de verbouwing van 

de “Kleine” Hermitage aan de 

Amstel ca. 1.400 m2.

• De “Kleine” Hermitage is 

geopend (175.000 bezoekers,  

2 tentoonstellingen).

Nadere financiering regelen door 

de Stichting Hermitage a/d Amstel. 

Deze fase duurt tot 2006.

Door een besluit van de Tweede 

Kamer tot een bijdrage van het Rijk 

van 6 9 mln.is de financiering van 

de Hermitage rond. In 2007 kan met 

de verbouw van de Amstelhof wor-

den begonnen.

Stimuleren nieuwe kunstuitingen.

 Broedplaatsen beleid voortzetten.

• Er zijn in totaal 539 ateliers gerea-

liseerd

• 210 atelierruimten realiseren. 

Totaal aantal komt op 900 ruim-

ten.

De realisatie van broedplaatsen 

ligt in 2005 goed op schema. Alle 

aangekondigde openingen en/of 

opleveringen zijn gerealiseerd.

Financiering projecten: 

Instrumenten

A Investeringsfonds

B Publiek Private Samenwerking

• Financiën niet beschikbaar voor 

investeringsfonds.

• Bouw GETZ is in voorbereiding.

• Nieuwe locatie filmmuseum Shell 

terrein Noord.

• Investeringsfonds functioneert als 

onderdeel van het Kunstenplan

• GETZ: voorlopig ontwerp

• Filmmuseum: Schetsontwerp

• Uit de stelpost investeringsfonds 

zijn onder andere bijdragen 

beschikbaar gesteld aan het Film-

museum, Rialto en het Ketelhuis

• GETZ: het definitieve bestem-

mingsplan, inclusief het “Cultuur-

cluster” is vastgesteld

• Filmmuseum: ontwikkelingsover-

eenkomst met ING, architect 

geselecteerd, oplevering in 2009
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005 

•  Contract met Van den Ende foun-

dation ondertekend.

• Marnixstraat: start bouw. • Vertraging bouw door aanpassing 

bouwplannen (twee zalen). Start 

bouw: 2e helft 2006

Herhuisvesting Gemeentearchief Zie resultaatgebied Bestuur en Con-

cern 

Nieuwe Openbare Bibliotheek Zie resultaatgebied Educatie, Jeugd 

en Diversiteit

Overige bestuurlijke aandachtspunten (w.o. bestuursakkoord)

Vastgoedbeleid Cultuur. Meer

 transparantie over rollen en 

verantwoordelijkheden bij onder-

houd en beheer cultuurpanden.

• Opdracht verleend voor plan van 

aanpak vastgoedproject.

• Plan van aanpak is vastgesteld 

door ons College.

• Nulmeting onderhoud cultuurin-

stellingen.

Onderdeel van het kunstenplan • Bestuursopdracht verleend voor 

onderzoek naar positionering 

van het cultureel vastgoed, in 

samenwerking met Stadsdeel 

Centrum en Ontwikkelingsbedrijf 

Gemeente Amsterdam.

• Nulmeting onderhoud van cul-

tuuraccommodaties zal begin 

2006 zijn afgerond.   

    

Nieuwe locatie Cosmic Theater. • Financiering realiseren; • Uitvoer één van de scenario’s: 

Cosmic per 2005 op een nieuwe 

locatie.

• De overeenkomst met MAB voor 

de huur van een gebouw op het 

Westergasterrein zal in januari 

2006 worden getekend. Opleve-

ring verwacht in  zomer 2007. 

Lokale media.  Een Amsterdamse

omroep met breed aanbod en 

bereik.

• Nieuw plan AT5

• G4 radio van start

• Bepalen rol gemeente ten 

opzichte van  AT5

• Continuering MTNL en G4 radio

• Uw Vergadering heeft besloten 

de subsidierelatie met AT5 in 

stand te houden.

• De continuïteit van MTNL en G4 

radio is zeker gesteld. 

Vaststelling en uitwerking van

de beleidsnota Monumenten en

 Archeologie 2004-2010

• Voorbereiding 

• Vaststelling ons College vrijge-

geven voor inspraak

Nieuwe monumentenverordening 

voor centrale stad en stadsdelen

Beleidsnota is door uw Vergadering 

vastgesteld in april 2005

Archeologische begeleiding 

Noord/Zuidlijn 2005-2010 

• Vaststelling werkplan

• Verkrijgen financiële middelen 

• Eerste veldwerk

Start archeologische begeleiding 

van de Noord/Zuidlijn

Spectaculaire eerste vondsten 

gedaan.

Opnemen van de Amsterdamse

binnenstad op de UNESCO-

werelderfgoedlijst

Bijdrage geleverd aan de opstel-

ling van het nominatiedossier en 

verkrijgen van duidelijkheid over 

de besluitvormingsplanning van 

het Kabinet

Nominatiebesluit door Kabinet

Het vastleggen en verspreiden

van cultuurhistorische kennis 

optimaliseren door samenwerking

tussen Bureau Monumenten en 

Archeologie, de centrale stad en

stadsdelen

Archeologische waardenkaarten 

en indicatie attentiegebieden 

opgeleverd

Vertaling nieuwe rijkswetgeving 

naar Amsterdamse situatie

Wederom zeer geslaagde, goed 
bezochte open Monumentenda-
gen
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

Afwijkend van andere hoofdstukindelingen volgen we hieronder andere indeling, te weten: 
• kunstenplan;
• lokale media;
• monumenten;
• gemeentearchief.

2.1 Kunstenplan 2005-2008

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

Circa 100 beschikkingen 

vastgesteld met deels 

prestatieafspraken voor 

kunstinstellingen.

• Kunstenplan 2005 -2008 is gereed en 

in september 2005 op grote schaal 

verspreid.

• Alle (circa 100) beschikkingen in het 

kader van het Kunstenplan zijn ver-

leend.

• Er zijn bezwaarschriften tegen het 

vastgestelde Kunstenplan 2005-2008 

ingediend. Vier procedures moeten 

worden afgehandeld.  

• Evaluatie Kunstenplansystematiek is 

afgerond 

• Publicatie van de definitieve 

versie Kunstenplan 2005 

– 2008 (exclusief Stedelijk 

Museum en Stadsschouw-

burg

• Verlenen beschikkingen

Lasten 59.695    

Baten             0 

Saldo   59.695

Lasten       297

Baten             0 

Saldo        297

65.282

4.157

61.125

482

200

282

Uitvoering programma 

Aandeelhouderschap

• Uw vergadering heeft op 22 december 

2005 een aanvullend besluit genomen 

over hoogte van  activiteitenbudget 

voor Expetisenetwerk Mocca in 2006.

• Actualisatie Verordening Amateurkunst 

(1995)

• Inhoudelijk programmatische 

werkzaamheden ten aanzien 

van cultuureducatie,  actie-

plan cultuurbereik, jongeren-

cultuur, vrije tijdsbesteding 

en diversiteit meer tonen

• Jaarlijkse subsidieronde 

amateurkunst

Lasten    1.868

Baten          835

Saldo     1.033 

Lasten      589

Baten             0

Saldo        589

2.001

 897

1.104

594

         0

            594

Uitvoering programma: 

Creatieve Industrie (CIA) 

Amsterdam.

• De uitvoering van het programma was 

bij motie toegewezen aan AFK. Op 

11 mei 2005 heeft de gemeenteraad 

alsnog ingestemd met de uitvoering 

van het werkprogramma in 2005 door 

DMO.

• De creatieve monitor is uitgevoerd. 

Daarnaast is er overleg met DRO over 

een monitor creatieve kennisstad. De 

Amsterdam Index 2005 is verschenen.

• Broedplaatsen/atelier-voorzieningen:  

Reguliere bijdrage aan projectgroep

• Uitwerken instrumenten voor 

het realiseren van CIA pro-

gramma en ontmoetingen 

(Club Amsterdam).

• Verzamelen gegevens ten 

behoeve van benchmarking 

creatieve ondernemingen.

• Realiseren fysieke infrastruc-

tuur: broedplaatsen / atelier-

voorzieningen.

• Bijdragen verlenen aan 

ateliervoorzieningen in het 

kader van Stichting Woon-

Werkruimten Kunstenaars

Lasten       210

Baten             0

Saldo        210

174

         0

174
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

• Rijksbijdrage uit geldstroom Beelden-

de Kunst en Vormgeving: Definitieve 

positieve beschikking ontvangen over 

periode 2005-2008

• Bijdragen verlenen aan 

ateliervoorzieningen in het 

kader van Stichting Woon-

Werkruimten Kunstenaars

• Maken beschikkingen onder 

vermelding van voorwaarden 

rijksbijdrage en Verantwoor-

ding besteding en resultaten 

aan Minsterie OCenW

Lasten          0

Baten     2.602

 

0

2.623

Saldo -2.602 -2.623

Uitvoeren programma: 

(Inter)nationale positi-

onering.

• Internationale conferenties aandeel-

houderschap

• Binnen de Eurocities samenwerking is 

het rapport van Euricor verschenen; 

dit zal in 2006 worden betrokken om 

de nadere positie van Amsterdam als 

Internationale Cultuurstad te bepalen.

 

• Huis voor de Dans: De financiering van 

de stichtingskosten is rond. De inrich-

tings- en exploitatiekosten moeten 

nog worden beoordeeld. In de eerste 

helft van 2006 kan het go-/no-go 

besluit worden genomen

• Internationale samen-

werking herkomstlanden. 

Deelname aan Eurocities en 

Internationaal samenwer-

kingsproject op disciplineni-

veau.

• gecoördineerd 

evenementenbeleid.

• Erfgoed / Collectie Amster-

dam

Lasten       213

Baten            0

Saldo        213

214

            0

            214

Investeringsfonds 

/vastgoedsysteem 

functioneert als 

onderdeel van het 

Kunstenplan.

• Zie voor resultaten 2005 tabel overige 

bestuurlijke prioriteiten

• Uitvoeren inhaalslag ach-

terstallig onderhoud tevens 

creëren startsituatie.

• Toekennen subsidies voor 

inhaalslag

• Investeringsfonds kent 5 

projecten overeenkomend 

met ambities gebiedsvisies 

Kunstenplan 

Lasten       329

Baten            0

Saldo        329

Lasten       392

Baten            0

Saldo        392

331

        0

331

378

      0

378

Kapitaallasten • Verloopt volgens schema.

• De verbouwingen van Carré en het 

openluchttheater in het Vondelpark 

werden voltooid.

• Lopende kapitaallasten en 

kapitaallasten 2005 nieuwe 

investeringen in 2004 (waar-

onder Muziekgebouw aan 

’t IJ, Carré, Vondelpark 

openluchttheater, OBA Oos-

terdokseiland, Vlakke vloer 

Stadsschouwburg 

Lasten    3.433

Baten             0

Saldo     3.433

3.018

        0

3.018
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2.2 Lokale media

2.3 Monumenten

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

• Realiseren van een 

lange termijn financie-

ringssystematiek.

• Continueren MTNL en 

G4 Radio.

• Bepalen rol gemeente 

ten opzichte van AT5.

• Subsidie MTNL verleend onder voorbe-

houd bestuurlijke goedkeuring conve-

nant.

• Subsidie aan G4 Radio/FunX verleend.

• Kabelgelden 2005 zijn verdeeld, geresul-

teerd in 2 bezwaarschriften van Amster-

damse Programma Raad (APR) en Salto.

• Op basis van procedure ASA 2004 ver-

deling 2006 bepaald

• B&W hebben gekozen voor privaat-

publieke model, dat wordt gebruikt voor 

ontvlechting van AT5 met de gemeente.

• Stimuleren door het ver-

strekken van subsidie aan 

MTNL en G4 Radio/FunX

• Subsidie AT5/saldo APR 

uit opbrengsten kabel-

geld UPC.

Lasten   4. 843

Baten     2.000

Saldo     2.843

4.976

2.000

2.976

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

Vergroten van de toe-

gankelijkheid van de 

informatie over en ver-

groten draagvlak voor 

Monumenten & Arche-

ologie

Uitvoeren van onder-

zoek op het gebied van 

monumenten en arche-

ologie

Uitvoeren van opgravin-

gen; het verwerken van 

bevindingen en vonds-

ten; het beheer van de 

collectie

11 publicaties gerealiseerd. Organisatie 

Open Monumentendag

34 adviezen bij Ruimtelijke plannen. 

8 archeologische quick scans en 11 

bestemmingsplannen archeologische 

paragraaf. 7 digitale kaarten geïntegreerd. 

5 onderzoeksprojecten

Activiteiten gerealiseerd

Beheer documentatie, 

beeldarchief, bibliotheek, 

realiseren van publicaties, 

organiseren van de Open 

Monumentendag

Verlenen van 25 adviezen 

bij ruimtelijke plannen. 

Opstellen van 50 bouw-

historische waarnemin-

gen/notities. Uitvoeren 10 

archeologische quickscans. 

Opstellen bouwhistorische 

waardenkaart. Integreren 

van 7 digitale historische 

stadskaarten met de 

huidige topografische 

basiskaart. Uitvoeren van 5 

onderzoeksprojecten. 

Ontwikkelen van archeolo-

gische attentiegebieden-

kaarten voor stadsdelen

Opstellen van 10 plannen 

van eisen en plannen van 

aanpak. Uitwerken van 6 

opgravingen

3.548 3.728
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2.4 Gemeentearchief

3 Realisatie prioriteiten en posterioriteiten
Alle prioriteiten en posterioriteiten binnen het resultaatgebied Cultuur en Monumenten zijn volledig uitge-
voerd.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

Behoud en bescherming 

van het cultureel erf-

goed in Amsterdam

Advisering van stads-

delen en eigenaren van 

monumenten op het 

gebied van restaura-

tie en onderhoud van 

monumenten

Monumentenbeschrijvingen gerealiseerd. 

Inventarisatie en selectie kerken en scho-

len afgerond. 3 beschermde gezichten 

gestart

923 adviezen verleend  

Beschrijven van 60 monu-

menten in het kader van 

mogelijke bescherming. 

Toelichting opstellen voor 

3 potentiële beschermde 

stadsgezichten. Monumen-

tenregistraties

Verlenen van 1.000 advie-

zen met betrekking tot res-

tauratie en onderhoud

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Verwerving: 150 meter 
particulier archief en 
6.890 stuks overige 
materialen

Verwerving: 311 meter particulier archief en 

10.792 stuks overige materialen

Verwerving van parti-
culiere archieven met  
(historische) waarde voor 
de stad

Lasten       492

Baten            4

Saldo        488

529

       72

457

Evenementen: 8.000 
bezoekers en 235.000 
webbezoekers

Evenementen: 6.880 bezoekers en 444.877 

webbezoekers

Organiseren tentoonstel-
ling, Museumn8 en aan-
vullen website. Verkoop 
informatieproducten

Lasten     1.592

Baten         438  

Saldo      1.154

1.159

      401

758
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4 Prestatiemeting

Kunstenplan
Bij de vaststelling van het Kunstenplan heeft uw Vergadering besloten dat prestatiemeting geen onder-
deel uitmaakt van de beoordeling van de via het Kunstenplan gesubsidieerde instellingen. 

Amsterdams	Historisch	Museum	(AHM)
Beoogd bezoekersaantal AHM 2005:  160.000
Beoogd bezoekersaantal Willet Holthuysen:    40.000

2003

2002

2004

2001

2005

250.000200.000150.0000 50.000 100.000

korting schoolm.k.betalend

bezoekersaantallen

2003

2002

2004

2001

2005

60.00050.00040.0000 10.000 20.000 30.000

korting schoolm.k.betalend

bezoekersaantallen
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Stedelijk	Museum
Beoogd aantal bezoekers tijdelijke locatie SMCS 2005 250.000
Resultaat aantal bezoekers tijdelijke locatie SMCS 2005 197.900

0

450

350

200

150

250

50

100

300

400

200520042000 2001 20032002

mjk overigebetalendetotaal

bezoekers x 1.000
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1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Dit resultaatgebied verenigt de activiteiten van de gemeente die bijdragen aan een duurzaam, gezond en 
leefbaar Amsterdam: de zorg voor enkele nutsvoorzieningen, het beheer van het milieu en van grond- en 
oppervlaktewater. 
• het subresultaatgebied afvalverwerking wordt verzorgd door het Afval Energiebedrijf (AEB);
•  het subresultaatgebied afvalwaterbeheer wordt verzorgd door de Dienst Waterbeheer en Riolering 

(DWR).
• het subresultaatgebied drinkwatervoorziening wordt verzorgd door het Waterleidingbedrijf (WLB);
• het subresultaatgebied milieubeheer en – beleid wordt hoofdzakelijk verzorgd door de Dienst Milieu en 

Bouwtoezicht (DMB), met daarnaast een bijdrage van het Ontwikkelingsbedrijf (OGA). De Dienst Binnen-
waterbeheer (BBA) is verantwoordelijk voor het aanpakken van een aantal langlopende knelpunten op 
het water.

NB. DWR en WLB zijn per 1 januari 2006 gefuseerd tot Waternet.

1.2 Gewenst effect

De gemeente streeft in dit resultaatgebied naar een duurzaam, gezond en leefbaar Amsterdam tegen zo 
laag mogelijke kosten. De rode draad bij dit streven is People, Planet, Profit (Mensen, Aarde, Profijt).

People: goede dienstverlening aan bewoners, bezoekers en bedrijven van Amsterdam
Planet: duurzaamheid van voorzieningen en optimaal milieurendement
Profit: zo laag mogelijke tarieven voor burgers en bedrijven, die de kosten van het gebruik van de dienstver-
lening weerspiegelen.

De betrokken diensten doen dit door zorg te dragen voor een aantal nutsvoorzieningen in de stad en door 
beheer van het milieu en van grond- en oppervlaktewater. 
Ten behoeve van een optimale afvalverwerking, verwerkt AEB stedelijk afval tegen zo laag mogelijke kosten 
en zo milieuhygiënisch mogelijk door het om te zetten in duurzame energie en bouwstoffen.
Ten behoeve van een optimaal afvalwaterbeheer draagt DWR zorg voor een doelmatige inzameling en 
transport en zuivering  van afvalwater.
Ten behoeve van een duurzame drinkwatervoorziening voorziet WLB Amsterdam en enkele regiogemeenten 
van drinkwater van hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten.
Ten behoeve van een zo schoon mogelijk milieu, beheerst en vermindert DMB de milieubelasting door 
bedrijven, bewoners en gebruikers van de stad. De Grondbank (OGA) beheert de stromen van schone en 
verontreinigde grond die vrijkomen of nodig zijn bij de ruimtelijke projecten in en rond de stad. 
Ten behoeve van een goed gebruik van het binnenwater treedt BBA op als nautisch vaarwegbeheerder van 
het binnenwater en is BBA regisseur bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor het water. DWR heeft 
de zorg voor het ondiepe grondwater en de baggertaak. 
 

1.3 Ontwikkelingen

Afval 
Sinds de inwerkingtreding van het Duitse stortverbod voor brandbaar afval per 1 juni 2005 is de export 
naar dit land gereduceerd tot nagenoeg nul. Het aanbod van afval in Nederland stijgt hierdoor zonder 
dat de capaciteit zich op korte termijn kan aanpassen. Dit heeft een opwaarts effect op de verbrandings-
tarieven tot gevolg. De gemeente Rotterdam heeft haar aandeel in AVR begin 2006 verkocht aan een 
cluster van participatiemaatschappijen. Per 1 januari 2007 gaan de Europese binnengrenzen voor afval 
open. Genoemde ontwikkelingen hebben een aanzienlijke invloed op de toekomstige Nederlandse 
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en Europese afvalmarkt. Het lage verwerkingstarief in combinatie met langjarige contracten zorgt voor 
behoud van een sterke marktpositie van AEB, ook op langere termijn. De dynamiek in de afvalmarkt 
betekent wel dat wij ons oriënteren op de toekomstige positionering van AEB. Wij zullen uw Vergadering 
hierover in de loop van 2006 nader informeren.

Waterketen
Begin 2004 heeft het Kabinet de voorkeur uitgesproken voor de vorming van waterketenbedrijven. Dit 
heeft bijgedragen aan de intensivering van de samenwerking tussen DWR en WLB, die heeft geleid tot 
de vorming van Waternet per 1 januari 2006, het eerste watercyclusbedrijf in Nederland. In andere delen 
van Nederland verloopt de samenwerking in de waterketen minder voorspoedig.

Milieu en Ruimtelijke Ordening
2005 is een jaar geweest waarin de samenhang tussen milieuvraagstukken en ruimtelijke ontwikkelingen 
veel aandacht heeft gehad. Dit mede als gevolg van enkele uitspraken van de Raad van State, waardoor 
enkele ruimtelijke projecten niet uitgevoerd konden worden vanwege de overschrijding van luchtkwali-
teitsnormen. Amsterdam heeft inmiddels als één van de eerste gemeenten in Nederland een Actieplan 
Luchtkwaliteit vastgesteld. Bovendien participeert Amsterdam intensief in Nederlands en Europees over-
leg over verbeterde afstemming tussen milieu- en ruimtelijke ordeningswet- en regelgeving. 
De interimwet stad- en milieubenadering is tegen eerdere verwachtingen in niet in de loop van 2005, 
maar op 1 februari 2006 van kracht geworden.

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen

Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Opheffen van ernstige 

milieuverontreiniging 

Oostergasfabriekterrein 

Sanering is gestart  Afronden uitvoering fase 1

 Voorbereiden en start uitvoering 

fase 2

 Fase 1 is nog niet afgerond

 De uitvoering van fase 2 is gestart

Uitvoeren bestaand milieubeleid: 

Bedrijven weten aan welke regels 

ze zich moeten houden en houden

 zich daar ook aan 80% van de 

vergunningen is verleend binnen

 de wettelijke termijn

 De uitvoering milieuvergunningver-

lening is op adequaat niveau

 De uitvoering van het toezicht op 

de naleving van de milieuregelge-

ving en de handhaving daarvan is 

op adequaat niveau

 De uitvoering van milieuvergunning-

verlening is op adequaat niveau

 Het toezicht is op adequaat niveau

Er is een goed evenwicht 

tussen bescherming van 

het Amsterdamse leefmilieu en de

 bedrijvigheid in de stad

 Acties gericht op terugdringen 

geluidshinder

 Acties gericht op verbeteren lucht-

kwaliteit

 Verbeteracties externe veiligheid

 Acties zijn uitgevoerd

 Rapportage luchtkwaliteit 2004 en 

Actieplan luchtkwaliteit is opgesteld

 Gegevens LPG-stations via ATLAS 

beschikbaar

Amsterdam draagt bij aan 

landelijk en wereldwijd 

geformuleerd milieubeleid, zoals 

de Kyoto-doelstelling

 Acties gericht op reductie CO2 

emissies

 Acties gericht op duurzaam gebruik 

grondstoffen

 Klimaatplan voor de centrale stad is 

vastgesteld

Bodemverontreiniging wordt

 zoveel mogelijk opgeheven

 Adequate uitvoering Wet Bodem-

beheer

 Integratie bodembeheer en RO ont-

wikkelingen

 Uitvoeren grote saneringsprojecten

96% van de beschikkingen binnen 

wettelijke termijn; bij 50% van de 

saneringen zijn controlebezoeken 

afgelegd

 Actualisatie interimnota AUB 

(Amsterdamse uitvoeringsregels 



158 Resultaatgebieden

m
ili

eu
 e

n 
w

at
er

Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Bodemsanering) doorgeschoven 

naar 2006

 Volgermeerpolder: opdracht voor  

de sanering is vergund

 Diemerzeedijk: nazorgfase is gestart

Doeltreffend Amsterdams 

milieubeleid

Uitvoering MBP  Milieuprogramma 2005 is uitgevoerd

 Voorbereiding nieuw Milieubeleids-

plan 2007-2010 is gestart

Waterplan:

Wonen op het water

Meer en andere ligplaatsen

Enkele stadsdelen wijzen nieuwe 

locaties aan

 De ‘schouw’ op nieuwe ligplaatsen 

is vastgesteld. Besluitvorming in vijf 

stadsdelen is in voorbereiding

Geformuleerde welstandseisen  Tenminste vijf stadsdelen hanteren 

het welstandskader

 Gereedschapskist voor welstandsbe-

leid is vastgesteld. Welstandsbeleid 

in voorbereiding in drie stadsdelen

Betaling voor ligplaatsen  Uitvoering pilot aanlegovereen-

komst 

 Pilot met aanlegovereenkomst loopt 

in Westerpark

Waterplan:

Dynamisch gebruik van water:

Vlotte en veilige doorvaart

Verminderen overlast te water

 Alle vaarwegen in het binnenwater 

zijn geclassificeerd

 Vaarroutes zijn ingedeeld in  

drukte-categorieën

 Duidelijkheid over mogelijkheden 

tot uitbreiding van passagiers- 

vervoer

 Start beleid pleziervaart 

 Het voorstel is nog in voorbereiding. 

Planning is zomer 2006

 B&W heeft besloten af te zien van de 

ontwikkeling van een druktemeetlat 

omdat het niet mogelijk bleek om 

objectieve normen op te stellen. 

 Besloten is tot 25 nieuwe vergunnin-

gen voor bemande en 50  

onbemande passagiervaartuigen

 Het plan van aanpak voor de  

pleziervaart is interactief opgesteld 

en vastgesteld.

Waterplan:

Grondwaterzorg

 Uitvoeren van de bijdrageregeling 

 Continuering gebiedsgerichte 

aanpak

 Start aanpak polderriolen

 

 17 aanvragen voor een bijdrage

 4 grondwaterprobleemgebieden zijn 

gedefinieerd
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De sanering van de grond onder de voormalige Oostergasfabriek ten behoeve van de ontwikkeling van het 
Polderweggebied in Oost/Watergraafsmeer, kampt met aanzienlijke tegenslagen. Op grond van de huidige 
inzichten zijn de kosten 6  20 miljoen hoger dan eerder werd verwacht. Tevens kunnen de saneringswerk-
zaamheden pas in 2010 worden afgerond.
 

2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Subresultaatgebied Afvalverwerking

Algemeen
De missie van de gemeente Amsterdam op het gebied van afvalverwerking luidt: “Maximaal nut uit afval-
stromen”. In principe is ‘maximaal nut’ een optimum waarbij een afweging wordt gemaakt tussen het 

Overige bestuurlijke aandachts-

punten (w.o. bestuursakkoord)

Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Veilig stellen drinkwaterbronnen

Bethunepolder

 Projectplan gereed  Onderzoek alternatieve  

waterbronnen 

 Complexiteit wateropgave vraagt 

om langere doorlooptijd

Grondwaterrichtlijn Aandacht voor kunstmatige infiltra-

tie en drempelwaarden 

Veilig stellen mogelijkheid van infil-

tratie van duinen met oppervlakte-

water 

Amendementen t.b.v. behandeling 

in Europarlement

Position paper drempelwaarden 

grondwater

Kaderrichtlijn water Overleg met provincies en 

waterkwantiteits- en kwaliteitsbe-

heerders

 Directe  betrokkenheid waterlei-

dingbedrijven bij regionale imple-

mentatie Kaderrichtlijn Water

 Realistische conceptrichtlijn Priori-

taire stoffen 

Actief lid klankbordgroep Rijn-West

 Position paper ‘Duinen en de Kader-

richtlijn Water’

 Brief aan staatssecretaris V&W 

(februari 2006)

Verlaging kosten en verbetering energie- en milieurendement van afvalverwerking

HR Centrale: operationeel 

medio 2006

 Start Bouw HR Centrale  Voortgang bouw HR Centrale  Voortgang bouw HR Centrale 

Slibverbranding  Overeenkomst AEB en Hoogheem-

raadschap

 Verwerken van maximaal 100.000 

ton slib ultimo 2005

 Verwerkt 37.000 ton

Warmtelevering Nieuw West  Principe besluit is genomen  Begin uitrol warmteleveringsnet  Definitie besluit tot aanleg warm-

tenet in Nieuw West is genomen

Ultimo 2005 aanvang uitrol warmte-

leveringsnet

Verbetering dienstverlening en 

verlaging van de kosten in de

waterketen

Onderzoek naar samenwerkings-

mogelijkheden tussen WLB en DWR 

 

Implementatie samenwerkingsmo-

gelijkheden

Uitwerken organisatorische vorm 

van samenwerking

 WLB en DWR zijn gefuseerd per  

1 januari 2006
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milieurendement, het financiële rendement en de investering in mensen. 
Dit subresultaatgebied is onder te verdelen in twee hoofdactiviteiten:
1. Afvalenergiecentrale (AEC) waarin gemengd stedelijk afval wordt verbrand en omgezet in groene 

energie (elektriciteit en warmte) en her te gebruiken reststoffen;
2. Inzameling & Hergebruik waar specifieke afvalstoffen verder worden verwerkt tot her te gebruiken 

producten. Deze activiteit wordt uitgevoerd door Depot Gevaarlijk Afval (DGA), Afvalpunten (AP) en 
het Regionaal Overslag Station (ROS) van elektrische apparaten.

De doelstelling luidt een milieuhygiënische en goedkope afvalverwerking door productie van duurzame 
energie en bouwstoffen door optimale benutting van de bestaande installaties en voorzieningen én 
voortdurende innovatie op verschillende terreinen.

Hoogrendement Centrale 
De bouw van de nieuwe Hoogrendement (HR) Centrale is in 2005 goed gevorderd en nadert zijn vol-
tooiing. De nieuwe Ccentrale zal in de tweede helft van 2006 in bedrijf worden genomen. Nadat in de 
Rijksoverheid in 2004 de HR Centrale als ‘groene’ investering heeft erkend, zijn in 2005 in samenwerking 
met RABO en Triodosbank voor 6 83 miljoen “groen” obligaties aan particulieren ter dekking van de 
financieringsbehoefte uitgegeven.

Innovatieve projecten 
De pilot-installatie voor milieuhygiënisch optimale verwerking van bodemas is gerealiseerd. In samenwer-
king met DWR (nu: Waternet) is full scale verbranding van rioolslib dat overblijft na het zuiveren van riool-
water gerealiseerd. Ook is een installatie voor de verwerking van biogas dat vrijkomt bij rioolzuivering in 
productie genomen. Hierbij wordt het biogas gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte. 

Stadswarmte
In de zomer is er definitief overeenstemming bereikt tussen ons College, de betrokken stadsdelen,  
woningbouwcorporaties en Westpoort Warmte BV (WPW, een joint venture van de gemeente Amsterdam 
en NUON)  over de levering van restwarmte uit de Afvalenergiecentrale aan het stedelijk vernieuwings-
gebied Amsterdam Nieuw West. Hiermee is tevens een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling 
van stadsverwarming uit restwarmtebronnen in Amsterdam en omgeving. Uw Vergadering heeft deze 
ontwikkeling gesteund door in december 2005 een motie aan te nemen waarin u zich uitspreekt voor de 
aanleg van stadverwarming in andere stedelijke vernieuwings- en uitbreidingsgebieden, tenzij dit van-
wege technische of economische redenen niet mogelijk is.

Eco-port® 
Het Eco-port® concept, waarbij gestreefd wordt naar de vorming van een duurzaam bedrijventerrein 
rond de AEB locatie door clustering van bedrijven die gebruik kunnen maken van elkaars reststoffen/
afvalstromen (industriële ecologie), wordt door al deze ontwikkelingen steeds meer geprofileerd. 

De resultaten van de huidige installaties worden in onderstaande tabel samengevat:

Bereikte resultaten subresultaatgebied Afvalverwerking:

Activiteiten Resultaat

Te bereiken 2005

Bereikt 

2005

Op termijn te 

bereiken

1.  Afvalenergiecentrale (AEC)  

Energieproductie uitgedrukt in aantal huishoudens

Vermeden CO2 emissie (tonnen) 330.000 360.000 > 600.000

Netto energetisch rendement uit afvalverbranding 25,3% 24,8% >28%

Energieproductie uitgedrukt in aantal huishoudens 159.000 162.300 > 300.000 

Verwerking stedelijk afval in tonnen 825.000 866.000 1.400.000

Verwerking (riool)slib in tonnen 46.000 37.000 100.000

Verwerking gevaarlijk afval in tonnen 5.400 3.800 5.000

Terugwinning ferro en non ferro metalen in tonnen 16.700 17.300 > 25.000

Voorschottarief verbranding stedelijk afval 1 6   78,00 6   78,00 6   75,66 
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1   Voorschottarief: het tarief dat aan de in de Afvalenergiecentrale samenwerkende partijen (stadsdelen, regioge-

meenten en ICOVA) als voorlopig tarief in rekening wordt gebracht. 
2  Afrekentarief: het tarief dat aan de samenwerkende partijen na verrekening van de omzetkorting in rekening wordt 

gebracht.

1   Het resultaat van de Afvalenergiecentrale wordt als omzetkorting uitgekeerd aan de in de Afvalenergiecentrale 
samenwerkende partijen (stadsdelen, regiogemeenten en ICOVA). 

2  De resultaten van het Depot gevaarlijk afval en het Regionaal Overslag Station Amsterdam komen ten goede aan 
de centrale stad Amsterdam.

3 Het resultaat van de Afvalpunten wordt uitgekeerd aan de stadsdelen van Amsterdam.

2.2 Subresultaatgebied Afvalwaterketenbeheer

Algemeen
De missie van afvalwaterketenbeheer is het doelmatig inzamelen, transporteren en zuiveren van afval-
water ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu en het voorkomen van wateroverlast. Het 
zuiveren van afvalwater valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap AGV.

Activiteiten Resultaat

Te bereiken 2005

Bereikt 

2005

Op termijn te 

bereiken

Afrekentarief verbranding stedelijk afval 2 6   63,71 6   60,85 Markt- 

afhankelijk

Beschikbaarheidgraad installatie 95% 94,2% > 95%

Gecontracteerde capaciteit op 1 januari 96% 96% 96%

2. Depot gevaarlijk afval (DGA)

Inzameling Klein Chemisch Afval in kilo’s  

per burger per jaar

0,95 kg. 0,92 kg. 1,0 kg.

Kosten inzameling Klein Chemisch Afval  

per burger per jaar 6   0,94 6   0,83

Markt- 

afhankelijk

3. Afvalpunten (AP)

Scheiding grof afval in tonnen 74.300 80.800 > 85.000

Kosten scheiding grof afval  

per burger per jaar 6   2,40 6   2,58

Markt- 

afhankelijk 

4. Regionaal Overslag Station (ROS) 

Recycling elektrische apparatuur in tonnen 7.000 6.600 10.000

Kosten recycling elektrische apparatuur  

per burger per jaar 6   0,09 6   0,05

Markt- 

afhankelijk

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Middelen

Lasten 

(x 6 1.000)

Baten

(x 6 1.000)

Saldo

(x 6  1.000)

Zie tabel Zie tabel 1. Afvalenergiecentrale 85.812 96.831 11.0191 

hierboven hierboven 2. Depot gevaarlijk afval 5.217 5.601 3842  

3. Afvalpunten 9.403 9.524 1213         

4.  Regionaal Overslag  

Station Amsterdam  839 958   1192          

Totaal 101.271 112.914 11.643
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Afvalwaterplan 2005-2009
In het Afvalwaterplan 2005-2009, dat begin 2005 door ons College is vastgesteld, wordt aangegeven 
hoe deze missie in de praktijk wordt nagestreefd. In onderstaande tabel staan concrete doelstellingen 
per activiteit vastgesteld, aan de hand waarvan kan worden getoetst in welke mate de missie ten uitvoer 
is gebracht in 2005. Deze doelstellingen hebben betrekking op de verschillende onderdelen van het rio-
leringsproces.

De uitvoering van twee belangrijke projecten is op verschillende plaatsen in de stad zichtbaar:

Omlegging leidingstelsel in verband met verplaatsing van Rioolwaterzuiveringsinstallaties 
(RWZI) naar Westpoort

Het leidingstelsel is grotendeels volgens plan verlopen. De Zuid- en centrumtak zijn gereed en gebruiks-
klaar opgeleverd. Ook de boostergemalen zijn gereed. Een forse tegenslag was het mislukken van de 
boring onder het IJ. Door het bezwijken van aansluitende leidingdelen liep op 5 juli 2005 de vrijwel 
geheel voltooide boorleiding vol water en zand.  Na uitvoerig onderzoek is besloten tot een geheel 
nieuwe boring. De voltooiing van het gehele omleidingproject liep daarom enige maanden vertraging 
op. Naar verwachting zal de noordtak met de boosters Oost en Noord per 1 mei 2006 in gebruik kun-
nen worden genomen. De RWZI Oost op het Zeeburgereiland kan dan buiten gebruik gesteld worden, 
waarna de sloop ten behoeve van de ontwikkeling van het Zeeburgereiland kan beginnen.

Basisinspanning: aanleg Bergbezinkbassins
Om te kunnen voldoen aan landelijke richtlijnen gericht op reductie van vuiluitworp van de riolen op 
het oppervlaktewater, worden in Amsterdam op verschillende plaatsen 40 bergbezinkbassins (BBB’s) 
geplaatst. In deze BBB’s kan vervuild water worden opgeslagen wanneer door hevige regenval de riool-
leidingen vollopen en overstort op oppervlaktewater dreigt. 
Zoals eerder gemeld zijn er problemen met de stedelijke inpasbaarheid van de noodzakelijke werken. 
Hierdoor is de uitvoering substantieel vertraagd. Inmiddels is er met de stadsdelen overeenstemming 
bereikt over de noodzaak en locatie van de te bouwen BBB’s, maar soms conflicteert de daadwerkelijke 
uitvoering met het belang van het bereikbaar houden van het binnenstedelijk gebied. In 2005 zijn zes 
BBB’s opgeleverd. Hiermee is in totaal 63% van het benodigde bergingsvolume bereikt. In 2006 zullen 
acht van de twaalf nog te bouwen BBB’s worden opgeleverd. De overige vier zullen, door de samenloop 
met andere projecten zoals de Noord/Zuidlijn, pas in 2007-2010 worden opgeleverd. Desalniettemin kan 
door het nemen van een aantal tijdelijke maatregelen de afgesproken emissiereductie eind 2006 worden 
behaald.

In het Afvalwaterplan 2005-2009, dat begin 2005 door ons College is vastgesteld, wordt aangegeven 
hoe deze missie in de praktijk wordt nagestreefd. In onderstaande tabel staan concrete doelstellingen 
per activiteit vastgesteld, aan de hand waarvan kan worden getoetst in welke mate de missie ten uitvoer 
is gebracht in 2005. Deze doelstellingen hebben betrekking op de verschillende onderdelen van het rio-
leringsproces.

Activiteit Doelstelling 

2005

Realisatie 

2005

1. Jan van Riebeeckhaven m3 bagger uit Amsterdam 21.000 21.282

2. Beheer en onderhoud gemalen Maximaal aantal overstorten 0 3

Maximaal aantal stankklachten 10 0

3. Beheer riolering Reviseren districtkaarten 40 40

Vernieuwing stadskaarten 50 65

Reviseren stadskaarten 150 179

Actualisatie operationele plannen 12 10

Planvorming rioleringsproj. nieuwe (aantal km) 15 11,5

% wijzigingen in 3 maanden verwerkt in RBS 50% 12,0%

% vuilwaterriool in goede staat >90% 89,3%

% waarschuwingsmaatstaf vuilwaterriool <8% 8,2%

% ingrijpmaatstaf vuilwaterriool <2% 2,5%

4. Renovatie riolering Aantal kilometer (basisinspanning) 23 26,7
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De uitvoering van twee belangrijke projecten zijn op verschillende plaatsen in de stad zichtbaar:

2.3 Subresultaatgebied Drinkwatervoorziening

Levering drinkwater
Kerntaak voor WLB vormt het leveren van drinkwater aan alle inwoners (huishoudelijk en zakelijk) van 
Amsterdam alsmede van enkele regiogemeenten. Het betreft een wettelijke taak waarbij elke inwoner 
recht heeft op een drinkwateraansluiting. De activiteiten van WLB betreffen het innemen van opper-
vlaktewater, vervolgens het zuiveren tot drinkwater, waarbij de natuurlijke zuivering via de Amsterdamse 
Waterleidingduinen een belangrijk onderdeel vormt, en tot slot het distribueren van drinkwater. In 2005 
is 87,7 miljoen m3 drinkwater geleverd en 0,9 miljoen m3 industriewater. Dit is een  terugval in het aantal 
geleverde m3 in 2005 met zo’n 1,7 miljoen m3 ten opzichte van 2004.
Na een jarenlange stabiele afzet is sinds 2004 een flinke terugval in de waterafzet waar te nemen. De 

Activiteit Doelstelling 

2005

Realisatie 

2005

Vernieuwen huis- en kolkaansluitingen  

(aantal km) 6 5,8

Aantal ontstoppingen t.l.v. renovatie riolering 

(stuks) 700 870

% zorgplicht  ongezuiverde perceelslozingen 95% 85%

% zorgplicht ongezuiverde woonbootlozingen 95% 70%

% gecombineerd werk ≥ 70% 83,4%

% basisinspanning gereed 60% 63%

5. Calamiteus functieherstel Aantal meldingen (verstopte kolken, riolen en 

perceelslozingen) 4.100 5.300

Alle dagen van het jaar 24 uur per dag 

beschikb/bereikbaar 100% 100%

Responstijd <30 min <30 min

Herstel melding indien verstopping < 24 uur < 24 uur

% klachten verholpen na eerste melding 98% 98%

6. Reinigen Aantal km planmatig 299 252

Aantal km n.a.v. verzoeken 35 26

Aantal putten en kolken 135.000 140.000

7. Inspecteren Aantal km planmatig 299 252

Aantal km n.a.v. verzoeken 30 26

8. Huis- en kolkaansluitingen Aanleg km 38 56

Aantal ontstoppingen 500 533

Aantal op te metselen putten 1.400 1.654

Responstijd verstoppingen < 30 min < 30 min

Herstel melding verstopping < 24 uur < 24 uur

Bereikt  2005 Te bereiken 2005 Activiteiten Begroot

(x 6  1.000)

Realisatie

(x 6  1.000)

 Zie tabel hierboven  Zie tabel hierboven 1. Jan van Riebeeckhaven

2. Beheer en onderhoud gemalen

3. Beheer riolering

4. Renovatie riolering

5. Calamiteus functieherstel

6. Reinigen

7. Inspecteren

8. Kapitaallasten riolering

Totaal: 45.035     43.415
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achterliggende structurele oorzaken van deze terugval zijn:
•   waterbesparende technologische ontwikkelingen;
• bewuster watergebruik als gevolg van individuele bemetering;
• alternatieven (eigen winning/zuivering) voor industriële toepassingen.
Vanwege het hoge aandeel vaste kosten bij drinkwaterproductie, die gemaakt moeten worden onafhan-
kelijk van de geproduceerde en gedistribueerde hoeveelheid, heeft deze terugval een opwaarts effect op 
het tarief per m3.

Drinkwaterkwaliteit
De drinkwaterkwaliteit wordt zowel tijdens het zuiveringsproces als in het distributienet dagelijks gemo-
nitord. De geleverde drinkwaterkwaliteit door WLB behoort tot de beste van Nederland. In 2005 hebben 
zich geen noemenswaardige kwaliteitsproblemen voorgedaan.  
 

Drinkwatertarief 
Het drinkwater wordt kostendekkend aan de inwoners geleverd. Streven is om de tarieven zo laag moge-
lijk voor de burger te houden. In de periode 1998 – 2005 zijn de tarieven gelijk gebleven op een niveau 
van 6  1,28 per m3 en een vastrecht van 6  38,88 per jaar. 

Bemeteringsproject
In 1999 is het besluit genomen om de woningen in Amsterdam van een watermeter te voorzien, zodat 
het werkelijk verbruik in rekening kan worden gebracht. Dit project verloopt tot nu toe voorspoedig. Het 
aantal watermeters dat jaarlijks geplaatst kan worden is opgevoerd naar ruim 30.000 per jaar. In 2005 zijn 
32.319 watermeters geplaatst, waardoor het totaal aantal meters ultimo 2005 uitkomt op 160.994 op een 
totaal bestand van circa 420.000. 
Duidelijk wordt dat een dergelijk aantal de komende jaren steeds moeilijker haalbaar is: de eenvoudig te 
bemeteren wijken zijn voor een belangrijk deel gerealiseerd, de resterende groep is steeds lastiger van 
een watermeter te voorzien. Huidige inschatting is dat circa 140.000 woningen niet (of tegen zeer hoge 
kosten) te bemeteren zijn. In 2006 zal een plan van aanpak opgesteld hoe en in welk tempo het bemete-
ringsproject kan worden voortgezet.

Samenvatting bereikte resultaten:

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot Realisatie

Levering drinkwater:  

91,2 mln. m3

87,7 mln. m3 zuiveren en distribueren 

drinkwater

6  97,8 miljoen  

wateropbrengsten

Genormeerd resultaat:  

6  1,4 mln.

6  96,6 miljoen  

wateropbrengsten

Resultaat: 1,7 mln.Levering industriewater:  

1,2 mln. m3 

0,9 mln. m3 distribueren industriewater

Leveringszekerheid  

drinkwater: 100%

> 99% storingen 

binnen  

4 uur hersteld

Continue monitoring.  

Bij storingen binnen 1 uur 

ter plaatse, binnen 4 uur 

hersteld (= norm)

Drinkwaterkwaliteit: ruimschoots binnen 

wettelijke normen

Beste drinkwa-

terkwaliteit van 

Nederland

 Goede inrichting zuiverings- 

en distributieproces, dage-

lijkse monitoring

 6  5,1 mln. aan water- 

kwaliteitsonderzoek

6  5,3 mln. aan 

waterkwaliteitson-

derzoek

Drinkwatertarief: 

6 1,28 per m3

6 1,28 per m3 6  1,28 per m3 6  1,28 per m3

Bemeteringsproject:  

30.000 watermeters

32.813 watermeters  

(waarvan 1.816 

nieuwbouw)

 Plaatsen watermeters Kosten: 6  7,2 mln.

Opbrengsten vastrecht:  

6  5,5 mln.

Kosten: 6  7,2 mln.

Opbrengsten  

vastrecht:  

6  5,8 mln.

Brandblusvoorziening: beschikbaarheid 

bluswater

Beschikbaarheid  

gerealiseerd

Plaatsen en onderhouden 

brandkranen, extra dimensi-

onering leidingnet

Kosten (benadering):  

6  880.000

Opbrengsten:  

6  325.000

Kosten  

(benadering):  

6  880.000

Opbrengsten: 

6  327.000

Internationale samenwerking: expertise 

beschikbaar stellen aan landen waar 

drinkwatervoorziening gebrekkig is.

Expertise beschik-

baar gesteld.

Projecten in uitvoering in 

Suriname, Egypte. 

Kosten WLB: 6 440.000

Daarnaast subsidies  

(o.a. VNG)

Kosten WLB: 

6  440.000
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2.4  Subresultaatgebied Milieubeheer en -beleid

Algemeen
Het subresultaatgebied milieubeheer en -beleid wordt verdeeld in vier onderdelen, te weten:
• reguliere wettelijke taken (zoals het verlenen van vergunningen Wet milieubeheer;  

bodembeschikkingen e.d., het uitoefenen van toezicht op grond van de Wet milieubeheer, Wet 
bodembescherming e.d.);

• grote bodemprojecten (voorbereiding, aanbesteding, begeleiding van de uitvoering, ISV);
• niet-wettelijke taken (specifieke projecten als uitwerking van het Milieubeleidsplan en Milieu- 

programma);
• subsidies (de uitvoering van de besluiten tot toekenning van milieusubsidies).

Uitvoering wettelijke taken
In de loop van 2005 is duidelijk geworden dat – als gevolg van enerzijds veranderde wetgeving (m.n.
Wet bodembescherming) en anderzijds de ‘autonome’ toename (stedelijke ontwikkelingsprojecten,
toename economische bedrijvigheid) van te verrichten werkzaamheden – moeilijke keuzes moeten
worden gemaakt. De effecten op de uitvoering van de wettelijke taken zijn in 2005 nog beperkt
gebleven, maar het handhaven van het adequaat niveau over de volle breedte bleek niet mogelijk. In
2006 zullen die effecten duidelijker merkbaar worden. Ons college heeft daar op 13 december kennis
van genomen, en met de door de DMB voorgestelde keuzes ingestemd. Deze keuzes zijn op 1 maart 
2006 aan uw Vergadering bij de vaststelling van het Milieuprogramma 2006 aan u worden voorgelegd.
Van de sanering van het Oostergasfabrieksterrein is de eerste fase nog niet afgerond door vertraging
in de uitvoering. Onderzoek vindt plaats hoe de sanering zal worden vervolgd.

Toezicht bij bodemsaneringen
Bij het toezicht op de naleving van bodemregelgeving is veel extra werk gaan zitten in de sanering
Oostergasfabriek, het Shell-terrein, de Noord/Zuidlijn en de voorbereiding van de sanering
Volgermeerpolder. Vanwege het complexe en omvangrijke karakter daarvan én het grote belang voor
Amsterdam heeft het toezicht hierop een hoge prioriteit gekregen. Dat legde een fors beslag op de
beschikbare capaciteit. Daardoor is de doelstelling om bij alle saneringen toezicht uit te oefenen niet
gehaald, maar noodgedwongen – onder afweging van de milieurelevantie – beperkt gebleven tot circa
50%.

Bouwbrieven
Om de binnen de DMB aanwezige kennis beschikbaar te maken voor iedereen die betrokken is bij de
woningbouw in Amsterdams is veel energie gestoken in bijdragen aan de Bouwbrieven, een
gezamenlijk initiatief van Bureau Woningbouwregie, Dienst Ruimtelijke Ordening, Dienst Wonen,
Dienst Milieu en Bouwtoezicht en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam. Onder meer zijn
bijdragen geleverd met betrekking tot het voorkomen van geluidshinder, externe veiligheid,
verbetering luchtkwaliteit e.d.

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot Realisatie

Lasten Lasten Saldo Lasten Baten Saldo

Wettelijke taken totaal: 13.371 916 -12.555 13.910 1.982 -11.928

De uitvoering milieuver-

gunningverlening is op 

adequaat niveau

•  35 milieuvergunnin-

gen verleend (stad en 

stadsdelen)

•  85% van de vergun-

ningen binnen de 

wettelijke termijn. Bij 

revisievergunningen 

wordt het milieurende-

ment gewogen

Het afgeven van 

beschikkingen

Bedragen x 61.000
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot Realisatie

Lasten Lasten Saldo Lasten Baten Saldo

De uitvoering van het 

toezicht op de naleving 

van de milieuregelge-

ving en de handhaving 

daarvan is op adequaat 

niveau

Handhaving is ingezet 

waar dat nodig bleek; 

inzet BOA’s conform 

afspraken met het OM 

(totaal zijn circa 130 PV’s 

in behandeling geno-

men).

Specifiek aandacht is 

besteed aan naleving 

door de eigen gemeen-

telijke inrichtingen

Het uitvoeren van con-

troles en bestuurlijke 

handhaving; opmaken 

processen-verbaal door 

BOA’s t.b.v. strafrechte-

lijke handhaving 

Acties gericht op terug-

dringen geluidshinder

Geluidskaart is beschik-

baar; groslijst voor actie-

plan Geluid is samen-

gesteld; nulmeting naar 

beleving geluidshinder 

uitgevoerd; Geluidszone 

Westpoort is 

geactualiseerd.

Acties gericht op verbe-

teren luchtkwaliteit

 Rapportage  Luchtkwali-

teit 2004 opgesteld

Actieplan Luchtkwaliteit 

in de inspraak

 Werkconferentie Lucht-

kwaliteit; inspraakavond 

gehouden; reacties (ca. 

100) verzameld; publi-

citeit (o.m. livedebat 

wethouder op AT5, pers)

Verbeteracties externe 

veiligheid

 •  Nota Fysieke veilig-

heid, met daarin een 

hoofdstuk Gevaarlijke 

stoffen vastgesteld  

en in uitvoering  

genomen

•  Gegevens LPG-stati-

ons via ATLAS beschik-

baar voor gemeen-

telijke diensten en 

bedrijven

•  Bouwbrief Handreiking 

externe veiligheid, 

gericht op de Amster-

damse bouwwereld

Adequate uitvoering 

Wet Bodembeheer

96% beschikkingen bin-

nen wettelijke termijn; 

bij 50% van de sanerin-

gen zijn controlebezoe-

ken afgelegd, selectie 

op milieu-impact.

Beoordelen bodemon-

derzoeken en sanerings-

plannen; het afgeven 

van beschikkingen; het 

uitoefenen van toezicht; 

opmaken processen-

verbaal door BOA’s t.b.v. 

strafrechtelijke hand-

having

Integratie bodembeheer 

en RO-ontwikkelingen

I.v.m. nieuwe Wet 

bodembescherming is 

actualisatie AUB inte-

rimnota doorgeschoven 

naar 2006
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3 realisatie prioriteiten en posterioriteiten
3.1 Prioriteiten

Prioriteit waterplan en prioriteit Polderweggebied zijn gerealiseerd.

3.2 Posterioriteiten

Er zijn geen posterioriteiten

4 Prestatiemeting 

4.1. Afvalverwerking

Tariefontwikkeling afvalverbranding
Hieronder is een overzicht opgenomen van gemiddelde markttarieven voor afvalverbranding over de 
periode 2001 - 2005. De afrekentarieven van het Afval Energie Bedrijf betreffen de afrekentarieven, zoals 
deze gelden voor de Amsterdamse stadsdelen, gecontracteerde gemeenten en ICOVA. 

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot Realisatie

Lasten Lasten Saldo Lasten Baten Saldo

Grote bodemprojecten 

(excl. ISV):

241 -241 38.245 41.141 2.896

•  Oostergasfabriek: 1e 

fase is nog niet afge-

rond; 2e fase is gestart

•  Volgermeerpolder: 

monitoring versprei-

ding uitgevoerd; 

opdracht voor de 

sanering is vergund

•  Diemerzeedijk: de 

nazorgfase is gestart. 

De nazorg wordt uitge-

voerd door Waternet 

(DWR in 2005).

Niet-wettelijke taken: 758 -758 703 -703

Samenhangende afspra-

ken over inspanningen 

op milieugebied, afge-

stemd tussen stad en 

stadsdelen

Voorbereiding nieuw 

Milieubeleidsplan 2007-

2010 is gestart met 

opstellen groslijst moge-

lijke onderwerpen

Subsidies: 569 -569 704 -704

De subsidies worden in 

overeenstemming met 

de besluiten verleend

 Subsidies zijn conform 

de besluiten verleend 

Uitvoeren 

subsidieverlening
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Grafiek: Ontwikkeling markttarieven 2001 - 2005

 

De ontwikkeling van de kostprijs per ton verbrand afval is voor AEB als volgt.

De berekening van de kostprijs is gebaseerd op de operationele bedrijfsresultaten. Rekening houdend 
met inflatie is de kostprijs in 2005 ruim onder het niveau van 2001 gedaald, vooral door technologische 
verbeteringen in het onderhoudsconcept, een effectieve beheersing van de kosten, een stijging van de 
prijzen van energie en grondstoffen en de toegevoegde waarde van nieuwe projecten zoals slibverwer-
king.
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4.2. Afvalwaterbeheer

Benchmarking Rioleringszorg Nederland.
In het voorjaar 2005 is een nieuwe Benchmarking Rioleringszorg onder verantwoordelijkheid van Rioned 
gestart als vervolg op de in 2003 gehouden pilotbenchmark. Aan deze nieuwe benchmark hebben 34 
gemeenten deelgenomen. Hieronder zijn 15 pilotgemeenten waarvan alleen de gegevens zijn geactuali-
seerd; zij hebben niet deelgenomen aan het proces. 

Uit de benchmark 2005 kwam naar voren dat de rioleringszorg in Amsterdam op een hoog niveau staat. 
De realisatiegraad milieu-inspanning ligt onder het gemiddelde en de hoogte van de jaarlijkse beheers-
lasten liggen boven het gemiddelde. Er worden maatregelen getroffen om de milieu-inspanning te ver-
beteren en de relatief hoge beheerslasten zijn een gevolg van de hoge kwaliteit van de klachtenafdeling 
en de de rechtstreekse financiering uit de begroting.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de diverse bijeenkomsten bleek dat er door de deelnemende 
gemeenten verschillend met definities wordt omgegaan. Hierdoor worden er verschillende gegevens 
aangeleverd en wordt het moeilijk om de uiteindelijke resultaten goed met elkaar te vergelijken. 

4.3. Drinkwatervoorziening

Drinkwatertarief 
Het drinkwater wordt kostendekkend aan de inwoners geleverd. Streven is om de tarieven zo laag moge-
lijk voor de burger te houden. In de periode 1998 – 2005 zijn de tarieven gelijk gebleven op een niveau 
van 6 1,28 per m3 en een vastrecht van 6 38,88 per jaar. Inmiddels is voor 2006 besloten tot een tariefstij-
ging van gemiddeld 8%. Deze tariefstijging wordt met name veroorzaakt door een terugvallende water-
afzet en nominale kostenontwikkelingen (m.n. loonkosten, energie, chemicaliën). 
De ontwikkeling van de drinkwatertarieven van WLB versus het branchegemiddelde en het gemiddelde 
inflatieniveau is in onderstaande grafiek weergegeven. Betreffen de tarieven inclusief vastrecht bij een 
gemiddeld waterverbruik en een gemiddelde woningbezetting (2,2 personen per woning).

Benchmark
In 2005 werd een zgn. “smalle” benchmark over het jaar 2004 uitgevoerd binnen de drinkwatersector. 
Deze smalle benchmark houdt in dat uitsluitend op het onderdeel “financiën en efficiency” een vergelij-
king is gemaakt tussen de drinkwaterbedrijven. Een zgn. brede benchmark – waarbij ook de drinkwater-
kwaliteit, dienstverlening en milieubelasting wordt meegenomen – wordt eens per 3 jaar gehouden, voor 
het laatst over 2003. In het jaarverslag 2004 zijn hiervan de resultaten gepresenteerd.
De benchmarkindeling bevat vier kostencategorieën: specifieke waterwinningsbelastingen, vermogens-
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kosten, afschrijvingen en operationele kosten. Het benchmarkonderzoek richt zich met name op de ver-
gelijking van operationele kosten. 
Als de totale kosten van WLB worden vergeleken met het gemiddelde van de waterleidingsector ontstaat 
over 2003 en 2004 het volgende beeld:

Totale kosten
In totaliteit liggen de kosten van WLB beneden het landelijk gemiddelde. Per kostencategorie zijn er 
echter verschillen. Vermogenskosten zijn in 2004 bijzonder laag, dit is het gevolg van een systematiekwij-
ziging: in de benchmark 2004 worden uitsluitend de drinkwateractiviteiten met elkaar vergeleken. WLB 
kent relatief omvangrijke en-grosleveringen (leveringen aan andere drinkwaterbedrijven), deze zijn in 
2004 uit de benchmarkvergelijking gehaald en met name gecorrigeerd binnen de post vermogenskos-
ten. Zonder deze correctie zijn de vermogenskosten in 2004 vergelijkbaar met 2003. De categorie Belas-
tingen scoort ondergemiddeld, afschrijvingen gemiddeld en operationele kosten bovengemiddeld. De 
belastingen zijn laag omdat WLB als oppervlaktewaterbedrijf weinig belasting betaalt.

 
Operationele kosten

De operationele kosten zijn ruim 20% hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit wordt deels veroorzaakt 
door een aantal specifieke Amsterdamse omstandigheden. Deze omstandigheden doen zich met name 
voor in het productie- en distributieproces. WLB heeft, net als de andere oppervlaktewaterbedrijven, een 
aanmerkelijk complexer en kostbaarder zuiveringsproces dan de grondwaterbedrijven in Nederland. In 
het distributieproces zijn er enkele specifieke Amsterdamse omstandigheden die tot een kostenverho-
ging leiden. Zo wordt er gewerkt met grotere diameters, wordt duurzamer materiaal gebruikt en is het 
werken in een stedelijke omgeving een complexe en tijdsintensieve aangelegenheid. Het is erg lastig 
gebleken deze factoren exact te kwantificeren.

4.4. Milieu

Aan het eind van elke Milieubeleidsplancyclus wordt een Milieuverkenning gemaakt. Hierin wordt de  milieu-
kwaliteit van Amsterdam beschreven. Wij zullen de Milieuverkenning 2006 na het zomerreces 2006 aan uw 
Vergadering aanbieden. De kwaliteit wordt gemeten voor de volgende indicatoren: lucht, klimaat, geluid, 
duurzaam gebruik van grondstoffen.

10 In het genoemde tarief van 6 1,34 per m3 is ook het vastrecht verdisconteerd, derhalve wijkt dit af van het vastge-

stelde variablee drinkwatertarief ad 6  1,28 per m3

6 Belastingen Vermogenskosten Afschrijvingen Operationele kosten Totale kosten

Per administratieve aansluiting:

WLB 2003 6 24 43 122 196

WLB 2004 6 6 46 124 183

Gemiddeld NL 2003 22 43 42 98 204

Gemiddeld NL 2004 21 39 41 99 200

Per m3:

WLB 2003 0,04 0,17 0,30 0,83 1,3410

WLB 2004 0,04 0,05 0,33 0,89 1,30

Gemiddeld NL 2003 0,14 0,27 0,27 0,63 1,31

Gemiddeld NL 2004 0,14 0,26 0,27 0,66 1,33
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1.1 Inleiding

Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage:
• Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO);
• Dienst Advies en Beheer (DAB);
• Bestuursdienst (BDA);
• Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO). 

De missie van het Amsterdamse sportbeleid is dat elke Amsterdammer moet kunnen sporten op het door 
hem/haar gewenste niveau. Algemene randvoorwaarden hiervoor zijn:
• Een goed gespreid aanbod van moderne sportvoorzieningen;
• Een grote verscheidenheid van gezonde sportverenigingen;
• Krachtige sportstimuleringsprogramma’s.
In dit resultaatgebied zijn doelstellingen en bereikte resultaten beschreven waarvoor ons College zich in 
2005 heeft ingezet. 
Vanuit dit resultaatgebied wordt in relatie tot het Sociaal StructuurPlan voornamelijk een bijdrage geleverd 
aan de Sportieve stad als ook aan de Zorgzame stad.
De dienst Advies en Beheer zorgt als integraal beheerder van Sporthallen Zuid en het Amsterdamse Bos 
voor een zodanige kwaliteit van sport- en recreatievoorzieningen en van natuur en landschap dat sporters, 
recreanten en andere gebruikers er optimaal van kunnen genieten. 

1.2 Gewenst effect

Sport
Alle Amsterdammers moeten kunnen sporten op elk gewenst niveau.

Artis 
Amsterdam beschikt over een goed onderhouden dierentuin die van educatieve en recreatieve betekenis is.

Goed onderhouden groengebieden nabij de stad
Recreatieschappen: Amsterdammers kunnen recreëren in de directe omgeving van de stad
Amsterdamse Bos: Het Amsterdamse Bos zorgt voor een zodanige kwaliteit van recreatie- en sportvoor-
zieningen en van natuur en landschap dat de bezoeker er graag komt.

1.3 Ontwikkelingen

Sportstimulering en topsport
In 2005 is de kabinetsnota “Tijd voor sport” verschenen, waarin de kaders worden gegeven om te 
komen tot een sportieve samenleving. Het kabinet erkent de belangrijke waarden die sport heeft voor de 
samenleving. Meer sporten en bewegen vanuit een gezondheidsperspectief, sport als ontmoetingsplaats 
voor én initiator van maatschappelijke participatie, sport als oefenplaats voor wederzijds respect en disci-
pline en (top)sport als symbool voor ambitie, bron van ontspanning en middel om het nationale imago te 
verhogen zijn de expliciet geformuleerde doelen. De rijksoverheid ziet voor haar zelf taken bij het facilite-
ren van sporters en zorg voor de kwaliteit van het sportaanbod. Zij ziet deze taak als complementair aan 
de rol van gemeenten, scholen en bedrijfsleven. 
De Amsterdamse ambities voor het gemeentelijke sportbeleid zijn vastgelegd in het Sociaal Structuur-
plan 2004-2015. Centraal in het Amsterdamse beleid staat het realiseren van een sportaanbod waarin 
aan elke Amsterdammer de mogelijkheid wordt geboden om zijn of haar sportieve ambities te ontplooi-
en en de grenzen van de mogelijkheden te verkennen. Amsterdam wil, als Capital of Sports, gastheer zijn 
voor grote, internationaal aansprekende, sportevenementen, maar ook op buurtniveau een breed scala 
van sportmogelijkheden bieden.
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Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen de centrale stad en de stadsdelen. Vitale sportverenigingen, 
kwalitatief goede en veilige sportvoorzieningen, voldoende sportmogelijkheden in de openbare ruimte 
en een breed scala van commercieel sportaanbod zijn belangrijke randvoorwaarden. 
De geïntensiveerde activiteiten gericht op de basisscholen met een lage sportparticipatie kwamen moei-
zaam van de grond. De oorzaak hiervan moet vooral worden toegeschreven aan de beperkte capaciteit 
die vanuit het onderwijs beschikbaar is voor de uitvoering van deze projecten.
Bij een aantal grote sportevenementen (zoals het WK Honkbal) heeft ons College, via de gemeentelijke 
sportstimuleringsprogramma's Topscore en Jeugdsport in Beweging en het project Verenigingsverster-
king in 2005 succesvol samengewerkt met de Stichting Topsport Amsterdam. Deze aanpak stond model 
voor de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, NOC*NSF en Topsport Amsterdam die in 2005 
zijn beslag heeft gekregen.

Accommodaties
In 2005 werd conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Sport het eerste deel van het Accommoda-
tieplan (Vraag- en aanbodanalyse basissportvoorzieningen) afgerond. De uitkomsten vormden de input 
vanuit sport voor het Programma Maatschappelijke Investeringen. De vijf jaar durende herinrichting van 
het sportpark Amsterdamse Bos werd afgerond. Met de aanpassingen ten behoeve van het WK Honkbal 
is de realisering van het honkbalstadion Ookmeer volledig afgerond.
Het is helaas niet mogelijk gebleken een sluitende investeringsopzet voor een Amsterdam Dome aan uw 
Raad voor te leggen.

Vitale sportverenigingen
Met ingang van het sportseizoen 2005-2006 is een nieuwe verordening, die het gebruik van gymnastiek-
lokalen in de avonduren door de georganiseerde sport stimuleert, van kracht geworden.
De pilots sportcentrum nieuwe stijl op de sportparken Eendracht en Ookmeer zijn in 2005 goed tot ont-
wikkeling gekomen. Deze pilots zullen medio 2006 worden geëvalueerd.
In het kader van de inspanningen om te komen tot organisatieversterking binnen een vijftal kernsporten 
zijn binnen deze sporten samenwerkingsverbanden tussen verenigingen in en om Amsterdam tot stand 
gebracht, die hebben geleid tot afspraken met betrekking tot gezamenlijke activiteiten op het gebied 
van kaderontwikkeling, trainingen en sportstimuleringsactiviteiten.

Artis
In de jaarrekening is een reorganisatievoorziening getroffen van ca. 6 0,9 miljoen. Dit is nodig omdat op 
zeer korte termijn een aantal medewerkers als gevolg van de reorganisatie boventallig wordt. Omdat nog 
overleg wordt gevoerd over de uitgangspunten en berekeningsmethode van deze voorziening, zijn de 
cijfers nog niet definitief. Verder wordt, net zoals in 2004, 6 0,25 miljoen toegerekend aan de voorberei-
dingen en planvorming van het Masterplan (uitbreiding derde fase). Samen met o.a. stadsdeel Centrum 
wordt veel inspanning geleverd om de uitbreiding en de ondergrondse parkeergarage te realiseren. 
Deze inspanningen werpen hun vruchten af, zodat Artis steeds dichter bij de start bouw komt. Tot slot is 
in 2005 gestart met de bouw van de Vlindertuin. Als de bouw geen vertraging oploopt is de feestelijke 
opening op 21 juli 2006.

Sportvoorzieningen en -accommodaties onder beheer van DAB
De Sporthallen Zuid, de Bosbaan en het Sportpark Amsterdamse Bos zijn in 2005 weer intensief benut 
voor trainingen, wedstrijden en een groot aantal evenementen. Toppers waren de Wereldkampioen-
schappen Roeien onder de 23 jaar op de Bosbaan, de Championstrophy Hockey voor dames op het 
sportpark en het Univé Gymgala en de (internationale) wedstrijden van de Demons in de Sporthallen 
Zuid. In 2005 is veel aan kwaliteitsverbetering gedaan, waaronder het uitvoeren van achterstallig onder-
houd en de bouw van een nieuwe finishtoren op de Bosbaan. De hockeybond heeft besloten, het Wage-
nerstadion als nationale locatie voor het hockeyen te handhaven. De hockeybond ontwikkelt plannen 
voor renovatie of vernieuwing van het stadion. 

Goed onderhouden recreatiegebieden nabij de stad
In 2005 heeft het wegwerken van achterstallig onderhoud veel aandacht gekregen. Parkeerterreinen, 
bruggen en kinderbaden zijn gerenoveerd. Met de aanleg van de tweede fase van het Schinkelbos is de 
ecologische en recreatieve verbinding met het Groene Hart versterkt. 
Tegelijkertijd blijft het Amsterdamse Bos blijft onder druk staan, zo blijkt uit de voortdurende discussie 
over uitbreiding van infrastructuur aan de zuidzijde van het bos (extra aansluiting en verbreding van de 
A9 en verbreding van de Bosrandweg).
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Verbetering bedrijfsvoering dAB
In 2005 is de fusie van Sporthallen Zuid en het Amsterdamse Bos een feit geworden. Daarmee kan op 
een efficiëntere wijze het beheer van de sportvoorzieningen worden aangestuurd. Camping ‘het Amster-
damse Bos’ is overgedragen aan een particuliere beheerder. 
Het beheersysteem is opgeleverd, waardoor meer zicht ontstaat op de te beheren elementen in het Bos 
en de werkzaamheden die dat met zich mee brengt. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar het 
beter op elkaar afstemmen van middelen en ambities. 

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen

Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Alle Amsterdammers hebben

 toegang tot een breed pakket aan 

sportvoorzieningen

Sportparticipatie wordt krachtig

 gestimuleerd, met als doel deze

 op landelijk gemiddelde te krijgen

Uitbreiding Topscore is conform de 

planning uitgebreid tot 12 stadsde-

len en 37 scholen.

Verenigingen zijn ondersteund bij het 

verzorgen van kennismakingslessen 

in 25 sporten. Het aantal betrokken 

sportverenigingen bij Topscore is uit-

gebreid tot 32 verenigingen

Topscore: 

•   Aanbod in 14 stadsdelen 

•  40.000 jongeren komen in aanra-

king met Topscore

•  10.000 jongeren maken onder 

schooltijd kennis met Topscore

•  2.500 jongeren doen in topscore-

verband wekelijks aan sport

•  Talenten begeleid naar topsport 

organisaties in 3 sporten (basket-

bal, american football, zwemmen)

•  Topscore sport-straatactiviteiten

•  Totaal 30 betrokken sportvereni-

gingen

•  Wekelijkse training in 11 stadsde-

len (De Baarsjes, Bos en Lommer 

en Zeeburg hebben geen V.O.)

•  Bereik ca. 35.000 jongeren. 

•  Promotie d.m.v. posters brochures, 

sportdagen promotielessen 

•  Nieuwe promotieactiviteiten voor 

13 verschillende sporten. 

•  Bereik en deelname 7.500 jonge-

ren. 

•  Wekelijks 203 trainingen in 16 

sporten gedurende het seizoen 

2004-2005

•  Gemiddeld 2.639 deelnemers

•    Dit jaar nemen 43 (+ 6) scholen 

deel aan het Topscore aanbod 

•   Samenwerking gestart met St. Top-

sport en NOC*NSF (ondertekening 

Alliantie)

•   Basketbal Allstar trainingen vinden 

in Zuidoost plaats

•   American Football Tackleschool in 

samenwerking met de Admirals 

•   Bedrijfsplan voor Topscore XXXs-

perience is vastgesteld, in planning 

zijn 5 evenementen in de periode 

jan-sept 2006; 

•   32 verenigingen participeren in 

Topscore, plus 7 andere sportaan-

bieders

•   27.150 deelnemers zijn bereikt. 

Binnen tiental JIB-modules is extra 

aandacht voor doorstroming naar 

sportverenigingen

•  12.000 kinderen maken onder 

schooltijd kennis met sport

•  600 kinderen begeleid naar 

verenigingslidmaatschap

•  18 schooltoernooien zijn financieel 

ondersteund, in tien verschillende 

sporten

•  15 doorstromingsmodules zijn 

uitgevoerd. Hiermee worden 225 

kinderen begeleid.  Het Aantal 

blijft achter door het ontbreken van 

taakbeleid op scholen

•  18 schooltoernooien zijn financieel 

ondersteund, in tien verschillende 

sporten
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Informatieverstrekking is sterk  

verbeterd door nieuwe website 

(ook sporthal reservering)

•  4 nieuwe basisscholen werken 

volgens JUMP-in interventiepakket 

(totaal nu 8 scholen)

•  200 jongeren (6 tot 18 jaar) zijn 

via jeugdsportclubs betrokken bij 

structurele sportbeoefening en ver-

enigingslidmaatschap

Aangepast sporten:

•  Stijging van het aantal sporters 

naar 9.200 wekelijkse deelnemers

•  10 nieuwe sportmogelijkheden in 

het aangepast sporten

•  Scholen voor (v)so nemen deel aan 

JIB-aanbod

•  De website JUMP-in www.jumpin.

nl is operationeel m.i.v. september 

2005. Aantal hits van september tot 

31 december was 95.548, aantal 

visits 2.514

•  In Amsterdam Noord zijn in novem-

ber een Jeugdsportclub Tafeltennis 

en een jeugdsportclub American 

Footbal van start gegaan

•  Oprichting 15 jeugdsportclubs, 

gezamenlijk 250 – 300 jeugdleden

Aangepast sporten:

•  Aantal sporters met een beperking 

dat georganiseerd sport is 8.584. 

Het aantal sporters dat ongeorga-

niseerd sport is niet gemeten. 

•  Open dagen worden lokaal in 

stadsdelen ondersteund. 

•  Merwede Open Rolstoeltennis juni 

2005 

•  Zwemles dove kinderen

•  Via Jippie Speciaal: atletiek bij Pha-

nos, judo aan de A. Leudyschool, 

basketbal bij BV Lely

•  Nieuwe activiteiten voor GGZ: ten-

nis, squash, roeien, atletiek, kano-

varen en salsadansen

•  Jippie speciaal, 4 scholen voor vso 

nemen deel aan JIB doorstromings-

modules.

 

Sportverenigingen en locaties zijn

 goed geëquipeerd. 

Achterstallig onderhoud van 

accommodaties wordt intensief

 bestreden

•  Bij 13 accommodaties is achter-

stallig onderhoud voltooid

•   Renovatie roeicentrum Berlage is 

gestart

•  Renovatie Brediusbad is afgerond

•  Bijdrage toegezegd aan nieuw-

bouw sporthal Caland

•  Evenementenvoorzieningen en 

parkeerterrein sportpark aange-

pakt, steigers Bosbaan vernieuwd.

•  Verbetering sportinfrastructuur 

door toekenning middelen voor 

vervangende nieuwbouw sport-

hallen en zwembaden (o.a. Ook-

meerhal)

•  Van het achterstallig nderhoud op 

Sportpark en Bosbaan wordt 7,5% 

uitgevoerd.

•  Er is een nieuwe finishtoren op de 

Bosbaan.

•  Het nieuwe roeisportgebouw is 

gerealiseerd.

•  In 2005 heeft ons College mid-

delen toegekend voor de herin-

richting sportpark Amsterdamse 

Bos, het honkbalstadion Ookmeer 

en een aanvullende bijdrage ten 

behoeve van het indoorbeach-

centrum

•  2 voetbalvelden gerenoveerd, alig-

neursgebouw Bosbaan vernieuwd.

•  Nieuwe finishtoren in gebruik.

•  Het nieuwe roeisportgebouw is 

gerealiseerd.

Amsterdam blijft Capital of Sports. 

Topsport in Amsterdam
bevorderen

•   Circa 40 (inter)nationale  

evenementen vonden plaats met 

ondersteuning Topsport  

Amsterdam, w.o. Swimcup,  

Jumping Amsterdam, EK Turnen, 

Hollandbeker (roeien), Amsterdam 

Chess Tournament, WK Squash 

(landenteams)

•   WK Roeien < 23 jaar

•  WK Honkbal

•  Circa 40 (inter)nationale kampi-

oenschappen en evenementen

•  Tussenevaluatie topsportnota

•  WK Roeien < 23 jaar

•  WK Honkbal

•  38 (inter)nationale kampioenschap-

pen en toernooien; plus WK Dam-

men; EK Squash voor landenteams

•  Opzet evaluatie in concept gereed 

(evaluatie vindt medio 2006 plaats)
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

. •  110 topsporters en 30 topsport-

verenigingen zijn ondersteund

•  Sporthallen Zuid, Bosbaan en 

Sportpark geschikt voor internatio-

nale evenementen.

•  Minimaal 3 internationale evene-

menten vinden op het Sportpark, 

de Bosbaan en in de Sporthallen 

Zuid plaats.

•  Championstrophy dames en Hand-

boogschieten in Sporthallen Zuid.

•  Cricketveld aangepast aan interna-

tionale eisen.

Amsterdam heeft een beter 

onderhouden Amsterdamse Bos

 a.g.v. het wegwerken van 

achterstallig groot  onderhoud.

Renovatie 3 bruggen, de Duizend-

meterweg, twee parkeerterreinen en 

fietspaden.

Bebording en terreinmeubilair zijn 

vernieuwd.

Van het achterstallig onderhoud is 

weer 10%  uitgevoerd.

Vernieuwing van de kleine  

gebouwen (kiosken, toiletten etc.) 

Kinderbaden gerenoveerd,

3 bruggen gerenoveerd,  

2 aanbesteed.

Oever grote Vijver en deel  

Nieuwe Kalfjeslaan in uitvoering.

De bouw is voorbereid en  

aanbesteed.

Overige bestuurlijke aandachts-
punten (w.o. bestuursakkoord)

Bereikt tot/met 2004 Te bereiken resultaten 2005 Bereikte resultaten 2005

Exploitatie Jaap Edenbaan •  Verlenging schaatsseizoen Jaap 

Edenhal

•  Bezoekersaantallen:  ijsbaan 

333.000 en ijshal 75.000

•  Oplossing voor onderhoudspro-

blematiek

•  Bezoekersaantallen: ijsbaan 

417.501 en ijshal 117.398

•  In de begroting is een bedrag van 

6  1.550.000 opgenomen om het 

probleem op te lossen.

Amsterdam heeft een financieel

 gezonde dierentuin

Actualisatie van jaarplan 2005 met 

informatie uit jaarverslag 2004

•  Artis genereert zelf 70% van de 

inkomsten;

•  De gemeente verhoogt gedu-

rende 4 jaar de subsidie met 0,25 

miljoen (2005 t/m 2008) voor aan-

zuivering eigen vermogen Artis;

•  Nulmeting tevredenheid bezoe-

kers

•  Artis heeft 70,4% eigen inkom-

sten gegenereerd;

•  Het eigen vermogen van Artis is 

met ca. 6  725.000 toegenomen 

tot ruim 6  1,4 mln.;

•   In augustus is een eerste meting 

gehouden

Versterking communicatie met 

bezoekers Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos heeft een

 attractief en levendig 

bezoekerscentrum.

Bezoekerscentrum is dagelijks 

geopend van 12.00 tot 17.00 en 

ontving in 2004  vanaf februari 

46.000 bezoekers.

Jaarlijks 80.000 tevreden bezoekers 

in het bezoekerscentrum.

In 2005 ongeveer 50.000 bezoe-

kers. De waardering is gemiddeld 

een 7,6. 

Beter zicht op zowel het jaarlijks

 als meerjarig onderhoud 

Amsterdamse Bos

Versterking management, nieuwe 

huisvesting, start invoering nieuw 

beheersysteem, aanzet productbe-

groting.

Beheersysteem basis voor planning 

en budgettering beheersactivitei-

ten.

Kwaliteitsnormen en beheersbud-

get op elkaar afgestemd.

Begroting 2006 daarop afgestemd.

Beheersysteem is beschikbaar, 

kwaliteitsnormen moeten nog 

beschreven, afstemming kwaliteit 

en budget kan pas in 2008.

Samenvoeging sporthallen Zuid

 en Amsterdamse Bos. 

Uitwerking voorstel in het kader

 van de ombuigingen.

Voorbereiding samenvoeging 

gereed.

Door de samenvoeging is binnen 

het budget van Sporthallen Zuid 

een besparing van 6  175.000 

gerealiseerd.

Besparing personeelsbudget  

gerealiseerd.

Meer publiek bij 

sportevenementen in 

Sporthallen Zuid.

15 evenementen met meer dan 

1.000 bezoekers.

Aantal wedstrijden en toernooien 

met tussen de 1.000 en 4.000 

bezoekers minimaal 15 per jaar.

18 evenementen met meer dan 

1.000 bezoekers en deelnemers.



Resultaatgebieden 177

sp
o

rt en recreatie

2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Subresultaatgebied Sportvoorzieningen en accommodaties

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Topscore: 

• Aanbod in 14 stadsdelen 

•   40.000 jongeren komen in 

aanraking met Topscore

•  10.000 jongeren maken 

onder schooltijd kennis met 

Topscore

•  2.500 jongeren doen in 

topscoreverband wekelijks 

aan sport

•  Talenten begeleid naar 

topsport organisaties in 3 

sporten (basketbal, ameri-

can football, zwemmen)

•  Topscore sport-straat-

activiteiten

•  Wekelijkse training in 11 

stadsdelen (De Baarsjes, 

Bos en Lommer en Zee-

burg hebben geen V.O.)

•  Bereik ca. 35.000 jongeren. 

•  Promotie d.m.v. posters 

brochures, sportdagen pro-

motielessen 

•  Nieuwe promotieactivitei-

ten voor 13 verschillende 

sporten. 

•  Bereik en deelname 7.500 

jongeren. 

•  Wekelijks 203 trainingen in 

16 sporten gedurende het 

seizoen 2004-2005

•  Gemiddeld 2.639 deelne-

mers

•  Dit jaar nemen 43 (+ 6) 

scholen deel aan het Top-

score aanbod 

•  Samenwerking gestart met 

St. Topsport en NOC*NSF 

(ondertekening Alliantie)

•  Basketbal Allstar trainingen 

vinden in Zuidoost plaats

•  American Football Tackle-

school in samenwerking met 

de Admirals 

•  Bedrijfsplan voor Topscore 

XXXsperience is vastgesteld, 

in planning zijn 5 evenemen-

ten in de periode jan-sept 

2006; 

•  Vanuit DMO wordt uitvoering gegeven 

aan een sportstimulerings-aanbod, waar-

van alle VO-scholen in Amsterdam in 

principe gebruik kunnen maken

•  Promotie door middel van posters, bro-

chures, Promotielessen, sportdagen

•  Schoolcoördinatoren zijn aangesteld

•  Introductielessen/demonstraties van 

kickboksen, American football, ATB 

(fietsen), basketball, tennis, streetdance, 

voetbal (jongens en meisjes), Spring je 

Fit, roeien, volleybal, badminton, Kuk 

Sool Won, schermen

•  203 Topscore trainingen per week

•  aanbod 16 sporten (8 kernsporten)

•  beweegmanagers aangesteld in Zuider 

Amstel en Westerpark

•  Basketbal Allstar trainingen vinden in 

Zuidoost plaats

•  American Football talent trainingen vin-

den plaats via tacklefootball-school

•  In elk stadsdeel samenwerking Topscore 

met XXXS: Topscore XXXsperience

Lasten       513

Baten          75

Saldo        438

694

0

694

• 12.000 kinderen maken 

onder schooltijd kennis met 

sport

• 600 kinderen begeleid naar 

verenigingslidmaat-schap

•  27.150 deelnemers zijn 

bereikt. 

•  18 schooltoernooien zijn 

financieel ondersteund, in 

tien verschillende sporten

•  15 doorstromings modules 

zijn uitgevoerd. Het aantal 

blijft achter door het ont-

breken van taakbeleid op 

scholen.

•  Koppeling van scholen aan sportaan-

bieders

•  Bewaken kwaliteit en voortgang van uit 

te voeren modules

•   15 doorstromingsmodules zijn uitge-

voerd: 3 in het b.o. + 6 (via Prisma) in 

het ZMLK + 6 op JUMP-in-scholen. 

Hiermee worden 225 kinderen bege-

leid naar verenigingslidmaatschap

Lasten    223

Baten       27

Saldo      196

181

21

160
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

•  Totaal 30 betrokken sport-

verenigingen

   •  32 verenigingen partici-

peren in Topscore, plus 7 

andere georganiseerde 

sportaanbieders

•  Beweegmanagers en sportcoördinatoren 

leggen actief nieuwe relaties met vereni-

gingen rondom Topscore scholen

•  4 nieuwe basisscholen 

werken volgens JUMP-in 

interventiepakket (totaal nu 

8 scholen)

•  200 jongeren (6 tot 18 jaar) 

zijn via jeugdsportclubs 

betrokken bij structurele 

sportbeoefening en vereni-

gings- lidmaatschap

•  Vanaf september 2005 zijn 

4 nieuwe JUMP-in scholen 

opgenomen in het aanbod

•  De website JUMP-in www.

jumpin.nl is operationeel 

m.i.v. september 2005. Aan-

tal hits van september tot 

31 december was 95.548, 

aantal visits 2.514

•  Oprichting 15 jeugdsport-

clubs, gezamenlijk 250 – 300 

jeugdleden.

•  Uitgave JUMP-in pakketbeschrijving van 

instrumenten plus aanbieden van onder-

steuning ten behoeve van de methode

•  In Amsterdam Noord zijn in november 

een jeugdsportclub Tafeltennis en een 

jeugdsportclub American Football van 

start gegaan

Lasten            0

Baten             0

Saldo            0

57

0

57

Aangepast sporten:

•  Stijging van het aantal 

sporters naar 9.200 weke-

lijkse deelnemers

•  10 nieuwe sportmogelijk-

heden in het aangepast 

sporten

Aangepast sporten:

•  Aantal sporters met een 

beperking dat georgani-

seerd sport is 8.584. Het 

aantal sporters dat onge-

organiseerd sport is niet 

gemeten. 

•  Open dagen worden lokaal 

in stadsdelen ondersteund. 

•  Merwede Open Rolstoel-

tennis was in juni 2005 een 

groot succes

•  Zwemles dove kinderen

•  Via Jippie Speciaal: atletiek 

bij Phanos, judo aan de A. 

Leudyschool, basketbal bij 

BV Lely

•  Nieuwe activiteiten voor 

GGZ: tennis, squash, roeien, 

atletiek, kanovaren en  

salsadansen

•  Open dag aangepast sporten

•  Overleg met en ondersteuning voor Dia-

betesplatform

•  Overleg met en ondersteuning voor 

astmafonds

•  Overleg met en ondersteuning voor 

hoofden GGZ

•  Eén topsportevenement in Amsterdam

•  Ondersteuning bij diverse evenementen 

om plaats van aangepast sporten te 

garanderen

Lasten          95

Baten             0

Saldo          95

106

0

11

•  Scholen voor (v)so nemen •  Jippie speciaal , 4 scholen •  Ondersteunen van organisatorische 

  deel aan JIB-aanbod     voor vso nemen deel aan  

JIB doorstromingsmodules 

    integratie binnen bestaande sportver-

enigingen

•  Beter gebruik gymnastiek-

lokalen door de sport

•  Nieuwe verordening is op 

19 oktober door de Raad 

vastgesteld. Deze moet 

leiden tot een beter gebruik 

van de gymnastieklokalen 

door de sport

•  Invoering nieuw subsidiesysteem met 

betrekking tot huur gymnastieklokalen

Lasten        201

Baten             0

Saldo        201

8

0

8
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

Jaap Edenhal: 

•  Bezoekers ijsbaan 333000

•  bezoekers ijshal 75.000

•  Exploitatie en –baan

•  Bezoekers ijsbaan 417.501

•  bezoekers ijshal 117.398

•  Rooster en tarieven voor 

2005/2006 zijn in juli door 

het College vastgesteld

•  Nieuw subsidiekader is nog 

niet gereed

•  In de begroting is een 

bedrag van 61.550.000 

opgenomen om het pro-

bleem op te lossen.

•   Nieuw subsidiekader (in 2006 te ontwik-

kelen), oplossing voor onderhoudspro-

blematiek

Lasten     1.267

Baten             0

Saldo     1.267

1.272

0

1.272

•  Circa 60 verenigingen 

ontvangen ondersteuning/ 

versterking van de sport-

verenigingen

•  10 projecten bij verenigin-

gen zijn afgerond. Er zijn 

40 projecten in uitvoering 

waarbij 60 verenigingen zijn 

betrokken

• Verenigingsondersteuning Lasten        145

Baten             0

Saldo        145

162

0

162

•  Handhaving I/D-banen 

voor de sportsector

•  Er zijn 180 I/D-ers actief 

bij 100 sportverenigingen, 

waarmee de I/D-banen voor 

de sportsector in 2005 zijn 

gehandhaafd

•  Behoud banen

•  Volgen van de ontwikkelingen op het 

terrein van gesubsidieerde arbeid in ver-

band met de eventuele gevolgen voor 

de sport

Lasten        448

Baten             0

Saldo        448

450

0

450

•  Versterking van de sport-

verenigingen

•  Er is in 2005 geen beroep 

gedaan op de subsidiever-

ordening stimulering fusies 

sportverenigingen. 

• Stimulering fusies bij sportverenigingen Lasten          65

Baten             0

Saldo          65

0

0

0

•  Verbetering van de sport-

infrastructuur door vervan-

gende nieuwbouw sport-

hallen en zwembaden

•  Middelen toegekend voor 

de herinrichting sportpark 

Amsterdamse Bos, het 

honkbalstadion Ookmeer 

en het indoorbeachcentrum 

(aanvullende bijdrage)

•  Sportaccommodatiefonds: uitvoering 

bijzondere subsidieverordening

Lasten     1.875

Baten             0

Saldo     1.875

2.094

0

2.094

•  Verbetering sportinfrastruc-

tuur van 10 verenigingen

•   Er zijn aanvragen van  

14 clubs in behandeling; 

4 aanvragen zijn in 2005 

afgerond. 

•  Uitvoering bijzondere subsidieverorde-

ning aanpassingen verenigingsaccom-

modaties

Lasten        498

Baten             0

Saldo        498

322

0

322

•  Op sportpark De Eendracht 

en Ookmeer is een aanbod 

van meer ongebonden vor-

men van sportbeoefening

•  Het aantal activiteiten op 

de sportparken Ookmeer 

en De Eendracht breidt zich 

gestaag uit

•  Stichting Sportcentrum Nieuwe Stijl: 

subsidiëring en verdere conceptontwik-

keling

Lasten          79

Baten             0

Saldo          79

44

0

44

•  1.500 kinderen maken 

gebruik van regeling verho-

ging sportdeelname

•  2.150 kinderen hebben 

gebruik gemaakt van de 

contributieregeling

•  Uitvoering contributiekortingsregeling Lasten          36

Baten             0

Saldo          36

36

0

36
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

•  Verhoging sportdeelname / 

verlichting kaderproblema-

tiek door vervoersregeling 

voor jeugdsportteams

•  Omdat maar in zeer beperk-

te mate gebruik gemaakt is 

van de regeling, is besloten 

tot verruiming van de rege-

ling, die met ingang van 

het seizoen 2005/2006 van 

kracht is geworden. 

•  Uitvoering experiment met vervoersre-

geling voor jeugdsportteams (doorloop 

van 2004)

Lasten          50

Baten             0 

Saldo          50

 Prio 2004

3

0

3

•  Sportcontinuüm binnen 

vijf kernsporten is in 2006 

gerealiseerd

•  Voor de vijf kernsporten 

atletiek, honkbal, zwem-

men, basketbal en roeien is 

samen met verenigingen en 

sportbonden een plan van 

aanpak ontwikkeld

•  Activiteiten ten behoeve van versterking 

kernsporten 2004-2006

Lasten      65

Baten         0

Saldo        65

Prio 2004

53

0

53

•  Continuering en uitbouw 

van een sportexpertise-

centrum, onder te brengen 

bij de Stichting Topsport 

Amsterdam

•  Expertisecentrum is (digitaal) 

in de lucht; verdere uitbouw 

voorzien in 2006

•  Activiteiten ten behoeve van een ver-

dere ontwikkeling van een sportexperti-

secentrum 2004-2006

Lasten          50

Baten             0 

Saldo          50

Prio 2004

25

0

25

•  Van het achterstallig 

onderhoud op Sportpark 

en Bosbaan wordt 7,5%  

uitgevoerd.

•  2 voetbalvelden gereno-

veerd, aligneursgebouw 

Bosbaan vernieuwd.

•  Uitvoeren achterstallig onderhoud. Lasten        125

Baten             0 

Saldo        125

147

0

147

•  Er is een nieuwe finishtoren 

op de Bosbaan.

•  Nieuwe finishtoren in 

gebruik.

• Bouw finishtoren. Lasten         365

Baten         365

Saldo            0

425

425

 0

•  Het nieuwe roeisportge-

bouw is gerealiseerd.

•  Het nieuwe roeisportge-

bouw is gerealiseerd.

•  Faciliteren bouw (KNRB en Okeanos 

opdrachtgever).

Lasten            0 

Baten             0

Saldo            0

0

0

0

•  Het sportpark wordt inten-

sief benut voor trainingen 

en competities. 

•  De bespelinggraad in 2005 

was hoog.

•  Dagelijks beheer en onderhoud, verhuur 

van sportvelden.

Lasten    1.108

Baten        269

Saldo        839

•  Bosbaan functioneert als 

regionaal en nationaal trai-

ningscentrum.

•  Amsterdamse en andere 

verenigingen en de natio-

nale roeiploeg trainen op de 

Bosbaan.

•  Dagelijks beheer en onderhoud, verhuur 

van Bosbaan.

•  Aantal wedstrijden en toer-

nooien in Sporthallen Zuid 

met tussen de 1000 en 

4000 bezoekers minimaal 

15 per jaar.

•  Ruim 18 evenementen met 

meer dan 1000 bezoekers 

en deelnemers.

•  Dagelijks beheer en onderhoud, verhuur 

van Sporthallen Zuid.

Lasten      2.094

Baten          508

Saldo      1.586
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Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6  1.000)

Realisatie 

(x 6  1.000)

•  Minimaal 3 internationale 

evenementen vinden op 

het Sportpark, de Bosbaan 

en in de Sporthallen Zuid 

plaats. 

•  Championstrophy dames, 

WK roeien 23- en EK Hand-

boog-schieten in SHZ.

•  Ondersteuning van organisatie, geschikt 

maken terreinen, herstel schaden.

Begrepen 

in dagelijks 

beheer en 

onderhoud.

Begrepen 

in dagelijks 

beheer en 

onderhoud

•  Efficiënter beheer van de 

sportvoorzieningen.

•  Amsterdamse Bos en Sport-

hallen Zuid gefuseerd.

•  Bezuiniging realiseren, boventallig per-

soneel herplaatsen.

Baten begre-

pen in dage-

lijks beheer 

en onderhoud 

SHZ.

Baten begre-
pen in dage-
lijks beheer 
en onderhoud 
SHZ.
Frictiekosten: 
77

2.2. Subresultaatgebied Goed onderhouden groengebieden 

nabij de stad

Algemeen
Ook buiten de sportvoorzieningen wordt het Amsterdamse Bos intensief door sporters gebruikt. Zowel 
individueel als in georganiseerd verband worden paden, ruiterpaden en speelweiden voor het sporten 
gebruikt. Daarnaast komen erg veel mensen naar het Bos voor ontspanning. De kracht van het Amster-
damse Bos is dat het voor de diverse vormen van gebruik deze mogelijkheid biedt. Door uitvoering van 
het groot onderhoud is de onderhoudstoestand van het Amsterdamse Bos verbeterd. In 2006 wordt de 
laatste tranche van het in het programakkoord toegekende bedrag aan het groot onderhoud besteed. In 
2007 en volgende jaren is voortzetting van de inhaalslag gewenst.

Van het achterstallig onder-

houd is weer 10%  uitge-

voerd.

Kinderbaden gerenoveerd,

3 bruggen gerenoveerd, 

2 aanbesteed.

Oever grote Vijver en deel 

Nieuwe Kalfjeslaan in uitvoe-

ring.

Renovatie wegen, paden, bruggen, 

oevers en gebouwen.

Lasten           67

Baten              0

Saldo            67

1.151

0

1.151

De kleine gebouwen (kios-

ken, toiletten etc.) worden 

vernieuwd.

De bouw is voorbereid en 

aanbesteed.

Nieuwbouw van kiosken, kanover-

huur en gebouwen OLT.

Lasten       1.230

Baten

• UNAfonds, 

vervangingsin-

vestering, priori-

teit programak-

koord, krediet

totaal       1.230

Saldo              0

                       96 

Baten 

•  UNAfonds ver-

vangingsinves-

tering ’04: 26

Saldo                0 

Jaarlijks 80.000 tevreden 

bezoekers in het bezoekers-

centrum.

In 2005 zijn er bijna 50.000 

bezoekers in het bezoekers-

centrum ontvangen. De waar-

dering is gemiddeld een 7,6.

Informatievoorziening en aanbieden 

tentoonstellingen in het Bezoekers-

centrum.
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2.3 Subresultaatgebied Artis

3 realisatie prioriteiten en posterioriteiten

3.1 Prioriteiten

Bezoekers en potentiële 

bezoekers zijn goed geïnfor-

meerd over het bos en de 

recreatiemogelijkheden.

Website had in 2005 128.054 

bezoekers.

Educatie en voorlichting d.m.v. 

folders, excursies, website en acti-

viteiten.

Lasten        5.566

Baten         1.732

Saldo         3.834

Het Amsterdamse Bos is een 

kerngebied en schakel in de 

regionale ecologische infra-

structuur.

Tweede fase Schinkelbos 

gerealiseerd. Uitvoering 

overlevingsplan oeverlanden 

Amstelveense Poel.

Beheer en onderhoud van de 

natuurgebieden.

Het Amsterdamse Bos biedt 

ruimte aan een diversiteit 

aan evenementen en activi-

teiten.

In 2005 hebben diverse eve-

nementen en georganiseerde 

activiteiten plaatsgevonden.

Begeleiding van evenementen en 

het bieden van ruimte aan anderen 

om activiteiten te ontplooien, o.a. 

door de verhuur van voorzieningen.

80.000 overnachtingen op 

de camping het Amster-

damse Bos.

Camping is begin 2005 over-

gedragen aan particuliere 

eigenaar.

Beheer en onderhoud van de cam-

ping (al dan niet door de gemeente).

Frictiekosten:   172

Boekwinst verkoop 

• opstallen:      119

• grond:        1.331

Te bereiken 2005 Bereikt 2005 Activiteiten Begroot 

(x 6 1.000)

Realisatie 

(x 6 1.000)

Amsterdam heeft een goed 

onderhouden en financieel 

gezondere dierentuin

Artis heeft 70,4% eigen inkom-

sten gegenereerd;

Het eigen vermogen van Artis 

is met ca. 6  725.000 toegeno-

men tot ruim 6  1,4 mln.;

In augustus is een eerste tevre-

denheidsmeting gehouden: 

Subsidieverlening:

• Exploitatie;

• Groot onderhoud

3.700

1.100

3.700

1.100

Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld bedrag  

(x 6  1.000)

Ultimo 2005 

betaald en  

verplicht  

(x 6  1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Toelichting 

prioriteit niet 

volgens planning 

gerealiseerd

Uiterste datum 

geplande  

uitvoering

Achterstallig groot  

onderhoud 

Sportpark en Bosbaan

I Incidenteel

2003: 151

2004: 250

2005: 125

       6  526

som van 

betaald en  

verplicht:

6  570

Ongeveer 40% van het 

achterstallig onderhoud is 

weggewerkt.

N 31-12-2007
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In bovenstaande tabel zijn alleen de bij het jaarplan 2005 toegekende prioriteiten opgenomen die níet con-
form planning zijn gerealiseerd. Voor alle overige toegekende prioriteiten geldt dat dit wél het geval is.

De uitvoering van het achterstallig groot onderhoud heeft een doorlopend karakter, het gaat om een jaar-
overschrijdend project, gebaseerd op de middelen die beschikbaar worden gesteld op basis van het Pro-
gramakkoord. Het ritme van het beschikbaar komen van de middelen loopt niet parallel met de besteding. 
Voor een aantal projecten, dat in het kader van het achterstallig groot onderhoud is aangepakt, is aanvul-
lend provinciale subsidie verkregen (in totaal bijna 1,2 miljoen). Daarmee is een extra kwaliteitsimpuls bij 
het achterstallig onderhoud mogelijk. Voor een deel is de subsidie al wel toegezegd, maar nog niet uitbe-
taald. Dat verklaart dat er meer betaald en verplicht is dan er in het kader van de prioriteiten beschikbaar 
is gesteld. In combinatie met de laatste tranche, die in het kader van de begroting 2006 beschikbaar is 
gesteld, de nog openstaande subsidies en de subsidies, waarvoor de aanvraag nog in behandeling is, wordt 
het resterende deel van de prioriteit in 2006 en 2007 uitgevoerd. 
 

3.2 Posterioriteiten

Per 1 januari 2005 zijn de RVE’s Amsterdamse Bos en Sporthallen Zuid gefuseerd. Door deze fusie zou een 
besparing gerealiseerd worden van 6 175.000. In dit bedrag was geen rekening gehouden met eventuele 

frictiekosten. Voor het jaar 2005 bedragen de frictiekosten ruim 6  76.000. Dit bedrag is binnen de totale 
exploitatie van Amsterdamse Bos/Sporthallen Zuid gecompenseerd.

4 Prestatiemeting 

4.1 Sportbeleid

De resultaten van het gevoerde sportbeleid laten zich over het geheel het best beoordelen aan de hand van 
de cijfers over de Amsterdamse sportdeelname zoals die in de sportmonitor worden weergegeven.
In 2003 is de sportmonitor voor de tweede maal (de eerste monitor was in 1999) gehouden. In 2006 wordt 
een derde onderzoek uitgevoerd naar sportparticipatie en sportgedrag van Amsterdammers.
Aangezien de sportmonitor eens in de vier jaar wordt gehouden, ligt het in de rede om ook de gerealiseer-

Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld bedrag  

(x 6  1.000)

Ultimo 2005 

betaald en  

verplicht  

(x 6  1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Toelichting 

prioriteit niet 

volgens planning 

gerealiseerd

Uiterste datum 

geplande  

uitvoering

Achterstallig groot onder-
houd Amsterdamse Bos

I Incidenteel

2003:    930

2004: 1.387

2005:    675

       € 2.992

som van 

betaald en ver-

plicht:

€ 3.398

Ongeveer 40% van het 

achterstallig onderhoud is 

weggewerkt.

N 31-12-2007

* structureel of incidenteel

Nr Omschrijving Bedrag  

(x 6  1.000)

Gerealiseerd 

(x 6  1.000)

Vastgestelde structurele ombuigingen 2005 algemene dienst

534 Fusie Sporthallen Zuid met Amsterdamse Bos 175 99

Invulling jaartranche 2005 aanvullende ombuiging apparaat van 6  9 miljoen

401 DAB Amsterdamse Bos 112 112

407 DAB Sporthallen Zuid 28 28
Totaal exclusief posterioriteit 534 à 6  175.000 141 141
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de prestaties over dezelfde periode te evalueren. Het versterken van het sportaanbod richt zich in hoofdlij-
nen op twee aspecten: de accommodaties en de verenigingen.

4.2 Amsterdamse Bos

Voor het zesde achtereenvolgend jaar heeft de Dienst O&S in het kader van de Omnibus enquête vragen 
gesteld over het gebruik en de waardering van het Amsterdamse Bos. Daarnaast heeft de dienst Ruimtelijke 
Ordening het gebruik van de verschillende recreatiegebieden rond Amsterdam door O&S laten onderzoe-
ken. Uit beide onderzoeken blijkt opnieuw dat het Amsterdamse Bos een bos is voor (vrijwel) alle Amster-
dammers: ongeveer 60% van de geënquêteerden komt wel eens in het Amsterdamse Bos, vier van de tien 
bezoekers komt dagelijks tot wekelijks. De waardering van het bezoek is een 7,6. Wat bekendheid, aantal 
bezoeken en waardering betreft scoort het Amsterdamse Bos hoger dan andere recreatiegebieden rond 
Amsterdam. Ook blijkt dat 82 % van de Amsterdammers het bos een belangrijke sportvoorziening vindt. Het 
Amsterdamse Bos wordt door 44% van de bezoekers gebruikt om te sporten, voor het merendeel maakt 
men daarbij gebruik van de wegen, paden en speelvelden in het bos. 
In 2005 zijn ongeveer 50.000 bezoekers aan het bezoekerscentrum geteld. Uit het Omnibusonderzoek en uit 
de reacties van de bezoekers in het gastenboek blijkt dat de bezoekers tevreden zijn over de informatiever-
strekking. 
Naast onderzoek naar de waardering door de bezoekers is in 2005 maar weinig onderzoek gedaan naar de 
ontwikkeling van de natuur in het Amsterdamse Bos. Uit een evaluatie van de gegevens over de Amstel-
veense Poel blijkt dat, door verdroging en de natuurlijke successie, de natuurwaarden van dit gebied gelei-
delijk achteruit gaan. De Ringslangenpopulatie in de Amstelveense Poel blijft het echter goed doen. Onder-
zoek naar de ontwikkeling van de natuurwaarden in het Schinkelbos is een jaar uitgesteld in verband met de 
aanleg van de tweede fase.
Op de 21 velden van het sportpark het Amsterdamse Bos spelen 388 teams van vijf verenigingen hun thuis-
wedstrijden (exclusief tennis). Het Amsterdamse Bos hoort daarmee tot de meest intensief bespeelde sport-
parken van Amsterdam. Op de Bosbaan vonden op 31 dagen wedstrijden plaats voor diverse sporten. 

4.3 Sporthallen Zuid

De hallen van Sporthallen Zuid zijn in 2005 voor gemiddeld 60% van de beschikbare tijd (dagelijks van 9.00 
tot 23.00 uur) verhuurd. De bezetting wordt gedrukt door de leegstand tijdens de vakantieperioden. 
 

4.4 Artis

In augustus is een eerste meting gehouden naar bezoekerstevredenheid: 92% is tevreden (60%) of zeer 
tevreden (32%). De gemiddelde beoordeling was een 7,9. Niemand heeft een onvoldoende gegeven. 
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1		 Risico’s	en	weerstandsvermogen

1.1  Wettelijk kader

Artikel 11 van het BBV definieert het weerstandsvermogen als de relatie tussen de capaciteit om tegenval-
lers op te vangen (weerstandscapaciteit) en materiële risico’s waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn 
getroffen. De weerstandscapaciteit bestaat uit:
•  voorzieningen;
• bestemmingsreserves;
• onbenutte belastingcapaciteit;
• niet gerealiseerde boekwinsten;
• algemene reserves.
Financiële risico’s ten aanzien van andere rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk belang heeft 
en financieringsrisico’s vallen buiten de reikwijdte van het WSV. Het BBV schrijft voor dat de gemeente jaar-
lijks de weerstandscapaciteit en risico’s inventariseert en hierover beleid formuleert. In termen van de BBV is 
het weerstandsvermogen dus het totaal van beschikbare middelen om ongedekte risico’s te dekken. Amster-
dam gebruikt van oudsher de term Weerstandsvermogen (WSV) voor de beschikbare algemene reserve om 
risico’s mee op te vangen. Er is geen wettelijke norm voor de omvang van het WSV.

1.2  Risicobeleid in Amsterdam 

1.2.1  risicomanagement

Onder een risico wordt verstaan het gevaar van schade of verlies als gevolg van interne of externe 
omstandigheden. Te denken valt aan claims van derden, deelnemingen, rechtsgedingen en garanties. In 
meest algemene zin is een risico het product van de kans dat de schade of verlies zich voordoet en de 
omvang daarvan. Risico’s zijn onvermijdelijk bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Risicomanage-
ment bestaat uit:
• onderkennen van risico’s binnen de organisatie en bedrijfsprocessen;
• formuleren van maatregelen om risico’s te beheersen, waaronder het maken van keuzes om risico’s 

zelf te dragen dan wel af te wentelen (bijvoorbeeld via een verzekering);
• naleven van maatregelen in de bedrijfsvoering om risico’s te minimaliseren, rekening houdend met de 

kosten daarvan.
Hiermee kunnen risico’s optimaal worden beheerst.

Uitgangspunt is en blijft dat de diensten primair zelf verantwoordelijk zijn voor de beheersing van de 
risico’s die gepaard gaan met hun bedrijfsvoering. Diensten moeten zelf tijdig risico’s onderkennen en 
passende maatregelen nemen. Hiervoor kan het nodig zijn voorzieningen te treffen, terwijl ook bestem-
mingsreserves een functie kunnen vervullen in de afdekking van risico’s (bijvoorbeeld risico van meer-
werk). Daarnaast hebben sommige facilitaire diensten een algemene reserve die kan dienen als buffer 
voor afzet risico’s. Risico’s die inherent zijn aan de bedrijfsprocessen en waarvan de omvang en kans op 
realisatie substantieel zijn, dienen naar het oordeel van ons College te zijn afgedekt met specifieke voor-
zieningen. Hierbij kan er wel voor worden gekozen de voorziening vooralsnog centraal te beheren. In 
het bijzonder geldt voor diensten waarvan de lasten worden gedekt door kostendekkende tarieven van 
gebruikers (zoals het Waterleidingbedrijf) dat de dekking van risico’s in de tarieven moet zijn verwerkt.

Ons College bevordert binnen de gemeente actief het gebruik van risicomanagement. Voor grote pro-
jecten is risicomanagement onderdeel van de projectbeheersing. Maar ook buiten de sfeer van fysieke 
infrastructuur is risicomanagement van cruciaal belang. Een voorbeeld is de nieuwe wetgeving waardoor 
de gemeente veel meer dan voorheen eigen risicodrager wordt voor de uitvoering van sociale wetge-
ving. Een van de instrumenten om inzicht te krijgen in risico’s en de wijze waarop de diensten risico’s 
beheersen is de bedrijfsvoeringverklaring en de daarbij gehanteerde normen. Door middel van de Inte-
grale Meting bedrijfvoering (IMB) wordt periodiek onderzocht of een dienst haar bedrijfsvoeringrisico’s 
voldoende beheerst en zonodig aanbevelingen gedaan voor verbetering. In de bedrijfsvoeringparagraaf 
van de missive wordt hier nader op ingegaan. Een ander instrument is de gemeentelijke richtlijn voor kre-
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diet beheer en de daarin opgenomen rapportagevoorschriften voor de uitvoering van grote projecten. 
Specifiek voor grote ICT projecten is een rapportage/monitoring regime om de onvermijdelijke risico’s te 
onderkennen en beheersen.

1.2.2  De functie van het WSV in het risicobeleid

Ons College hanteert een dynamische methode bij de bepaling van het WSV door uw Vergadering jaar-
lijks expliciet een voorstel te doen over de omvang van het WSV, op basis van de ontwikkeling van risico’s 
en voorzieningen en reserves. Hiertoe is het noodzakelijk na te gaan of eerder gesignaleerde risico’s zijn 
toe- of afgenomen, niet meer actueel zijn én of er nieuwe risico’s zijn ontstaan. Bij deze afweging betrekt 
ons College ook de in beginsel rendabele investeringen.
Een dotatie aan het WSV kan in latere jaren weer vrijvallen indien duidelijk wordt dat het betreffende 
risico is verminderd.

Naar het oordeel van ons College moet het WSV kunnen voorzien in mogelijke toekomstige financiële 
tegenvallers die nog onvoldoende hard zijn, zowel wat betreft omvang als kans op realisatie, om een 
expliciete voorziening te rechtvaardigen. Hiermee is de jaarlijkse bepaling van de omvang van het WSV 
per definitie een zaak van afweging. Een overweging hierbij is dat nooit tegelijkertijd alle mogelijke 
tegenvallers zich in hun maximale omvang zullen voordoen. 
Jaarlijks wordt het WSV aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. Verder worden boekwinsten 
bij verkoop van gemeentelijke activa aan het WSV toegevoegd, voor zover deze niet ten gunste zijn 
gebracht van het rekeningresultaat.

1.3  De ontwikkeling van risico’s in 2005 die relevant zijn voor 

het WSV 

Teneinde te kunnen bepalen of, in het kader van de besluitvorming over de rekening, een aanpassing van 
het WSV nodig is, dient inzicht te bestaan in:
•	 ontwikkeling van risico’s waartegenover specifieke voorzieningen en/of reserves staan;
•	 ontwikkeling van risico’s waartegenover geen voorzieningen en reserves staan en die in principe door het 

WSV moeten worden gedekt. Dit omvat ook risico’s waarvoor in voorafgaande jaren tot een dekking in 
het WSV is besloten en die op grond van de ontwikkelingen in 2005 (gedeeltelijk) kunnen vrijvallen;

•	 risico’s die in 2005 hebben geleid tot uitgaven en waarvoor het WSV in principe als dekking in aanmer-
king komt. Hieronder wordt mede begrepen onttrekkingen aan het WSV ten behoeve van de toevoeging 
aan specifieke voorzieningen.

In het onderdeel Bestuurlijke hoofdlijnen wordt uitgebreid ingegaan op de voorstellen van ons College met 
betrekking tot vrijval van en toevoeging aan reserves en voorzieningen.
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de substantiële risico’s die eerder als relevant zijn genoemd 
voor het WSV. Daarnaast zijn nieuwe risico’s vermeld die naar voren komen in de risicoparagrafen in de reke-
ningen van de verschillende diensten. Vanwege het grote belang wordt specifiek ingegaan op de risico’s 
rond de aanleg van de Noord-Zuidlijn, vervolgens worden de overige risico’s behandeld.

1.3.1  Noord-Zuidlijn

De financiële prognose is opgesteld aan het einde van het boekjaar, waarbij de zekere en voorziene tekor-
ten, alsmede de risico’s en kansen worden geprognosticeerd tot en met 2012 met 31 december 2005 als 
peildatum. De cijfers 4e kwartaal 2005 geven het volgende beeld (bedragen x 6  1 miljoen):
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Zekere en voorziene tekorten
a.  Bouwkosten (inclusief meerwerk) 24,5
b.  VAT-kosten 16,3
Bruto tekort 40,811

c.  Prognose hogere opbrengstwaarde   

parkeergarage Rokin

-/- 22,1

Netto tekort 18,7

Prognose risico’s
a. Bouwkosten risico’s 88,4
b. VAT-risico’s 23,8
Bruto tekort 112,2

c. Gecalculeerde kansen -/- 35,0
d. Bestemmingsreserve -/- 59,5
Netto tekort 17,7

Niet gedekte risico’s
Indexrisico’s 2002-2005

Netto tekort 69,0
Overige risico’s

BTW 15,0

Scope 7,2

ROA – BDU subsidie 2,5

Netto tekort 24,7

1 in dit bedrag is niet opgenomen de extra investering ad 6  4 miljoen voor aanvullende veiligheidsmaatregelen

Uit de prognose komt naar voren dat er in de categorie zeker en voorziene tekorten een stijging te ver-
wachten is van de projectkosten met 6  18,7 miljoen. Bij de bouwkosten is er tegenslag in het werk op het 
Centraal Station en in de binnenstad. De werkzaamheden onder het CS zijn complex en duren langer dan 
verwacht. Het gevolg is een uitloop van de planning met een halfjaar, zoals gemeld aan uw Vergadering 
in november 2005. De geprognosticeerde opleveringsdatum van de Noord-Zuidlijn wordt nu juli 2012. De 
bouw van de stations Rokin, Vijzelgracht en Ceintuurbaan loopt niet naar wens. De tegenvallers in de bouw-
kosten bedragen per saldo 6  20,5 miljoen. Dit saldo ontstaat met name door verwacht meerwerk enerzijds 
en geprognosticeerde voordelige aanbestedingsresultaten (6 10,0 miljoen) anderzijds. In de prognose is er 
tevens vanuit gegaan dat een budget onderschrijding van 6  4,5 miljoen in het casco funderingherstel van 
panden langs de Noord-Zuidlijn kan worden benut voor mitigerende maatregelen in het boortunnel con-
tract, waardoor het bedrag dat was voorzien voor laatstgenoemde activiteiten kan vervallen.

Na balansdatum is overeenstemming bereikt met de Vereniging de Bovengrondse om samen met de 
gemeente het veiligheidsconcept van de Noord-Zuidlijn te onderzoeken. Externe adviseurs aan beide zij-
den hebben het huidige concept kritisch bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat door het nemen 
van een aantal extra maatregelen de veiligheid nog meer wordt verhoogd. Op basis van deze afspraken 
heeft de Bovengrondse toegezegd haar verzet tegen de lijn te staken en de juridische procedures stop te 
zetten. Hierdoor is een extra investering in de veiligheid noodzakelijk van 6  4 miljoen die niet is verwerkt 
in het boven vermeld tekort. Bij de proceskosten wordt gerekend met een stijging van 6  16,3 miljoen als 
gevolg van de uitvoering en implementatie van de adviezen van de Commissie Sorgdrager en de vertraging 
van de oplevering van het project. De organisatie is versterkt op het gebied van risicoanalyse en kosten-
bewaking om meer grip te krijgen op de kosten ontwikkeling. Op het tekort van 6  40,8 miljoen kan een 
meeropbrengst uit de parkeergarage Rokin in mindering worden gebracht. Een taxatierapport van Goud-
appel Coffeng geeft aan dat de waarde van de concessie 6  22,1 miljoen hoger is dan het oorspronkelijke 
uitgangspunt in de prognose 2004. De taxatiewaarde is gebaseerd op een bezettingsgraad van 43%. Deze 
voorzichtige prognose staat toe dat er verwacht mag worden dat een additionele opbrengst van 6  18 mil-
joen realiseerbaar is (op basis van een hogere bezettingsgraad). Deze extra, maar onzekere opbrengst, is 
opgenomen als kans ter vermindering van de geprognosticeerde risico’s.

Bij de bouwrisico’s wordt een stijging verwacht van gemiddeld 6  27,6 miljoen. Het VAT-risico stijgt met   
6  10,1 miljoen. De totale geïnventariseerde risico’s stijgen met 6  37,7 miljoen tot 6  112,2 miljoen. Het 
gemiddelde saldo van de risico’s bedraagt 6  77,2 miljoen met een 70%-bandbreedte van 6  63 tot 6  92 
miljoen. Hiertegenover staan de verwachte aanbestedingskansen van 6  17 miljoen in de periode 2007-2008 
(10%) en voornoemde verwachte additionele meeropbrengst uit de concessie voor de parkeergarage Rokin 
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met 6  18,0 miljoen. Daarnaast is tegenover het saldo van de risico’s een bestemmingsreserve gesteld van 6 
59,5 miljoen. 
In het 2e kwartaal 2005 is een externe verzekering afgesloten voor aansprakelijkheidsschade. Met deze polis 
verbetert het risicoprofiel voor de gemeente aanmerkelijk. Ons College heeft op 17 mei 2005 besloten dat 
de helft van de in 2003 voor bouw- en omgevingsschade gereserveerde 6 20 miljoen in het WSV kan vrijval-
len. Hieruit kunnen de poliskosten van 6 4 miljoen worden gedekt, de overige 6 6 miljoen wordt betrokken 
bij de benodigde additionele dekking van het project bij de besluitvorming rond de gemeenterekening 2005.

In de prognose van de tekorten blijven indexrisico’s en de categorie overige risico’s buiten beschouwing: het 
BTW risico is afhankelijk van de door de gemeente Amsterdam ingestelde juridische procedure, terwijl de 
Scope risico’s  om principiële redenen als PM post worden opgenomen. De scoperisico’s van de bouwkosten 
dalen overigens van 6  8,6 miljoen in het vierde kwartaal 2004 naar 6  7,2 miljoen in het 4e kwartaal 2005.

Risico bijdrage ROA aan station RAI
Uw vergadering heeft in oktober 2003 ingestemd met de dekking van de gewijzigde scope rond het 
station RAI (kruising en wegfaseringen). De kosten van de nieuwe scope zijn destijds berekend op 6  32,5 
miljoen waarvan 6  3,1 miljoen zou worden gedekt uit GDU-gelden. Door een ander regime rond de 
GDU-gelden, komt deze bijdrage van 6  3,1 miljoen nu in gevaar. Op dit moment verzamelt de projector-
ganisatie meer gedetailleerde gegevens om van het ROA een indicatie te krijgen van het te verwachten 
subsidiebedrag. Mogelijk moet rekening worden gehouden met een tekort ten opzichte van de beoogde 
bijdrage in de orde van grootte van 6  2,5 miljoen. Ons College voert overleg met het ROA om tot een 
oplossing te komen.

Budgettair niet gedekte indexrisico’s rijkssubsidie 2002-2005
Jaarlijks wordt een indexering toegepast op de nog niet uitgekeerde rijkssubsidie door het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat. De gemeente Amsterdam is van mening dat deze indexering achterblijft bij 
de werkelijke prijsontwikkeling in de bouwsector. In de zienswijze van de gemeente is dit niet in overeen-
stemming met de strekking van het artikel over prijscompensatie in de subsidiebeschikking uit december 
1999. Het Ministerie heeft in februari 2004 de bezwaren van de gemeente op de indexering van de 
rijkssubsidie in de periode 2000 tot en met 2003 afgewezen. De gemeente heeft in april 2004 beroep 
aangetekend bij de rechtbank tegen de beslissing van de minister. Een eventuele ambtelijke en politieke 
oplossing met het ministerie is niet mogelijk voordat de rechter een aanwijzing heeft gegeven of een uit-
spraak heeft gedaan. Naar verwachting zal de zaak in de eerste helft van 2006 voorkomen. Het tekort als 
gevolg van een achterblijvende indexatie van de rijkssubsidie ten opzichte van de budgettaire aanname 
is 6  69,0 miljoen. Dit was in het 4e kwartaal 2004 6  43,8 miljoen, er is in 2005 daarmee sprake van een 
toename van 6  25,2 miljoen. Het tekort is zeker. Het project heeft hiervoor geen dekking. 

BTW-risico
Het BTW-risico is het verschil tussen de betaalde omzetbelasting en de omzetbelasting die wordt ver-
goed door het Rijk in de periode tot 1 januari 2003. Sinds deze datum is het BTW-compensatiefonds in 
werking. Het risico bedraagt ultimo 2005 net als ultimo 2004 ongeveer 6  15 miljoen. Het Gerechtshof 
heeft in maart 2003 het beroep van de gemeente gegrond verklaard. De staatssecretaris van Financiën 
heeft in mei 2003 beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. In het vierde kwartaal 2005 was nog 
niet bekend wanneer de zaak wordt behandeld. Voor het BTW-risico is geen dekking. 

Naar aanleiding van de prognose heeft ons College op 28 februari besloten aanvullende middelen te 
reserveren voor de kosten van de Noord-Zuidlijn. Het betreft de volgende bedragen:
a. projectkosten: 
 • extra bouw- en VATkosten 614,7 miljoen 
 • extra kosten veiligheid 64,0 miljoen 
 • kosten verzekeringspolis 64,0 miljoen 
b. voorziening risico’s 63,5 miljoen

Bij de risico’s Noord-Zuidlijn moet tenslotte nog worden aangetekend dat als gevolg van in 2000 en in 2002 
door uw Vergadering genomen besluiten, in de jaren 2007 t/m 2012 nog circa 6 88 miljoen aan projectkos-
ten moet worden gedekt. In het aan uw Vergadering aangeboden Financieel Meerjarenperspectief 2007-
2010 is dit bedrag nader onderbouwd. Elders in dit jaarverslag stelt ons College u voor dit bedrag in de 
rekening 2005 te dekken. 
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Weerstandsvermogen Noord-Zuidlijn 
Ultimo 2004 was binnen het WSV 6  90 miljoen opgenomen voor de Noord-Zuidlijn. Als uitvloeisel van 
de besluitvorming over de gemeenterekening 2003 is hieraan 6  2 miljoen toegevoegd als dekking voor 
de kostenstijging sinds 2003. Het bedrag van 6  92 miljoen betreft de dekking van de extra kosten als 
gevolg van de besluitvorming over de Financiële rapportage Noord-Zuidlijn per 31-12-2003. In afwach-
ting van door uw Vergadering gevraagde externe onderzoeken naar onder meer de financiële functie van 
het project heeft uw Vergadering besloten het hiervan gereserveerde bedrag niet toe te voegen aan de 
Reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord-Zuidlijn, maar deze op te nemen in het WSV. Aangezien de 
reservering bestemd is voor het dekken van geraamde extra projectkosten en niet voor het afdekken van 
risico’s ligt toevoegen van de reservering aan de Reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord-Zuidlijn 
voor de hand. Zeker nu uw Vergadering heeft ingestemd met de conclusies en aanbevelingen uit de 
externe onderzoeken. In de rekening 2005 is, rekening houdend met de loon- prijsstijging tot en met 
2005, 6  95 miljoen overgedragen van het WSV naar de bij dIVV aanwezige Reserve Gemeentelijk aan-
deel kosten Noord-Zuidlijn.

1.3.2  Overige risico’s

Ontwikkeling van bestaande risico’s die relevant zijn voor het WSV

Stadsdrukkerij Amsterdam NV
In 2002 heeft uw Vergadering tegenover een verstrekte garantie van 6  1,6 mln een gelijk bedrag aan het 
WSV toegevoegd. De deelneming is inmiddels verkocht en de toevoeging kan nu vrijvallen.

BTW-compensatiefonds
Per 1 januari 2003 is de wet BTW-compensatiefonds (BCF) in werking getreden. De voeding van het 
fonds vindt plaats door middel van onder andere een uitname uit het Gemeentefonds. De gemeente 
loopt een risico bij de definitieve vaststelling van de bijdrage uit het BCF in combinatie met het effect 
voor Amsterdam van de uitname uit het Gemeentefonds. Elders in deze stukken wordt op deze materie 
ingegaan.

Naleving declaratievoorwaarden (Europese) subsidies
De gemeente maakt gebruik van (vooral Europese) subsidieregelingen met moeilijk toepasbare declara-
tievoorwaarden. Deels door de voorwaarden zelf, deels door knelpunten in de personele bezetting bij de 
diensten is er een risico van niet gehonoreerde declaraties. Er zijn acties ondernomen teneinde gemeen-
tebreed de naleving van de voorwaarden beter te borgen. 

 
Bijlmerramp
In 1992 vond de Bijlmerramp plaats, waarbij de gemeente Amsterdam ook financiële schade opliep. 
Gelet op de aanwezige voorziening van 6  1,8 miljoen voor de eigen bijdrage Rampenfonds, resteert nog 
een maximaal risico van 6  2,2 miljoen.

Nissan-terrein
Uw vergadering heeft in 2003 besloten om een bedrag van 6  12,5 miljoen aan het WSV toe te voegen 
vanwege het risico verbonden aan de aankoop van het Nissan-terrein. In 2004 is een deel van het risico 
afgewend. De ontwikkelingen in 2005 maken het mogelijk ook het restant te laten vrijvallen. 

Gevolgen SIMAP arrest voor de brandweer
Het Europese Hof van Justitie heeft in de zaak SIMAP een uitspraak gedaan over een aantal aspecten van 
arbeids- en rusttijden. In het bijzonder kan dit betekenen dat wachtdiensten van brandweerlieden in hun 
geheel als arbeidstijd moet worden aangemerkt. Zij zouden dan veel minder uren ingezet kunnen worden 
dan u het geval is. Hierdoor is het risico ontstaan dat, om de huidige staat van paraatheid te handhaven, 
aanzienlijk méér brandweerpersoneel nodig zal zijn.

FLO kosten
Voor het ambulancepersoneel van de GGD geldt een Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) op de leeftijd 
van 55 jaar. Hiervoor ontvangt de GG&GD een vergoeding van de zorgverzekeraar. Per 1 januari 2005 is 
deze automatische vergoeding vervallen. Over de nieuwe wijze van dekking bestaat nog geen duidelijk-
heid. Op 11 december 2005 is een principe akkoord gesloten over de afschaffing van het FLO. In het 
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akkoord is sprake van overgangsregelingen. De exacte financiële consequenties voor de jaren 2006 en 
verder van het nieuwe akkoord zijn nog niet bekend. Dit geldt overigens ook voor andere diensten, zoals 
de brandweer. 

Infrastructurele projecten (excl. Noord-Zuidlijn)
Voor de grote infrastructurele projecten zijn bij de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (dIVV)  reser-
veringen getroffen voor het afdekken van risico’s. De ontwikkelingen in 2005 geven geen aanleiding om 
in het WSV aanvullend bedragen toe te voegen.

Gemeentelijke belastingen
Gelet op de aard van de werkzaamheden en de fiscaaljuridische aspecten ervan, is het niet goed 
mogelijk een volledige garantie te geven voor de hardheid van de risico’s. Met name in de bezwaar- en 
beroepssfeer doen zich ontwikkelingen voor die belangrijke consequenties kunnen hebben voor de 
opbrengst van de belastingmiddelen. Deze kwesties hebben veelal effect over meerdere jaren, omdat 
lange tijd moet worden gewacht op een definitieve uitspraak.
De belangrijkste resterende risico’s relevant voor het WSV zijn de volgende:

Belastingmiddel Aard van het risico Belang kans op verlies Resterend risico

Rioolrecht Derving opbrengsten Groot Beperkt Geen

OZB grote objecten Derving opbrengsten Groot Beperkt 6  2,4 miljoen  

OZB woningen Derving opbrengsten groot Beperkt 6  3 á 7 miljoen  

OZB tariefdifferentiatie Derving opbrengsten Onbekend Beperkt Onbekend

Griffiekosten Derving opbrengsten Beperkt Groot 6  0,2 miljoen

De Hoge Raad heeft de zaak over de eis van tariefverlaging van rioolafvoerrecht, opnieuw voor nader 
onderzoek verwezen naar het Gerechtshof. De aanwezige voorziening van 6  21 miljoen blijft daardoor 
gehandhaafd. De risico’s van de gemeente voor OZB van grote projecten zijn door recente gerechte-
lijke uitspraken niet gewijzigd. De risico’s voor de gemeente inzake de waardevaststelling van woningen 
betreft de principiële vraag of de gemeentelijke huisvestingsverordening effect heeft op de waarde van 
een woning. De uitspraak van het Hof, waartegen cassatie is aangetekend, maakt dat de omvang van het 
risico inzake tariefdifferentiatie niet goed is aan te geven. De gemeente loopt in een substantieel aantal 
zaken het risico dat zij griffierechten en proceskosten moet betalen omdat zij niet binnen een jaar een 
bezwaarschrift heeft ingediend. De omvang van het risico is daarom gehandhaafd.

Grondexploitatie 
De centrale stad en de stadsdelen investeren jaarlijks grote bedragen ten behoeve van de grondexploita-
tie. Deze investeringen moeten worden terugverdiend door gronduitgifte in erfpacht.  
De centrale stad en de stadsdelen samen dekken verliesgevende grondexploitatieplannen met de win-
sten op andere plannen. Ultimo 2005 was ruim 6  1 miljard beschikbaar als dekking voor nu voorzienbare 
tekorten op grondexploitaties en andere specifieke kosten (zoals bodemsanering). De buffer voor nog 
niet voorzienbare tegenvallers is echter negatief en de meest actuele ramingen laten zien dat er zeker 
tot 2010 geen ruimte zal zijn om tegenvallers in de lopende grondexploitaties op te vangen. Een andere 
indicator die wijst op grotere risico’s is het feit dat in de lopende grondexploitatie van de centrale stad 
tot en met 2005 per saldo 6  500 miljoen méér is uitgegeven dan feitelijk aan grondopbrengsten is ont-
vangen. Enkele jaren geleden was dit saldo nog positief. Ons College heeft kennis genomen van de noti-
tie ‘Ruimte Winnen’ waarin richtingen worden aangegeven om de risico’s te beheersen. Elders in deze 
missive wordt uitgebreid ingegaan om deze materie. Ons College ziet geen aanleiding om binnen het 
WSV specifieke voorzieningen te treffen omdat ‘Ruimte Winnen’ inzicht biedt in de mogelijkheden om 
het financieel perspectief van de gemeentelijke grondexploitatie te verbeteren.

Afrekening met het Rijk inzake uitvoering regels inzake werk en inkomen uit vroegere jaren
In eerdere jaren is als risico vermeld: de afwijkingen van de definitieve subsidies over vroegere jaren met 
de door Amsterdam ingediende declaraties en mogelijke strafkortingen van het Rijk wegens gebreken in 
de administratieve organisatie van de oude GSD. In 2005 zijn alle oude zaken met het Rijk afgewikkeld, 
zonder dat een beroep hoefde te worden gedaan op het WSV. 
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Uitvoering Wet Werk en Bijstand (WWB)
Met de nieuwe WWB draagt de gemeente zelf het risico dat de uitkeringslasten hoger zijn dan het 
budget dat van het Rijk wordt ontvangen. Dit risico is overigens gemaximeerd indien Amsterdam de 
bedrijfsvoering van de DWI op orde heeft. In 2004 is als dekking 6  45 miljoen toegevoegd aan het WSV. 
Als onderdeel van de besluitvorming over de begroting 2006 heeft uw Vergadering besloten om extra 

6  15 miljoen aan risico dekking toe te voegen. Inmiddels is gebleken dat deze toevoeging niet nodig is. 
Voor een nadere analyse wordt verwezen naar de financiële paragraaf van het resultaatgebied Werk en 
Inkomen.

Afrekening subsidie ID-banen
Het rijk heeft eind 2005 de definitieve subsidie ID-banen over 2003 vastgesteld. Die vaststelling resul-
teerde in een verlaging van de subsidie met 6  10,2 miljoen. Voor 6  5 miljoen was bij het rijk een 
bezwaarschrift ingediend dat recent is afgewezen. De gemeente gaat in beroep. Voor 6  5,2 miljoen 
betreft het door de NV Werk minder geleverde prestaties. De NV Werk moet dit bedrag dan ook aan de 
gemeente terugbetalen. Op dit moment is nog niet duidelijk of de terugbetaling in de bevoorschotting 
van de NV Werk reeds verwerkt is of niet. Vooralsnog bedraagt het totale risico dan ook 6  10,2 miljoen.

Grote ICT-projecten
De risicobeheersing van tijd, geld en scope bij de grote(re) ICT-projecten blijft een punt van zorg. Ons 
College heeft maatregelen genomen om naleving van de regels voor grote ICT-projecten beter te bor-
gen: alle grotere projecten zijn inmiddels onder het door ons College vastgesteld bewakingsregime 
gebracht en de verantwoordelijke directeuren dienen periodiek over status en voortgang te rapporteren. 
Verder is de procedure thans ingebed in de reguliere planning- & controlcyclus. Ons College zal in 2006 
het toezicht verder verscherpen ten einde risico’s en kwaliteit beter te borgen. De maatregelen zullen zich 
richten op:
• versterking van het project-management, waardoor planning, budget en kwaliteit beter bewaakt kun-

nen worden;
• verbetering van het contract-management, dat wil zeggen de aansturing van bouwers en leveranciers 

van systemen, om de schaarse expertise en ervaring in de gemeentelijke gelederen te compenseren;
• versterking van de interne deskundigheid vanuit de gedachte dat grote ICT-projecten weliswaar een 

technische component hebben maar in de grond van de zaak  organisatieontwikkelingtrajecten zijn 
teneinde de bedrijfsvoering en/of de dienstverlening te verbeteren.

Ceres terminal
De gemeente heeft ten behoeve van de terminal een lening verstrekt aan Ceres Paragon Terminals. De 
afgelopen jaren zijn de contractuele kwartaalvorderingen tijdig en volledig voldaan. De verwachtingen 
over het aantrekken van klanten zijn, gezien de ontwikkelingen op de containermarkt, positief, zodat het 
risico beperkt is geworden.

Bodemsanering
Subsidieregelingen van het rijk: bij de uitvoering van bodemsanering ontstaan risico´s dat de gemeente 
niet voldoet aan de voorwaarden van geraamde subsidieregelingen van het rijk. De risicoparagraaf van 
DMB geeft een resterend risico van 6  5,6 miljoen.  
Overschrijdingen bodemsaneringsprojecten: de recente ramingen van de kosten van de sanering van 
de Oostergasfabriek (Polderweg) laten een substantiële overschrijding zien. Ons College heeft opdracht 
gegeven om te onderzoeken in hoeverre deze overschrijding kan worden voorkomen. Bij de bodemsane-
ring Westergasfabriek resteert nog een risico van maximaal 6  4,9 miljoen. 
Overige risico’s bodemsanering: bij de afhandeling van de sanering van de Diemerzeedijk heeft de fiscus 
een voorlopige aanslag van 6  5,3 miljoen opgelegd uit hoofde van de afvalstoffenheffing, additionele 
aanslagen zijn niet uitgesloten. Ons College heeft bezwaar tegen de aanslag aangetekend. Het Gemeen-
telijk Havenbedrijf raamt het risico van de kosten van bodemsanering van haventerreinen voor de komen-
de jaren in de orde van 6  5 miljoen.
 
Claims voor geleden schade en arbitragezaken
Steeds meer eisen bedrijven (en burgers) schadevergoeding indien voor hen nadelige besluiten van de 
gemeente door de rechter worden vernietigd. Specifiek worden de volgende risico’s onderkend:
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•  claim van bollenboeren wegens waterschade (risico: 6  2,7 miljoen). Er wordt gewerkt aan een minne-
lijke schikking;

•  claim van Frankrijk op teruggave van betaalde schadevergoeding vanwege zoutlozingen (€ 3,3 mil-
joen);

•  claim van eigenaren van percelen wegens verzakking als gevolg van werkzaamheden van DWR (€ 1,3 
miljoen).

Betaling pensioenpremies voor WW-ers
Vanaf 2001 betaalt de gemeente aan het ABP geen pensioenpremie voor ex-werknemers met een WW-
uitkering. Het ABP is voornemens om alsnog met terugwerkende kracht het werkgeversdeel van de pre-
mie in rekening te brengen. Het is nog onduidelijk om welk bedrag het zal gaan. De VNG onderhandelt 
hierover met het ABP.

Overige fiscale risico’s.
• in de rekening 2004 is het risico genoemd dat de fiscus 6  20 miljoen door het OGA te veel BTW niet 

zou terugbetalen.  Inmiddels heeft terugbetaling plaatsgevonden;
• de gemeente voert al geruime een procedure over de BTW op openbaar vervoerprojecten. In 2003 

is de gemeente door het Gerechtshof in het gelijk gesteld; het Rijk is tegen deze uitspraak is cassatie 
gegaan. De gemeente loopt een risico voor de betaalde BTW tot en met 2002 voor de projecten 
waarvoor in eerste instantie geen BTW is geraamd.

• uit fiscaal onderzoek bij de Stadsbank van Lening heeft de inspecteur bezwaren gemaakt tegen BCF 
declaraties (ruim 6  1 miljoen). Daarnaast maakt de inspecteur bewaar tegen BTW vrijstelling over 
veiling- en winkelverkopen. Hierdoor ontstaat het risico dat de verkoopprijs met BTW moet worden 
belast en de verkoop aanzienlijk moeizamer zal gaan;

• de fiscus heeft een BTW aanslag opgelegd inzake kosten van vóór 2003 ten behoeve van grondex-
ploitaties. Het risico voor de gemeente wordt op 6  4 miljoen geraamd.

Overige juridische risico’s
De Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken (VGA) houdt zich, naast het behandelen van omvangrijke 
aansprakelijkheden op grond van onrechtmatige daad, ook bezig met de behandeling van vele kleinere 
claims op de gemeente. VGA maakt jaarlijks een overzicht van de stand van zaken van juridische proce-
dures over niet verzekerde schades. Uit het overzicht over 2005 blijkt dat het aantal niet verzekerde scha-
des is afgenomen tot 50. Daarnaast wordt gewezen op de mogelijke gevolgen van gebeurtenissen, zoals 
in Enschede en Volendam, voor de aansprakelijkheid van de gemeente voor schade die het gevolg is van 
falend toezicht op naleving van onder meer veiligheidsvoorschriften. Ten behoeve van de dekking voor 
een aantal specifieke risico’s van juridische procedures is een voorziening aanwezig waarvan de omvang 
ultimo 2005 6  28 miljoen bedraagt.

1.3.3  Nieuwe risico’s relevant voor het WSV

Glasvezelnet
Uw vergadering heeft bij de behandeling van de begroting 2005 ingestemd met de toevoeging van 

6  1,5 miljoen aan het WSV in verband met het risico dat de gemeente loopt bij de ontwikkeling van het 
glasvezelnet.

Huisvesting Gemeentearchief Amsteldijk
In 2004 heeft uw Vergadering definitief ingestemd met de verhuizing van het Gemeentearchief naar de 
Bazel. Een van de onderdelen van de dekking van de kosten hiervan was de verkoop van de huidige 
huisvesting aan de Amsteldijk aan het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid voor een geraamd bedrag van 

6  21 miljoen. De verwachting was dat het stadsdeel de locatie opnieuw zou ontwikkelen en de verwer-
vingskosten te dekken uit de opbrengsten. Duidelijk werd dat deze opzet door de slechtere economische 
ontwikkeling een onhaalbare kaart is geworden. Dit risico werd overigens al in de betreffende raadsvoor-
dracht onderkend. Gezien het feit dat de transactie een onderdeel is van een door de centrale stad geïni-
tieerd plan, achtte ons College het gerechtvaardigd dat de centrale stad een deel van het toegenomen 
risico van het stadsdeel zou overnemen. Om die reden stelden wij uw Vergadering voor ten laste van de 
rekening 2004 een voorziening van 6  10 miljoen te treffen. Uw vergadering heeft bij de behandeling van 
deze rekening in juni 2005 dit voorstel niet overgenomen.
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Polderweggebied
De kosten van de sanering en herontwikkeling van het Polderweggebied zullen als gevolg van diverse 
factoren naar verwachting fors hoger uitvallen dan aanvankelijk geraamd.

Onderhoudskosten oeverconstructies
Bij de binnengemeentelijke decentralisatie is vastgelegd dat de stadsdelen een beroep kunnen doen op 
de centrale stad ten behoeve van de dekking van groot onderhoud en vervanging van oeverconstructies 
van de Amstel, het IJ en secundaire vaarwegen. Tot nu toe is op deze regeling geen beroep gedaan. 
dIVV oriënteert zich op te verwachten subsidie aanvragen. In het bijzonder ten behoeve van de Kostver-
lorenkade kunnen in de naaste toekomst kosten worden verwacht.
 

Terrorisme
Het GVB meldt in het jaarverslag dat in 2005 enkele malen extra maatregelen noodzakelijk waren omdat 
het dreigingniveau van terrorisme is verhoogd. De mogelijke extra kosten door terrorisme én de onvoor-
ziene kosten van het voorkomen daarvan zijn reëel. De kosten en het deel daarvan dat dan ten laste zal 
komen van de gemeente, laten zich lastig ramen. Vooralsnog ziet ons College ervan af om hiervoor extra 
middelen aan het WSV toe te voegen.

 

1.4  Voorstel mutatie WSV

Ultimo 2004 bedroeg het WSV 6  265,5 miljoen. In 2005 zijn sommige voor het WSV relevante risico’s afge-
nomen en zelfs verdwenen, terwijl andere zijn toegenomen of ontstaan. Per saldo zijn de volgende aanpas-
singen in het WSV verwerkt:

Bedragen x 6  1 miljoen   toevoeging Onttrekking

Glasvezelnet 1,5
Inflatieaanpassing 5,7
Prijsaanpassing Noord-Zuidlijn ten laste van het Mobiliteitsfonds 2,0
Overheveling naar de reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord-Zuidlijn -95,6

Vrijval verzekering Noord-Zuidlijn -10,0

Nissan-terrein -5,2
Stadsdrukkerij -1,6

Hiermee komt het WSV ultimo 2005 uit op 6  162,3 miljoen, met de volgende samenstelling:

Bedragen x 6  1 miljoen Weerstandsvermogen

Algemeen deel 117,3
Specifieke onderdelen:
• Verzekeringsrisico Noord-Zuidlijn 10,0

10,0
Geoormerkte onderdelen:
• Invoering Wet Werk en Bijstand 45,0

45,0
162,3



g
em

eenteb
red

e asp
ecten

2		 Financiering

2.1  Inleiding

Algemeen
De financiering van gemeenten moet plaatsvinden binnen de voorwaarden die zijn vastgelegd in de 
Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het 
beheersen van de (mogelijk) uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico’s. Dat uit zich in twee kwalitatieve 
randvoorwaarden voor het door gemeenten te voeren treasurybeleid:
•  het aangaan en verstrekken van leningen evenals het verlenen van garanties is alleen toegestaan voor 

de uitoefening van de publieke taak;
•  uitzettingen (vooral het verstrekken van geldleningen) en het gebruik van derivaten (producten waar-

mee bijvoorbeeld renterisico’s kunnen worden afgedekt) moeten een prudent karakter hebben en 
mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatige risico’s.

Met deze beide randvoorwaarden wordt het bankieren, zoals het bewust aantrekken van gelden om deze 
uit te lenen met als doel het genereren van inkomsten, verboden.
Door middel van het stellen van eisen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, worden de renterisi-
co’s van achtereenvolgens de korte en de lange schuld begrensd. Tot slot is in de wet opgenomen dat de 
gemeenten verplicht zijn twee nieuwe treasury-instrumenten in te voeren:
•  het door uw Vergadering vaststellen van een treasurystatuut;
•  het in de gemeentebegroting en –rekening opnemen van een treasuryparagraaf.

Uw Vergadering heeft in januari 2002 het treasurystatuut vastgesteld. Hierin is de ‘bestuurlijke infrastruc-
tuur’ voor de uitvoering van de treasuryfunctie vastgelegd. Dit betreft de beleidsmatige vaststelling van 
de uitgangspunten, doeleinden, de organisatorische en financiële kaders, de informatievoorziening en 
de administratieve organisatie. Het door uw Vergadering vastgestelde treasurystatuut geldt zowel voor 
de centrale stad als de stadsdelen. De monetaire functie waarvan de treasury-activiteiten deel uitmaken 
is niet overgedragen aan de stadsdelen maar op de zogenaamde A-lijst geplaatst.

In de treasuryparagraaf van de gemeenterekening wordt vooral aandacht besteed aan de verantwoor-
ding ten opzichte van de begroting. Ook wordt aangegeven of de gemeente binnen de wettelijke rand-
voorwaarden voor het renterisico en de kasgeldlimiet is gebleven.

Publieke taak
Gemeenten kunnen, zoals gezegd, uitsluitend geldleningen aangaan, middelen uitzetten en garanties 
verlenen voor de uitoefening van de publieke taak. Uw Vergadering bepaalt in belangrijke mate het 
kader daarvan. Nu het economisch minder gaat zijn de financiële instellingen minder bereid om risico’s 
te nemen bij het verstrekken van leningen aan organisaties die activiteiten uitvoeren op het raakvlak van 
publiek en privaat. Er wordt daardoor vaker een beroep gedaan op zowel de stadsdelen als de centrale 
stad om leningen te garanderen. Indien aan deze verzoeken wordt tegemoet gekomen gaan de stadsde-
len en de centrale stad nieuwe financiële risico’s aan. Wij zullen er op toezien dat ondanks deze druk het 
begrip publieke taak niet zodanig wordt opgerekt dat in strijd met de bedoelingen van de wet FIDO en 
het treasurystatuut wordt gehandeld. 

Algemene ontwikkelingen
Ook in 2005 waren de fluctuaties op de geld- en kapitaalmarkt aanzienlijk. De rente op langlopende 
leningen (10 jarige staatsleningen) fluctueerde tussen 3,05% en 3,80%. Het gemiddelde voor de 10 jarige 
staatsleningen kwam uit op 3,40% tegen 4,12% gemiddeld in 2004.
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In december 2005 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de zogenoemde Refi-rente verhoogd naar 
2,25%. Het was de eerste renteverhoging in vijf jaar. Vanaf 2000 verlaagde de ECB de rente van 4,75% 
naar het historisch lage niveau van 2,00% medio 2003. Sindsdien was de rente ongewijzigd gebleven. De 
renteverhoging is geen begin van een grote serie renteverhogingen en vormt dus geen gevaar voor het 
herstel van de Europese economie, aldus ECB-president Trichet. Deze rentestap was nodig om de infla-
tierisico’s door de hogere olieprijs en de sterke groei van de kredietverstrekking te beteugelen. Dit alles 
had tot gevolg dat de korte rente (1 maands Euribor) gemiddeld uitkwam op bijna 2,15%.

Amsterdam heeft voor de aangetrokken korte leningen in 2005 gemiddeld 2,16% betaald. Dit is iets 
hoger dan de gemiddelde 1-maands Euribor. Dat verschil wordt volledig veroorzaakt doordat het Fonds 
Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad haar tijdelijke overschotten bij Amsterdam belegt. Deze 
belegging voorziet in een groot deel van de behoefte aan korte financiering van Amsterdam. De ter-
mijn van deze belegging is gemiddeld 1 jaar. De tarieven voor leningen voor 1 jaar zijn hoger dan de 
1-maands leningen. Daar staat tegenover dat Amsterdam ook delen van de korte financiering aantrekt 
voor een kortere termijn dan 1 maand. Vooral daggeldleningen worden gebruikt om de grote dagelijkse 
fluctuaties op te kunnen vangen.

Kasgeldlimiet (kortlopende schuld)
In de Wet FIDO is een begrenzing (kasgeldlimiet) opgenomen van de kortlopende middelen die 
gemeenten mogen opnemen. Dit is nu geconcretiseerd in de vorm van een maximum percentage van 
het (netto)begrotingstotaal. Zonder deze beperking zouden gemeenten alles met kortlopende middelen 
kunnen financieren. Door de grote fluctuaties van de korte rente zou daardoor het begrotingsevenwicht 
in gevaar kunnen komen. 
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Het streven van Amsterdam is er op gericht om, binnen de wettelijke grenzen van de kasgeldlimiet, een 
zo groot mogelijk deel van de financieringsbehoefte te dekken door middel van kortlopende leningen. 
Dit heeft een aantal voordelen. Ten eerste is de rente op kortlopende leningen vrijwel altijd lager dan op 
langlopende leningen. Ten tweede ontstaat meer flexibiliteit als bijvoorbeeld eerder dan verwacht grote 
bedragen worden ontvangen. Er hoeven in die situatie dan geen tijdelijk overtollige geldmiddelen te 
worden uitgeleend.

In onderstaande tabel wordt de voor 2005 geldende kasgeldlimiet afgezet tegen de werkelijke ontwikke-
ling van de netto vlottende schuld. Hieruit blijkt dat de gemeente gemiddeld ruim binnen deze limiet is 
gebleven. 

Tabel Kasgeldlimiet vlottende schuld (bedragen x 6  1 miljoen)

2004 2005

toegestane kasgeldlimiet
grondslag (omvang begroting per 1 januari) 5.166 5.167

in procenten van de grondslag
in bedrag

8,5% 8,5%

439 439

gemiddelde netto vlottende schuld 315 288

Onderschrijding 124 151

Renterisiconorm (langlopende schuld)
De begrenzing van de renterisico’s op de gemeentelijke langlopende geldleningenportefeuille (zowel 
opgenomen als uitgezet) vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. Dit is geconcretiseerd 
in de vorm van een maximum percentage van deze portefeuille waarvan in enig jaar de rente door herfi-
nanciering of renteherziening wordt gewijzigd. Het percentage is door de minister van Financiën vastge-
steld op 20 (wat overeenkomt met een gemiddelde rentevast-periode van vijf jaar). Stijgt de marktrente 
in enig jaar sterk, dan werkt dat door in maximaal 20% van de gemeentelijke langlopende geldleningen-
portefeuille.

In onderstaande tabel wordt deze norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Daaruit komt naar voren dat 
de gemeente aan de risiconorm voldoet. De lage lange rente is gebruikt om de looptijd van de leningen 
te verlengen. Daardoor wordt het renterisico verkleind.

Tabel Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld (bedragen x 6  1 miljoen)

2004 (werkelijk) 2005 (begroting) 2005 (werkelijk)

stand van de vaste schuld per 1 januari 2.162 1.973 1.973
het bij ministeriële regeling vastgesteld % 20 20 20
Renterisiconorm 432 395 395

renterisiconorm 432 395 395
feitelijk renterisico op vaste schuld 327 168 179
ruimte (+)/overschrijding (-); 105 227 216

2.2  Het leningfonds

Algemeen
De gemeentelijke uitgaven worden gedekt door inkomsten (bij een sluitende begroting). In de praktijk 
lopen de uitgaven en inkomsten niet gelijk op: gedurende het jaar ontstaan tekorten en overschotten. 
De financiering heeft tot doel deze tijdelijke tekorten en overschotten op een voor de gemeente zo voor-
delige wijze door middel van het aantrekken en uitzetten van gelden op te vangen. Daarnaast ontplooit 
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de gemeente investeringsactiviteiten. Ook voor de financiering hiervan worden gelden aangetrokken. 
Amsterdam heeft op dit moment een aanzienlijk bedrag aan reserves en voorzieningen. Totdat deze 
worden gebruikt voor het doel waarvoor deze bestemd zijn, wordt dit bedrag als interne financiering 
gebruikt. De hierdoor bespaarde rente wordt ten laste van het leningfonds gebracht. Voor zover er geen 
andere besluiten over zijn genomen valt deze rente vrij ten gunste van het jaarresultaat. 

De met de financiering van de investeringen samenhangende rentelasten worden door middel van 
een omslagstelsel doorberekend aan de gemeentelijke organisatieonderdelen die investeringen in hun 
beheer hebben. Dit wordt het omslagrentepercentage genoemd. Daarbij is het streven gericht op een 
evenwichtige ontwikkeling van het omslagrentepercentage en het niet direct hierin verdisconteren van 
de schommelingen van de percentages op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor wordt verstoring van het 
(meerjarig) begrotingsbeeld voorkomen. Een en ander wordt geëffectueerd met behulp van een egalisa-
tiefonds.

Mutaties Egalisatiefonds (bedragen x 6  1 miljoen)

boekwaarde 31 december 2004 141,0

toevoeging 2005 32,0

vrijval conform besluitvorming jaarrekening 2005 (voorstel) -/-   32,0

boekwaarde 31 december 2005 141,0

Het omslagrentepercentage 
De hoogte van het egalisatiefonds was door de voortdurende rentedalingen hoger geworden dan nood-
zakelijk. Daarom is bij de besluitvorming over de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 een bedrag van res-
pectievelijk 6  50 miljoen, 6  24,7 miljoen en 6  35,5 miljoen aan het fonds onttrokken. Om in de komende 
jaren verdere toevoegingen aan het fonds te voorkomen en geleidelijk aan dit fonds te gaan onttrekken 
is met ingang van de begroting 2004 de omslagrente fors verlaagd van 4% in 2003 naar 3,25% vanaf de 
begroting 2004. 
Ondanks deze lage omslagrente is over 2005 rentewinst gemaakt van 6  32 miljoen. Dit is het gevolg van 
de in 2005 extreem lage rente voor zowel de lange als de korte financiering. Deze rentewinst zou volgens 
de systematiek aan het egalisatiefonds moeten worden toegevoegd. Er is echter geen aanleiding om de 
omvang van het egalisatiefonds te laten stijgen.
Conform de besluitvorming over de jaarrekening van de vorige jaren kan ook dit bedrag vrijvallen.

In de hiernavolgende grafiek wordt een meerjarig overzicht gegeven van de ontwikkeling van de omslag-
rente in vergelijking met die van de kapitaalmarktrente (10 jaar fixe). Uit de grafiek blijkt duidelijk dat de 
schommelingen van de marktpercentages gematigd doorwerken in het omslagpercentage.
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Het rekening-courantpercentage
Naast het omslagrentepercentage is ook het rekening-courantpercentage van belang. Ons College wijst 
jaarlijks de gemeentelijke organisatieonderdelen aan waarmee over het dagelijkse positieve dan wel 
negatieve rekening-courantsaldo rente wordt verrekend. Het doel hiervan is het bevorderen van een zo 
optimaal mogelijk middelenbeheer. Daarnaast is het verrekenen van rente over de saldi essentieel bij die 
onderdelen die op bedrijfsmatige grondslagen moeten opereren en daarvoor de juiste tarieven moeten 
kunnen vaststellen. Als voorbeeld kunnen genoemd worden alle bedrijven. Ook met de stadsdelen wordt 
rente verrekend.
De afrekening met de aangewezen organisatieonderdelen vindt achteraf plaats op basis van het gemid-
delde werkelijk 1-maands Euribor percentage van het kalenderjaar. Dit gemiddelde is over 2005 uitgeko-
men op 2,15%. Het percentage voor de begroting 2005 bedroeg 3%. 

Opgenomen langlopende geldleningen

De post opgenomen langlopende geldleningen heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld. 

De grote daling van de leningbehoefte in 1999 en 2000 was voor een belangrijk deel het gevolg van 
de in die jaren ontvangen bedragen wegens de verkoop van de aandelen UNA. Daarnaast losten de 
woningbouwverenigingen bij de gemeente opgenomen leningen af waardoor deze vrijkomende midde-
len voor de eigen financiering konden worden gebruikt.
De oorzaak van de grotere behoefte aan leningen in 2003 was voor een deel het gevolg van de verslech-
terde economische omstandigheden. De inkomsten uit de grondproductie namen af terwijl het Rijk het 
kasritme van een aantal uitkeringen naar achteren verschoof.
In 2004 en 2005 is de omvang van de leningen per saldo weinig gewijzigd. Er waren wel veel investe-
ringsuitgaven zoals voor de HR-AVI (afvalverbranding) en de NoordZuidlijn. Daar tegenover stonden in 
deze jaren nog de aflossingen van leningen door woningbouwverenigingen. Daarnaast heeft de RAI in 
2005 alle door de gemeente verstrekte leningen afgelost.

Kerncijfers leningportefeuille (opgenomen):

2002 2003 2004 2005

aantal geldleningen 186 166 178 171
gemiddelde maximale looptijd in maanden 88 93 101 99
gewogen gemiddeld in het jaar betaalde percentage 6,42 5,54 4,67 4,21
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1.000
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5.000
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Mutaties langlopende schulden (bedragen x 6  1 miljoen)

boekwaarde 31 december 2004 1.973
opgenomen leningen   305
subtotaal 2.278
aflossingen    168
boekwaarde 31 december 2005 2.110

Verstrekte langlopende geldleningen
Op 7 december 2004 heeft ons College de uitvoeringsregels voor het verstrekken van leningen en/of het 
garanderen van leningen aan derden aangepast en aangescherpt.

Deze aanpassing was nodig omdat de Gemeenteraad op 16 juni 2004 de Verordening over de uitgangs-
punten van het financiële beleid en beheer en de inrichting van de financiële organisatie (ex artikel 212 
van de Gemeentewet) heeft vastgesteld. Op basis van deze verordening moet ons College een aantal 
nadere uitvoeringsregels vaststellen. Eén daarvan is de regeling rond het verstrekken en/of het garande-
ren van leningen aan derden. 
In genoemde verordening is in artikel 8 vastgelegd dat het College pas een besluit neemt over het ver-
strekken van een lening of een garantie als de Raad(scommissie) in de gelegenheid is gesteld haar wen-
sen en bedenkingen kenbaar te maken.

De belangrijkste uitgangspunten in dit uitvoeringbesluit voor de centrale stad zijn:
a. zeer terughoudend beleid in verstrekken van leningen of garanties;
b. bestuurlijke toetsing vooraf door het College;
c. bij het verstrekken van leningen wordt altijd uitgegaan van marktconforme rente;
d. besluitvorming over verstrekken van leningen en garanties geschiedt door ons College met inachtne-

ming van artikel 8 van de Verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

Bij het beoordelen van deze verzoeken om leningen of garanties wordt in elk geval nagegaan of er voor 
de sector waarin de instelling werkzaam is een waarborgfonds bestaat. Onder andere voor de volgende 
sectoren bestaan waarborgfondsen: 
• Sociale Woningbouw (WSW); 
• Eigen Woningen (WEW); 
• Zorg (WfZ); 
• Sport (SWS); 
• Kinderopvang. 

Voor instellingen werkzaam in deze sectoren worden 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 vreemd 
zijn als Amsterdam daarnaast nog risico’s zou nemen door zelf garant te staan voor individuele leningen. 
Er zijn door Amsterdam in het verleden veel leningen en/of garanties verstrekt aan instellingen waarvoor 
toen geen, maar nu wel, een waarborgfonds bestaat. Het beleid van Amsterdam is om deze leningen 
en garanties zoveel mogelijk alsnog onder te brengen bij één van de waarborgfondsen. Daarvoor is de 
medewerking van zowel de instelling als de geldgever noodzakelijk. Bij aanpassing van de leningvoor-
waarden of bij het aantrekken van een nieuwe lening door de instelling, is het meestal mogelijk deze 
medewerking te krijgen. Er moet op die momenten actief druk worden uitgeoefend om de garantie bij 
een waarborgfonds onder te brengen. Dit actieve beleid heeft er al toe geleid dat het overgrote deel van 
de garanties aan de woningbouwverenigingen bij het WSW is ondergebracht. 
Op dit moment speelt het onderbrengen van de garanties vooral in de zorgsector. Het waarborgfonds 
voor de zorg (WfZ) bestaat pas enkele jaren.

Wat de huidige portefeuille betreft kunnen de volgende categorieën worden onderscheiden:
• voormalige gemeentelijke onderdelen, vaak als onderdeel van het onderhandelingsresultaat bij exter-

ne verzelfstandiging;
• organisaties waar de gemeente een nauwe subsidierelatie mee heeft;
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• organisaties die – al dan niet in samenwerking met derden – in het leven worden geroepen ter 
bevordering van door de gemeente gewenste activiteiten en waarbij directe gemeentelijke financiële 
inbreng van doorslaggevend belang is;

•   overige organisaties, waarbij de overwegingen om tot leningverstrekking over te gaan in het (verre) 
verleden liggen.

Binnen het kader van dit zeer terughoudende beleid heeft de gemeente in 2005 leningen verstrekt aan 
Stadsschouwburg (6  5,6 miljoen), WRA Groep (6  2,6 miljoen) en NV Stadsgoed (6  4,3 miljoen). De RAI 
heeft 6  61 miljoen afgelost in 2005. Daarmee heeft de RAI alle bij de gemeente opgenomen leningen 
afgelost.

Mutaties verstrekte langlopende geldleningen (bedragen x 6  1 miljoen)

boekwaarde 31 december 2004 (exclusief financiering stadsdelen) 823
nieuw verstrekte leningen 13
subtotaal 836
totaal aflossingen 118
boekwaarde 31 december 2005 718

Het overgrote deel van de verstrekte langlopende leningen betreft de leningverstrekking aan woningcor-
poraties (6  508 miljoen). 

Belangrijkste overige verstrekte langlopende geldleningen:
 • Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (6  52 miljoen);
• NV Stadsgoed (6  46 miljoen);
• Stichting Voertuigenbeheer Amsterdam (6  40 miljoen);
• BV Exploitatiemaatschappij Carré (6  19 miljoen);
• WRA Groep (6  9,5 miljoen);
• Stadsschouwburg (6  5,6 miljoen);
• NV Zeedijk (6  4 miljoen);
• Stichting Slotervaartziekenhuis (6  4 miljoen).

Het totaalbedrag aan verstrekte leningen loopt de laatste jaren gestaag terug. Dat komt vooral door de 
aflossingen door woningbouwverenigingen en in 2005 door de aflossing van de leningen door de RAI.
Toch vraagt de leningenportefeuille veel aandacht. Enerzijds gaat die aandacht zitten in het beoordelen 
van nieuwe aanvragen. Zoals hiervoor besproken voert de gemeente daarbij een zeer terughoudend 
beleid wat door de aanvragers niet altijd begrepen wordt.
Daarnaast moet de kredietwaardigheid van de instellingen waaraan leningen zijn verstrekt of waarvoor 
garanties zijn verstrekt worden beoordeeld.
Steeds meer in het verleden volledig publieke sectoren worden op basis van nieuwe wetgeving met 
marktwerking geconfronteerd. Daardoor wijzigt het risicoprofiel van deze instellingen. Dat heeft gevol-
gen voor de positie van de gemeente als leningverstrekker of als garantieverstrekker. 
Op dit moment speelt dit onder andere bij zorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen. Samen 
met de Vereniging Nederlandse Gemeenten brengen wij in kaart wat hiervan de (financiële) gevolgen 
kunnen zijn.

3		 Lokale	heffingen

3.1  Algemeen

De paragraaf lokale heffingen komt voort uit art. 12, lid 2 van de Verordening ex art. 212 van de Gemeente-
wet.
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3.2  De gerealiseerde inkomsten

Bedragen x 6  1.000
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Aansluitrecht 44.692 44.887 44.462 -176 44.286

totaal rioolrechten 44.692 44.887 44.462 -176 44.286

rrb gebruik 244 254 245 2 247

rrb eigendom 306 317 308 2 310
totaal roerende- ruimtenbelastingen

550 571 553 4 557

ozb gebruik 70.300 71.769 71.773 514 72.287

ozb eigendom 92.505 94.260 95.74 23.570 99.312
totaal onroerende zaakbelastingen

162.805 166.029 167.515 4.084 171.599

hondenbelasting 1.987 1.707 1.714 -2 1.712

toeristenbelasting 23.744 21.445 21.588 85 21.672

vermakelijkheidsretributie 1.579 1.530 1.392 96 1.488

precario/reclame 287 288 293 22 314

totaal 235.644 236.457 237.516 4.112 241.628

Resultaat belastingjaar 2005
De belastingopbrengsten van belastingjaar 2005 zijn 6  1,9 miljoen hoger dan in de begroting 2005.  
Dat was gedeeltelijk voorzien in de actualisatie 2005. Het verschil tussen jaarrekening en actualisatie is  
6  1 miljoen positief. In het navolgende worden de belangrijkste verschillen tussen jaarrekening en  
begroting 2005 – kort – toegelicht:
•  Rioolrecht: - 6  0, 2 miljoen. 

Het areaal niet-woningen is gekrompen doordat bedrijfsverzamelgebouwen niet langer separaat 
mogen worden aangeslagen. Dit levert een opbrengstdaling op van 6  0,6 miljoen, die deels door een 
stijging bij woningen wordt gecompenseerd (+ 6  0,4 miljoen).

•  Onroerende zaakbelasting: + 6  4,7 miljoen.
• De opbrengststijging van ozb-gebruik (+ 6  1,4 miljoen) was in geld reeds voorzien in de actualisatie 

2005, maar bleek anders te zijn opgebouwd. De opbrengst woningen is door toegenomen leegstand 
ten opzichte van de actualisatie licht gedaald (6  0,3 miljoen), terwijl de opbrengst niet-woningen, als 
gevolg van een hogere waarde van het totale areaal, ten opzichte van de actualisatie licht stijgt (6  0,3 
miljoen), dat laatste ondanks een afname van het aantal objecten en een hoge leegstand.

•  De opbrengststijging van ozb-eigendom (+ 6  3,2 miljoen) was niet voorzien in de actualisatie en moet 
worden toegeschreven aan de hogere areaalwaarde van niet-woningen (hier speelt leegstand geen 
rol).

•  Toeristenbelasting: - 6  2,2 miljoen. 
De raming in de begroting 2005 bleek veel te hoog als gevolg van een onrealistische inschatting van 
het effect van Sail. In de actualisatie is dit gecorrigeerd. De opbrengst 2005 is nagenoeg gelijk aan de 
actualisatie.

Afwikkelingsverschillen over oude belastingjaren
De totale afwikkelingsverschillen zijn 6  4,1 miljoen positief en komen nagenoeg geheel voor rekening 
van ozb eigenaren en ozb gebruikers over de belastingjaren 2003 en 2004 (respectievelijk 6  3,6 en 6  0,5 
miljoen). De opbrengst van 2003 is een harde raming, want dit belastingjaar is uitgeheven. De opbrengst 



Gemeentebrede aspecten 269

g
em

eenteb
red

e asp
ecten

van belastingjaar 2004 staat nog niet vast, aangezien een aanzienlijk deel van het totale verwachte kohier 
nog opgelegd moet worden.

Meerjarenoverzicht
In de onderstaande tabel Meerjarenoverzicht wordt per belastingmiddel en belastingjaar de netto 
opbrengst uit de Jaarrekening 2005 getoond. De verschillen tussen de belastingjaren worden verklaard uit 
areaalontwikkelingen en tariefstijgingen.

Bedragen x 6  1.000

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Resultaatgebied Milieu en Water

rioolaansluitrecht 42.843 43.113 44.299 44.335 44.462

Resultaatgebied Middelen

rrb gebruik 222 224 237 234 245

rrb eigendom 280 285 304 295 308

ozb gebruik 60.389 61.945 66.363 68.879 71.773

ozb eigendom 80.721 82.985 88.993 92.396 95.742

hondenbelasting 1.152 1.176 1.180 1.450 1.714

toeristenbelasting 23.396 23.689 20.888 21.262 21.588

vermakelijkheidsretributie 1.338 1.608 1.391 1.396 1.392

precario/reclame 382 500 562 306 293

totaal 210.723 215.527 224.217 230.553 237.516

3.3  Gevoerd beleid ten aanzien van de lokale heffingen

In 2005 werd de ozb door de gemeente geheven bij de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-
woningen. De heffing is gebaseerd op de woz-waarde (prijspeil 1 januari 2003) en op de door de Raad 
vastgestelde belastingtarieven. De ozb-tarieven 2005 zijn berekend op basis van het tijdvakpercentage, de 
tariefverhouding en de verwachte areaalwaarde van woningen en niet-woningen. De wet stelt hierbij de 
gemeenten in staat om te differentiëren in het tarief voor de woningen en de niet-woningen. De verhouding 
tussen niet-woningen en woningen wordt voor het woz-tijdvak 2005–2006 berekend op basis van de waar-
deontwikkeling van woningen en niet-woningen. Dit wordt het tijdvakpercentage genoemd. Voor Amster-
dam is dit percentage voor 2005–2006 vastgesteld op 256. Daarnaast mogen eigenaren van een onroeren-
de zaak zwaarder worden belast dan de gebruikers. De maximale verhouding tussen de tarieven van gebruik 
en eigendom (voor zowel woningen als voor niet-woningen) is vastgesteld op 1 : 1,25.

In het Programakkoord 2002-2006 werd overeengekomen dat de onroerende zaakbelasting, uit oogpunt 
van een aanvaardbare lastendruk, slechts met een inflatiecorrectie verhoogd zal worden.

3.4  Overzicht hoofdlijnen lokale heffingen

Heffing tarief 2005 heffingsmaatstaf

Rioolaansluitrecht 6  107,49 per aansluiting

Ozb/rrb gebruikers woningen 6  1,15 per 6  2.268 waarde
Ozb/rrb eigenaren woningen 6  1,43 per 6  2.268 waarde
Ozb/rrb gebruikers niet-woningen 6  2,94 per 6  2.268 waarde
Ozb/rrb eigenaren niet-woningen 6  3,67 per 6  2.268 waarde
hondenbelasting 6  73,44 per hond

toeristenbelasting 5% overnachtingsvergoeding

vermakelijkheidsretributie rondvaart 6  0,55 per passagier

vermakelijkheidsretributie waterfiets 6  0,27 per passagier
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3.5  Lokale lastendruk

Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. In deze publicaties wordt 
bij het bepalen van de lastendruk veelal uitgegaan van verschillende gegevensverzamelingen en verschillen-
de methoden van berekening. In de ene publicatie wordt gewerkt met gemiddelden, in de andere worden 
verschillende standaardprofielen onderscheiden of wordt alleen een aantal tevoren geselecteerde heffingen 
opgenomen. Hierbij gaat het dan ook vrijwel altijd bij uitsluiting om de lasten voor bewoners (en niet voor 
de bedrijven). Voor de bedrijven heeft de Kamer van Koophandel Amsterdam een Monitor Lokale Lasten 
ontwikkeld, waarin voor 16 voorbeeldbedrijven de lokale lasten worden berekend.

Gelet op de bezwaren die kleven aan de diverse publicaties, wordt al vele jaren volstaan met een vergelij-
king van de verschillende tarieven met die in de andere grote steden.
In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de tarieven van de belastingmiddelen, die het 
grootste deel van de woonlasten voor huishoudens vormen. Voor de afvalstoffenheffing voor Amsterdam is 
het niet gewogen gemiddelde van de tarieven van de stadsdelen genomen. De tarieven voor 2006 zijn ter 
informatie toegevoegd.

In het volgende overzicht zijn de belastingtarieven van de 4 grote steden (meerpersoonshuishoudens) weer-
gegeven.
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OZB eigendom woningen 1,43 3,03 2,10 2,49 2,26 -37%

OZB gebruik woningen 1,15 2,43 1,68 2,00 1,82 -37%

Rioolrecht eigenaren 107,49 124,35 83,98 157,67 118,37 -9%

Afvalstoffenheffing ** 273,23 226,92 274,92 183,48 239,64 14%

* Den Haag kent tevens een gebruikerstarief van 6  158,08

** Amsterdam = gemiddelde van 15 stadsdelen

In de navolgende tabel zijn de standaard woonlasten weergegeven voor een meerpersoonshuishouden met 
een woning van gemiddelde waarde, zoals die zijn opgenomen in Het Belastingoverzicht Grote Gemeenten 
2006 van COELO. Het gaat daarbij om de volgende heffingen, waarbij is aangegeven welke instantie verant-
woordelijk is voor de heffing:
• onroerende zaakbelastingen (gemeenten)
• rioolrechten (gemeenten)
• afvalstoffenheffing (in Amsterdam: de stadsdelen)
• waterschapsomslag (waterschappen)
• verontreinigingsheffingen (waterschappen)
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Woonlasten in 2003 528 588 523 591 558 -5%

Woonlasten in 2004 573 617 544 626 590 -3%

Woonlasten in 2005 * 624 656 634 705 655 -5%

Woonlasten in 2006 ** 526 500 510 599 534 -1%

* Zalmsnip is per 2005 afgeschaft.

** De OZB gebruik woningen is per 2006 afgeschaft.
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De woonlasten verschillen aanzienlijk binnen de gemeente Amsterdam omdat stadsdelen voor de
afvalstoffenheffing eigen tarieven bepalen.

3.6  Kwijtschelding

Burgers met een inkomen op bijstandsniveau kunnen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belas-
tingen. De gemeente Amsterdam verleent slechts kwijtschelding voor de belastingen die direct invloed heb-
ben op de woonlasten. Dat zijn onroerende zaakbelasting, roerende-ruimtenbelasting en afvalstoffenheffing.
Bij het verlenen van kwijtschelding is de gemeente gebonden aan door de rijksoverheid vastgestelde regels 
en voorwaarden. Een van deze regels bepaalt dat alleen kwijtschelding wordt verleend als de belasting-
schuldige niet beschikt over vermogen en betalingscapaciteit. Daarom vindt bij de beoordeling van een 
verzoek om kwijtschelding altijd een vermogens- en een inkomenstoets plaats, die wordt afgezet tegen een 
aantal vastgestelde normen. Deze normen zijn gekoppeld aan de vigerende bijstandsnormen en afhankelijk 
van de leeftijd en de gezinssamenstelling van de aanvrager.
In de kwijtscheldingsregeling wordt aangegeven in hoeverre het inkomen of vermogen beschouwd wordt als 
betalingscapaciteit ter voldoening van de belastingschuld en welke schulden in mindering mogen worden 
gebracht. Volgens deze regeling is betalingscapaciteit ‘het deel van de inkomsten dat, na aftrek van bepaal-
de noodzakelijke uitgaven, overblijft om de belastingschuld mee te voldoen’. Van deze betalingscapaciteit 
dient 80% te worden aangewend ter voldoening van de belastingschuld. Als er geen of onvoldoende beta-
lingscapaciteit aanwezig is, wordt kwijtschelding verleend. Kwijtschelding kan zowel volledig als gedeeltelijk 
worden verleend.

Binnen de regels van de rijksoverheid staat het de gemeente vrij om zelf te bepalen in welke mate de kosten 
van bestaan in aanmerking worden genomen: gemeenten hebben de mogelijkheid om de kwijtscheldings-
normen hoger vast te stellen dan de door het rijk gehanteerde 90% van de bijstandsnorm. In Amsterdam 
staan de kwijtscheldingsnormen gelijk aan (100% van) de van toepassing zijnde bijstandsnormen. Daarmee 
past de gemeente Amsterdam de regels maximaal toe, waardoor er binnen de wettelijke kaders zoveel 
mogelijk mensen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding.

Nu de ozb voor gebruikers van woningen per 1-1-2006 is afgeschaft, komt de kwijtschelding van deze belas-
ting te vervallen. Voor afvalstoffenheffing, ingezetenomslag (ingo) en de Wet verontreiniging oppervlaktewa-
ter woningen (wvow) blijft kwijtschelding bestaan.

Het proces van aanvragen en verlening van kwijtschelding is klantgericht opgezet. Voor personen van wie de 
gegevens bij de Dienst Werk en Inkomen bekend zijn, vindt een bestandskoppeling plaats zodat de aanslag 
niet meer verzonden hoeft te worden en de kwijtschelding automatisch kan worden verleend. Dit voorkomt 
dat personen met een structureel laag inkomen ieder jaar opnieuw de gegevens betreffende hun financiële 
positie moeten verstrekken.

4		 Verbonden	partijen
4.1  Inleiding

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in het beleid en de veranderingen inzake derde rechtsperso-
nen waarin de gemeente een financieel én bestuurlijk belang heeft. Het gaat hierbij om privaatrechtelijke 
rechtspersonen (vennootschappen en stichtingen), maar ook om publiekrechtelijke rechtspersonen zoals 
gemeenschappelijke regelingen voor bestuurlijke samenwerking (ROA), recreatie, brandweer en geneeskun-
dige hulp. 
De relatie met de verbonden partijen wordt aangegaan vanuit een publiek belang. De invulling van het 
publieke belang komt in de desbetreffende resultaatgebieden in de rekening aan de orde. 
In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op de bestuurlijke relevante zaken inzake de verbonden partij-
en. Daarna zal informatie worden gegeven over de belangrijke wijzigingen voor de gemeente bij de verbon-
den partijen. Meer informatie over de verbonden partijen van de gemeente is te vinden in de jaarrekening 
van de afzonderlijke diensttakken en de website www.deelnemingen.amsterdam.nl.  
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4.2  Notitie verbonden partijen

Op basis van het door uw Vergadering vastgestelde Vertegenwoordigingenbeleid en het Deelnemingenbe-
leid heeft ons College begin 2004 de Notitie verbonden partijen vastgesteld. In deze notitie zijn alle privaat-
rechtelijke verbonden partijen geïnventariseerd en de bestaande gemeentelijke deelnemingen in vennoot-
schappen heroverwogen. Het overgrote deel van de deelnemingen wordt aangehouden, daarnaast is van 
een aantal deelnemingen besloten om (op termijn) tot afstoting over te gaan. Het gaat hierbij doorgaans om 
– als gevolg van uiteenlopende oorzaken – langdurige trajecten.

4.3  Deelnemingenbeleid en beheer

In 2004 is een begin gemaakt met het intensiveren van het deelnemingenbeheer op basis van het deelne-
mingenbeleid. Kern is dat de vakwethouder de coördinerende rol heeft voor de behartiging van het publie-
ke belang en de rol van de wethouder deelnemingen voor de behartiging van het private belang. Daarnaast 
is aan diensten en Stadsdelen advies gegeven over de wijze van oprichting van verbonden partijen.

4.4  Recreatieschappen

De gemeente heeft met een groot aantal buurgemeenten gemeenschappelijke regelingen afgesloten ten 
behoeve van openbaar groen en recreatie. De recreatieschappen liggen in de buurgemeenten. Amsterdam 
draagt voornamelijk financieel bij. In 2005 is een begin gemaakt met het ambtelijk ondersteunen van de 
vertegenwoordigers van Amsterdam in de recreatieschappen om de zeggenschap van Amsterdam sterker 
in te vullen. Bij recreatieschap Spaarnwoude heeft Amsterdam de rekening niet akkoord verklaard vanwege 
gebreken in het investeringsbeleid. 

4.5  Handleiding verbonden partijen voor raadsleden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2005 een handleiding voor raadsleden met als onderwerp 
de verplichte paragrafen in de begroting en rekening uitgebracht. De verbonden partijen maken onderdeel 
uit van de verplichte paragrafen. Vanuit de gemeente Amsterdam is op ambtelijk niveau meegewerkt aan 
deze handleiding. De handleiding is te vinden op de website: www.finveen.nl onder het kopje “speciale 
onderwerpen”.

4.6  Opbrengsten en lasten

Bij deelname in vennootschappen is sprake van kapitaalverstrekking door de gemeente. De rentelasten van 
deze kapitaalverstrekking worden grotendeels verantwoord door de afzonderlijke diensten. Daarnaast wor-
den een aantal deelnemingen op gemeentelijk niveau verantwoord. De rentelasten in 2005 bedroegen  
6  9 miljoen. De dividendopbrengsten bedroegen 6  28,4 miljoen.

4.7  Nieuwe verbonden partijen in 2005

Naam Doel

Glasvezelnet BV Aanleg glasvezel in Zeeburg+
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam Verzelfstandiging Stedelijk Museum
Amsterdamse Compagnie NV Ontwikkeling kleinschalige bedrijfsruimte
Startgoed Amsterdam Ontwikkeling kleinschalige bedrijfsruimte
Exploitatie Maatschappij Amerika Haven Havenontwikkeling
Stichting Waternet Samenwerking Stichting DWR en Waterleidingbedrijf
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4.8  Afgestoten verbonden partijen in 2005

Naam Wijze van afstoting

Stadsdrukkerij NV Verkocht aan directeur (per 1 februari 2006)
PinkRoccade Civility BV Overdracht aan PinkRoccade NV
Stichting Tot en Met Stichting i.l., taken overgenomen door Centraal Indicatie-

orgaan Zorg

4.9  Nuon 

De gemeente Amsterdam heeft 9,2% van de aandelen in Nuon. Het in de gemeenterekening opgenomen 
dividend bedroeg bijna 6  11 miljoen. In 2005 heeft de gemeente Amsterdam zich als aandeelhouder inten-
sief beziggehouden met het beloningsbeleid van het bestuur, de statutenwijziging, het dividendbeleid en 
de splitsing van de energiebedrijven.

5		 Onderhoud	van	kapitaalgoederen
5.1  Inleiding

In deze paragraaf wordt de stand van zaken met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen 
besproken. Doel is om uw Vergadering op hoofdlijnen een algemeen inzicht te bieden in de onderhouds-
situatie per categorie kapitaalgoederen. In het vervolg van de paragraaf wordt per categorie kapitaalgoede-
ren aandacht besteed aan:
• het beleidskader, dat wil zeggen de huidige stand van zaken ten aanzien van het onderhoud in vergelij-

king met het gewenste onderhoudsniveau. Maar ook de gehanteerde systematiek (conform een - eigen 
of door een externe deskundige opgesteld -  onderhoudsplan of anderszins), geconstateerde achterstal-
ligheid en de naar aanleiding daarvan genomen of nog te nemen maatregelen;

• de financiële consequenties van de gerealiseerde onderhoudsplannen en de vertaling daarvan in het 
jaarverslag.

Onderhoudslasten (bedragen x 6  1 miljoen)

Categorie Rekening 2004 Begroting 2005 Rekening 2005

Wegen 13,4 17,8 24,1
Bruggen 9,1 11,1 14,3
Sluizen en oevers 3,6 2,9 2,1

Tunnels 2,4 2,4 3,2

Kades/steigers 0,7 0,4 0,4
Riolering 26,1 32,2 31,7
Water 5,8 7,0 5,4
Groen 1,2 0,9 0,7
Gebouwen 21,4 6,6 10,9
Materieel 39,0 38,3 38,0
Openbare verlichting 25,7 25,3 25,4

Verkeerslichten 9,4 10,4 8,0

Totaal 157,8 155,3 164,0
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5.2  Wegen

De in 2005 gehouden kwaliteitsschouw naar de technische staat van het hoofdnet auto gaf als resultaat dat 
72% van de wegen/wegvakken voldoende scoorde;  8% en 20% vielen in de categorie matig en onvoldoen-
de. Afgezet tegen de landelijke CROW-norm is de conclusie, dat er sprake is van een hoge onderhoudsach-
terstand. In juni 2003 zijn de laatste volledige inspectie gegevens ingevoerd in het wegbeheersysteem. Op 
basis van deze gegevens bedraagt het achterstallig onderhoud nu 6  20 miljoen. Wanneer dit gecorrigeerd 
wordt met de sinds juni 2003 uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden resulteert thans een bedrag aan  
6  15 miljoen achterstallig onderhoud. Indien het achterstallig onderhoud wordt ingelopen, wat uit doelma-
tigheids- overwegingen de voorkeur heeft, varieert het tekort tussen de 6  8 en 6  11 miljoen per jaar.

5.3  Bruggen

De ruime meerderheid van de beweegbare bruggen krijgt de kwalificatie ‘goed’ voor wat betreft de 
betrouwbaarheid. Sinds 2001 is er wel een groep van vier bruggen die in betrouwbaarheid afneemt van 
‘matig’ tot ‘slecht’. Onderzocht wordt wat de problemen met de bediening veroorzaakt. Noodzakelijke ver-
beteringen zullen in het meerjaren onderhoudsprogramma worden meegenomen.

5.4  Sluizen en oevers

Sluizen
De technische staat van de objecten als geheel bevindt zich op handhavingniveau (bestaande onder-
houdsniveau wordt op peil gehouden) . Dit niveau wordt echter niet gehaald voor alle waterstaatkundige 
functies. Daar waar dit niet het geval is wordt wel voldaan aan het minimumniveau (c.q. veiligheidsniveau) 
en betreft het een functionaliteit die slechts spaarzaam wordt benut . 

Oevers
Na het overhevelen van onderhoudsgelden naar “sluizen en waterkeringen” is het onderhoudsniveau 
teruggebracht tot de veiligheidsvariant.  Dit heeft op termijn gevolgen voor de behoefte aan middelen. 
In het momenteel in ontwikkeling zijnde “beheerplan” havens en vaarten zal hier nader op worden inge-
gaan. Voor de oever- en scheepvaartvoorzieningen langs hoofdvaarwegen is vastgesteld dat er geen 
sprake is van achterstallig veiligheidsonderhoud. Dit betekent dat het veiligheidsniveau van onderhoud 
voor die oevers is bereikt. Voor de oevervoorzieningen op waterkeringen is de areaalinformatie momen-
teel niet toereikend om met zekerheid uitspraken te kunnen doen.

5.5  Tunnels

Het beheer van tunnels wordt al enige jaren geconfronteerd met een tekort op de functionele begroting, 
waardoor het onderhoudsniveau neerwaarts moe(s)t worden bijgesteld. Dit uit zich onder andere in een 
groot aantal storingen. In de nieuwe bestekken (voor 2003, 2004 en 2005) is - om de uitgaven in lijn met de 
begroting te houden - de inspectie en onderhoudsfrequentie neerwaarts bijgesteld. Tevens zijn om dezelfde 
reden verschillende noodzakelijke onderhoud en inspectiewerkzaamheden voor 2005 niet opgedragen. Het 
niveau is thans het minimumniveau (c.q. veiligheidsniveau).

5.6  Kades/Steigers

Kades
Over het algemeen is de staat van onderhoud van de kades redelijk tot goed te noemen. Slechts in een 
tweetal havens is de onderhoudssituatie slecht tot zeer slecht, Suezhaven en Westhaven Ceres. Bij het 
voormalige Ford-terrein is een nieuwe kade in aanbouw die de verouderde kade daar zal vervangen. De 
slechte staat van onderhoud van de kade bij Westhaven Ceres wordt aangepakt door het oudste deel op 
termijn te verbeteren danwel nieuwbouw te plegen. Aan een aantal kades wordt momenteel onderzoek 
verricht om de juiste onderhoudsstrategie te kunnen vaststellen.
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Steigers
De onderhoudssituatie van de steigers is goed te noemen. De afgelopen jaren is een aantal houten 
steigers vervangen door nieuwe stalen steigers met een grotere afmeting. Door de groeiende druk van 
de binnenvaart, rijncruisevaart en de invoering van de portsecurity-maatregelen dreigt een tekort aan lig-
plaatsen en worden steigers steeds intensiever gebruikt. Hierdoor lopen kosten voor klein schadeherstel 
en onderhoud snel op. In 2007 zullen alle houten steigers zijn vervangen door nieuwe stalen steigers. 
Door de groei in de petrochemische sector zullen een aantal nieuwe steigers worden bijgebouwd.

5.7  Rioleringen

De dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) heeft, mede op basis van inspectiegegevens over het vuilwater- 
en transportriool, de norm voor de ingrijpmaatstaf vastgesteld op 2% en de norm voor de waarschuwings-
maatstaf op 8%. Op basis van inspectiegegevens is de ingrijpmaatstaf 2,5% en de waarschuwingsmaatstaf 
8,2%. De stijging van het percentage ingrijpmaatstaf ten opzichte van de norm wordt met name veroorzaakt 
doordat inspecties gedetailleerder worden uitgevoerd; DWR is van mening dat de interne norm 2% moet 
blijven Vanaf het tweede half jaar 2002 zijn de spiegelinspecties namelijk steeds meer vervangen door put/
video inspecties (camera-inspecties) waardoor meer gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn gekomen.

Vanaf 2004 moeten in Nederland de buitenrioleringen geïnspecteerd worden conform de nieuwe Europese 
normen. DWR voert de inspecties vanaf maart 2004 conform deze richtlijn uit. Dit betekent dat de inspectie 
op meerdere beoordelingspunten plaats vindt. 

5.8  Water

Het onderhoud van kapitaalgoederen dient te worden onderverdeeld in onderhoud aan het leidingnet en 
onderhoud aan de zuiveringsinstallaties. De onderhoudstoestand van het leidingnet kan als goed bestem-
peld worden. Uitval van installaties en klachten van klanten beperken zich tot een minimum. De binnenzijde 
van het leidingnet wordt volgens de huidige inzichten schoongehouden en de vanaf de straat zichtbare en 
bedienbare objecten van het leidingnet worden in een vaste cyclus gecontroleerd. Het vervangen van oude 
leidingen vindt momenteel plaats op basis van leeftijd (gebruiksafhankelijk).
Onderhoud en vervanging vinden gericht plaats. Hierbij worden leveringszekerheid, waterkwaliteit en kosten 
meegenomen in de beslissingen. Onderhoud en vervanging van delen van het leidingnet worden op basis 
van de feitelijke toestand geïnitieerd. De eerste stappen hiertoe zijn gezet.
Ten aanzien van de zuiveringsinstallaties heeft het Waterleidingbedrijf (WLB) in 2003 gekozen voor een 
nieuw onderhoudsbeleid. Er is gekozen het onderhoud te plegen op basis van risicoanalyse. Hiervoor zijn de 
volgende criteria van belang: leveringszekerheid, veiligheid, kwaliteit, imago, milieu en schade (financiën). In 
2005 heeft verdere inrichting van het onderhoudsmanagementsysteem plaatsgevonden. 

5.9  Groen

De gemeente Amsterdam beheert in het Amsterdamse Bos ongeveer 1000 hectare groen, wegen en paden, 
water, bruggen, oevers, gebouwen en materieel. Enige jaren geleden is, gebaseerd op huidige inrichting en 
huidig gebruik, de gewenste kwaliteit omschreven. Globaal is onderzocht wat er nodig was om het huidig 
beeld te handhaven, het huidige gebruik mogelijk te blijven maken en de duurzaamheid van het gebied en 
de voorzieningen te garanderen. Dit leidde tot de conclusie dat:
• er sprake is van een aanzienlijke achterstand in het groot onderhoud aan wegen en voorzieningen waarvoor 

ook in het programakkoord extra middelen werden vrijgemaakt om de achterstand voor 50% in te lopen;
• de structurele middelen voor vooral de infrastructuur, maar in mindere mate ook voor het terreinmeubilair 

en gebouwen en wellicht ook voor het groen ontoereikend zijn voor het duurzaam in stand houden.
Om daar meer inzicht in te krijgen wordt nu een beheersysteem ontwikkeld. Daarin worden de diverse 
onderdelen en elementen in het bos beschreven en wordt hun staat van onderhoud vastgelegd. Daarnaast 
wordt de gewenste staat van onderhoud volgens de geldende normen en de vastgestelde beheerplannen 
omschreven en wordt aangegeven welke kosten het met zich meebrengt om de elementen in de gewenste 
staat te brengen en te houden. In 2006/2007 moet de inventarisatie compleet zijn en kan een gedetailleerd 
inzicht in de noodzakelijke beheerslasten ten opzicht van de beschikbare middelen worden gegeven. Dan 
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zullen voorstellen worden gedaan over de wijze waarop de beschikbare en de noodzakelijk middelen op 
elkaar worden afgestemd.

5.10  Gebouwen

In dit onderdeel is ervoor gekozen om die diensten te belichten die een groot aantal gebouwen in eigen-
dom hebben danwel waarvoor subsidie wordt verleend (DMO) of waarbij sprake is van achterstallig onder-
houd (Brandweer).

Voor de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) betreffen de kapitaalgoederen in hoofdzaak gebou-
wen. Hierbij is een onderscheid te maken in de volgende categorieën:
A.  gebouwen in volledig eigendom bij DMO;
B.  gebouwen waarvan het economisch eigendom (claimrecht) ligt bij de gemeente en het juridisch eigen-

dom bij stichtingen (vooral onderwijsgebouwen);
C. gebouwen die worden gehuurd of geëxploiteerd en waarvan de huurder/exploitant via DMO subsidie 

ontvangt voor activiteiten en gebouwenonderhoud;

In categorie A had DMO begin 2005 vier gebouwen, waarvan het volledig eigendom en het administratieve 
beheer ligt bij DMO. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
In 2005 is de Stadsschouwburg verzelfstandigd. Hierdoor is het administratieve beheer van het gebouw aan 
het Leidseplein 26 overgegaan naar DMO. Dit gebouw wordt thans deels gerenoveerd en verbouwd (ople-
vering medio 2007). In de renovatie/verbouwing van dit gebouw wordt het eventuele achterstallige onder-
houd gelijk meegenomen.
Met het Stedelijk Museum zijn in 2005 in het kader van de verzelfstandiging gevoerd over de admini-
stratieve overdracht van hun gebouw aan de Paulus Potterstraat 13. De verzelfstandiging heeft per 2006 
plaatsgevonden. Het gebouw aan de Paulus Potterstraat 13 zal geheel gerenoveerd en verbouwd worden 
(oplevering medio 2008). In de renovatie/verbouwing van het gebouw wordt het eventuele achterstallige 
onderhoud gelijk meegenomen.

In categorie B vallen hoofdzakelijk onderwijsgebouwen. Met behulp van een meerjarig huisvestingsplan is 
de onderhoudsbehoefte en (ver)nieuwbouw behoefte in beeld gebracht. Dit zogenaamde Integrale Huisves-
tingsplan (IHP) waarin de hieruit voortvloeiende investeringen zijn opgenomen, wordt jaarlijks aan uw Verga-
dering voorgelegd ter besluitvorming. Het achterstallig onderhoud wordt hierbij gefaseerd aangepakt.

In categorie C vallen meer dan een 100-tal gebouwen. Een beperkt aantal van deze gebouwen is in eigen-
dom van een gemeentelijke diensttak of van een stadsdeel. Het overgrote deel van deze gebouwen is in par-
ticulier bezit. De verantwoordelijkheid voor een goede onderhoudssituatie ligt in eerste instantie bij de eige-
naar en de huurder/exploitant van het gebouw. Voor een deel van deze gebouwen worden momenteel met 
de eigenaren en huurders/ exploitanten plannen opgesteld om het achterstallig onderhoud weg te werken. 

In 2005 werd bij de Brandweer geconstateerd dat niet alle gebouwonderdelen waren geïnventariseerd. Met 
als gevolg dat de beheerder met veel niet zichtbaar achterstalling onderhoud werd geconfronteerd. In de 
rekening van 2005 is gestart met de inhaalslag om het achterstallig onderhoud weg te werken. Hiertoe zijn 
eind van het jaar opdrachten verstrekt die al eind 2005 zijn gestart en begin 2006 doorlopen. De meerjaren-
planning vanaf 2007 moet volledig zijn, zodat onverwacht onderhoud tot het minimum wordt beperkt. Voor 
2006 wordt dit opgevangen in de calamiteitenreservering. Het nadelige neveneffect van de hogere milieu- 
en arbo-eisen is in de laatste twee jaren voldoende ingelopen. Het voldoen aan de eisen van de gebruiks-
vergunning en brandveiligheid leidde in de oudere gebouwen tot hoge kosten, maar konden grotendeels in 
de reguliere begroting worden meegenomen.

5.11  Materieel

Busmaterieel
Het onderhoud van het busmaterieel is gepland voor een periode van maximaal 12,5 jaar. Er vindt geen 
midlife revisie plaats. Onderhoud vindt plaats op basis van gereden kilometers. In 2006 zal de oudste 
serie gelede bussen uitstromen. Aan deze serie wordt nog slechts instandhoudingsonderhoud gepleegd. 
Voor het overige materieel geldt dat gepland onderhoud tijdig wordt uitgevoerd.
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Trammaterieel
Combino trammaterieel
Vanaf de instroom van de Combino’s in 2002 vindt klein onderhoud plaats. Het groot onderhoud zal star-
ten in 2008. Momenteel worden alle voertuigen gemodificeerd door de fabrikant. Het gepland onder-
houd verloopt volgens schema.

BN trammaterieel
Vanaf eind 2002 wordt er een midlife revisie uitgevoerd. Dit onderhoud zal in 2007 afgerond zijn. Tevens 
vindt er groot onderhoud plaats aan de draaistellen. Er zijn geen achterstanden te melden in het onderhoud.

LHB trammaterieel
Dit materieel zal over 5 jaar het eind van de economische levensduur hebben bereikt. In verband daar-
mee zal geen groot onderhoud meer worden gepleegd. Wel zal klein onderhoud gehandhaafd blijven.

Metromaterieel
Het onderhoud van de oudste serie metromaterieel zal uitsluitend bestaan uit het instandhouden van het 
materieel tot het moment van vervanging. De vervanging zal naar verwachting in 2008 plaats vinden.

Railmaterieel
Het onderhoud van het railmaterieel van het GVB (trams en metro’s) geschiedt op basis van een meer-
jarenonderhoudsplan dat vaststaat voor de economische levensduur (30 jaar) van het materieel. Gedu-
rende deze levensduur wordt ervan uitgegaan dat na 6 jaar een groot onderhoud zal plaatsvinden, na 12 
jaar een midlife revisie en vervolgens na 18 jaar weer groot onderhoud. 

5.12  Verkeerslichten

De onderhoudsstaat van de verkeersregelinstallaties is technisch redelijk. Eenmaal in de drie jaar wordt een 
gesignaleerd kruispunt volledig technisch bekeken. Een aandachtspunt is het verkeerstechnische onder-
houd. Hiertoe is gestart met de kwaliteitscentrale om automatisch de goede werking van de verkeerstech-
nische regeling te bewaken en te evalueren. De installaties voldoen aan de normen en eisen op het gebied 
van verkeerstechnische en technische veiligheid.

5.13  Openbare verlichting

Inspecties aan de verlichtinginstallaties leverde een sterke toename van het aantal geconstateerde gebreken 
op. Er is bij de verlichtingsinstallaties achterstallig onderhoud (mechanisch en elektrisch) geconstateerd. De 
onderhoudstatus van de verlichtinginstallatie is dus matig. Op basis van een integrale aanpak wordt een ver-
beterde onderhoudssituatie bereikt. Maatregelen zijn: 
• een op te stellen meerjaren vervangingsprogramma;
• het uit te werken inspectiebeleid;
• een objectbeheersysteem ten behoeve van inzicht in de technische status van de installaties.

6		 Gemeentelijk	Grondbeleid
Artikel 16 van het BBV schrijft voor dat de rekening een paragraaf bevat waarin wordt ingegaan op het 
grondbeleid, in het bijzonder:
• de bijdrage van het grondbeleid in de realisatie van de beleidsdoelstellingen;
• de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd;
• de resultaten van de grondexploitatie;
• een verantwoording over de winstneming;
• het beleid ten aanzien van reserves in relatie tot risico’s.
Voor het grootste deel komen deze onderwerpen uitgebreid aan de orde in andere onderdelen van de  
Missive, in het bijzonder het resultaatgebied Stedelijke Ontwikkeling.
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6.1  Uitgangspunten van het grondbeleid

Amsterdam voert een actief grondbeleid:
• de gemeente (her)ontwikkelt actief locaties voor woningen, kantoren, bedrijfsterreinen om de gewenste 

ruimtelijke ontwikkeling te realiseren. Het betreft grondproductie op basis van door uw Vergadering vast-
gestelde grondexploitaties);

• de gemeente geeft bouwrijpe grond uit in erfpacht en beheert uitgegeven erfpachtrechten.

De vaststelling van de grondprijs is voor beide taken van essentieel belang. De grondprijzen moeten de 
gewenste ontwikkeling mogelijk maken en tevens bijdragen aan een stabiele ontwikkeling van de vastgoed-
markt. Daarnaast is de hoogte van de grondprijzen ook bepalend voor de te genereren opbrengsten in de 
plangebieden. 
De gemeente voert een functioneel grondprijsbeleid. Dit houdt in dat de grondprijs is gerelateerd aan de te 
realiseren bestemming of functie. Voor commerciële woon- en werkfuncties wordt de grondprijs vastgesteld 
op basis van de residuele waarde van het betreffend stuk grond: de commerciële nieuwbouwwaarde (ver-
koopprijs of beleggingswaarde) van het vastgoed verminderd met de bouwkosten en de bijkomende kosten 
van het gebouw.
Amsterdam hanteert de genormeerde residuele methode, waarbij per functie uitgegaan wordt van gemid-
delde bouw- en bijkomende kosten, gebaseerd op een aantal referentieprojecten. Voor niet-commerciële 
functies (sociale woningbouw, maatschappelijke en sociale voorzieningen, etc.) wordt gewerkt met lage 
standaardgrondprijzen die gelijk zijn in de gehele stad.
De hoofdlijnen en bandbreedten van de grondprijsbepaling voor de belangrijkste ruimtelijke functies 
(wonen, werken, recreëren, etc.) worden door uw Vergadering jaarlijks vastgesteld. Ons College werkt deze 
hoofdlijnen in de Handleiding Grondprijsbepaling uit in concrete grondprijzen per functie, locatie en bebou-
wingstype. In bijzondere gevallen kan worden besloten hiervan af te wijken.
Als onderdeel van de ‘Grote Vereenvoudiging’ is in 2005 een nieuwe opzet uitgewerkt waarbij in een vroeg 
stadium van het planvormingsproces grondopbrengsten worden vastgelegd in bouwenvelopafspraken. Bin-
nen de afgesproken grondopbrengst krijgt de ontwikkelaar ruimte voor flexibiliteit in invulling en omvang 
van het programma. Deze opzet is in het bijzonder bedoeld voor projecten met overwegend woningbouw. 
Basis voor de grondprijzen is het genormeerd residuele grondprijsbeleid. 

De gemeentelijk grondproductie wordt uitgevoerd door stadsdelen en, voor zover het gaat om grote, com-
plexe en risicovolle projecten, door de centrale stad of door stadsdelen en centrale stad gezamenlijk (de 
zgn. coalitieprojecten). Een essentieel kenmerk is dat de resultaten van alle grondexploitaties gemeente-
breed worden verevend. In een uitzonderlijk geval, zoals de Zuidas, worden de resultaten geoormerkt voor 
een specifiek doel, bij de Zuidas de gemeentelijke bijdrage in de kosten van het dok. Voor de grondexploi-
taties van stedelijke vernieuwingplannen bestaat een apart budgettair kader (zie hierna).
 

6.2  Grondproductie door de centrale stad in 2005 

Tot planafsluiting worden de uitgaven en inkomsten in de grootstedelijke grondexploitaties als voorraden 
geactiveerd en komen op de balans van het OGA tot uiting in de stand van het grondproductiekapitaal: 
eind 2005 bijna 6  460 miljoen, zijnde het saldo van 6  2,7 miljard geactiveerde kosten en bijna 6  2,3 miljard 
opbrengsten. De positieve stand van het grondproductiekapitaal betekent dat tot en met 2005 in de actieve 
grootstedelijke plannen meer is uitgegeven dan ontvangen uit gronduitgifte. Op zich is dit geen reden tot 
ongerustheid omdat voor voorziene tekorten in het Vereveningsfonds (VE-fonds) voorzieningen zijn opge-
nomen. Echter, het risico wordt wel groter dat de gemeente de investeringen in de grondexploitaties niet 
volledig terugverdient met opbrengsten uit gronduitgifte. Bovendien kost een positieve stand de gemeente 
rente.
In het volgende overzicht is de ontwikkeling van het grondproductiekapitaal weergegeven.
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Grondproductiekapitaal

Bedragen x 6  1 miljoen 

2002 2003 2004 2005

Opbrengsten (= vermindering) -298,6 -109,6 -229,6 -185,7
Kosten (= vermeerdering) 243,0 275,3 355,7 397,7
Netto vermeerdering -55,6 165,7 126,1 193,8
Stand ultimo -44,2 121,5 247,5 459,5

De stand van het grondproductiekapitaal is de afgelopen drie jaren met zo’n 6  500 miljoen toegenomen. 
De ontwikkeling in 2005 werd vooral bepaald door:
• tussentijdse winstneming van 6  93 miljoen;
• de eerste betaling voor de aankoop van het voormalige Shell-terrein (6  33 miljoen);
• hogere uitgaven dan ontvangsten in IJburg (per saldo 6  21 miljoen) en de Zuidas (6  27 miljoen);
• minder uitgaven dan ontvangsten bij de Zuidelijke IJ-oevers (6  23 miljoen).

In het onderstaande overzicht is de ontwikkeling van de opbrengsten uit uitgiftecijfers weergegeven.

Uitgifte grootstedelijke projecten

Bedragen x 6  1 miljoen 

2002 2003 2004 2005

Bedrijfslocaties 231,7 44,0 161,3 99,2
Woonlocaties 71,7 101,5 49,7 73,9
Afroomregeling  * 16,0
Totaal 303,4 145,5 227,0 173,1

* opbrengsten uit hoofde van een overeenkomst met projectontwikkelaars over winstdeling in IJburg

De opbrengsten in 2002 waren eenmalig erg hoog door de uitgifte van Mahler4. 
Grondexploitaties hebben meestal een lange doorlooptijd. In de nota ‘Resultaten Actieve Grondexploitaties’ 
(RAG) berekent het OGA twee keer per jaar de financiële prognoses van alle door uw Vergadering vastge-
stelde grondexploitaties.
Het laatste lente-RAG 2005 liet een verdere verslechtering zien van deze prognoses. Bovendien bleek eind 
van het jaar dat het beeld van de kantorenmarkt in de regio als geheel een alarmerend beeld gaf. Op basis 
hiervan moet worden geconcludeerd dat een belangrijk deel van de in de actieve plannen geraamde grond-
opbrengsten ten behoeve van kantoren niet meer realistisch is. 

6.3  Reserves en voorzieningen ten behoeve van de grondproductie

Algemeen
De positieve en negatieve resultaten van de gemeentelijke grondexploitatie worden verevend in een 
aantal reserves:
• vereveningsfonds (VE-fonds) waarin een algemene reserve, verschillende bestemmingsreserves en 

voorzieningen zijn samengebracht. Het VE-fonds wordt gevoed uit rente bijschrijvingen en winsten 
van afgesloten grondexploitaties;

• gronddeel stimuleringsfonds volkshuisvesting (SFV), gevoed uit meerwaarde van afkoopsommen van 
corporatie woningen en rente;

• Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), gevoed uit rijksbijdragen en algemene middelen. De 
verevening met dit budget betreft uitsluitend nog het project Stationseiland.

Vereveningsfonds
De financiële resultaten van de meeste grondexploitaties van de centrale stad en de stadsdelen worden 
verantwoord in het Vereveningsfonds. Het VE-fonds wordt grotendeels gevoed met rentebijschrijving en de 
winsten van afgesloten grondexploitaties.
Het VE-fonds bestaat allereerst uit voorzieningen die dienen ter dekking van de tekorten op de vastgestelde 
grondexploitaties, zoals IJburg, vernieuwing van de Bijlmermeer, herstructurering van bedrijventerreinen. Dit 
betekent concreet dat voor elke vastgestelde grondexploitatie met een geraamd negatief resultaat, in het 
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VE-fonds een voorziening is opgenomen gelijk aan het tekort. Elk jaar wordt voor elke grondexploitatie het 
resultaat geactualiseerd en de voorziening op peil gebracht. 
Daarnaast zijn in VE-fonds bestemmingsreserves opgenomen ten behoeve van de dekking van specifieke 
kosten in de sfeer van grondexploitaties (zoals bodemsanering) of andere bestuurlijk vastgestelde projecten. 
Tenslotte kent het VE-fonds een algemene reserve die dient als dekking van tegenvallers in lopende plannen 
op te vangen en tekorten van nieuwe vastgestelde verliesgevende plannen.
 
Eind 2005 waren in het VE-fonds 197 grondexploitaties opgenomen. In 2005 zijn 6 plannen afgesloten en 10 
nieuwe plannen toegevoegd. Al enkele jaren blijft het aantal planafsluitingen ver achter bij de toezeggingen 
van projectbeheerders. Uw College heeft een aanscherping van de betreffende procedure vastgesteld, in 
het bijzonder door de introductie van sancties voor de planbeheerders (zowel Ontwikkelingsbedrijf als stads-
delen) indien toegezegde planafsluitingen niet plaatsvinden. Hiertoe heeft uw Vergadering ingestemd met 
een aanpassing van de Verordening op de stadsdelen.
De afgelopen jaren heeft het VE-fonds zich als volgt ontwikkeld:

Bedragen x 6  1 miljoen ultimo 2003 2004 2005

Bestemmingsreserves 228,3 203,5 178,2

Voorzieningen 520,2 703,7 893,7

Algemene reserve 37,4 -18,7 -26,4
Totaal 785,8 888,4 1.045,5

Uit de tabel blijkt dat de afgelopen jaren het VE-fonds fors in omvang is toegenomen vanwege de noodza-
kelijke toevoeging aan voorzieningen ter dekking van geraamde tekorten op grondexploitaties. De algeme-
ne reserve, zijnde de buffer om tegenvallers op te vangen en eventueel tekorten van nieuwe verliesgevende 
plannen mee te dekken, is in 2005 verder negatief geworden. Alleen door tussentijdse winstnemingen in 
winstgevende plannen van 6  100 miljoen in 2004 en 6  93 miljoen in 2005 kon een sterkere negatieve stand 
van de algemene reserve worden voorkomen.
De belangrijkste oorzaak van deze ontwikkeling is de verslechtering van de ramingen van de resultaten van 
veel lopende grondexploitaties. Daarnaast zijn in 2005 de grondexploitatie waarvan de winsten en verliezen 
tot dan toe uit het ISV werden bekostigd, overgeheveld naar het VE-fonds. Ten behoeve van de verliesge-
vende plannen moest een voorziening van ruim 6  126 miljoen worden toegevoegd, waarvoor binnen het 
ISV slechts voor 6  30 miljoen dekking bestond. Overigens is ook een aantal plannen overgeheveld die naar 
verwachting op termijn, bij afsluiting, winst zullen opleveren (6  60 miljoen NCW 1-1-2005). 
Voor een nadere specificatie van de ontwikkelingen binnen het VE-fonds wordt verwezen naar het onderdeel 
OGA van deze missive.

Gronddeel stimuleringsfonds volkshuisvesting
De gemeente en corporaties hebben in 1997 de afspraak gemaakt dat de gemeente de meerwaarde die tot 
en met 2020 ontstaat door het omzetten van erfpachtcontracten van corporatie woningen, wordt gestort in 
het stimuleringsfonds volkshuisvesting (SFV), naar verwachting 6  311 miljoen (netto contante waarde, NCW, 
1-1-2005). Globaal de helft van deze meerwaarde wordt gestort in het gronddeel van het SVF en gebruikt 
als dekking voor de kosten ten behoeve van de openbare ruimte in grondexploitaties bij de stedelijke ver-
nieuwingsplannen in Parkstad en Amsterdam Noord. De verwachte opbrengsten zijn voor het grootste deel 
al voor specifieke plannen gereserveerd. In 2005 werd circa 6  21 miljoen (incl. rente) aan het gronddeel SFV 
toegevoegd. In een ander onderdeel van de missive komt het SFV uitgebreid aan de orde.

6.4  Bijdragen uit de algemene middelen aan het grondbeleid

Vanuit de algemene middelen draagt de centrale stad bij aan de kosten van het grondbeleid. Het gaat om 
bijdragen in de planvormingkosten van grote projecten (voor een deel in de vorm van integrale project-
budgetten), maar ook de voorbereidingskosten, beleidsvorming en –ondersteuning, beheer ruimtelijke 
fondsen en dergelijke. De volgende tabel geeft een overzicht van wat hiervan de afgelopen jaren ten laste is 
gebracht van de algemene middelen:
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Bedragen x 6  1 miljoen 2003 2004 2005

Integrale projectbudgetten 4,5 5,5 7,0
Actieplan woningbouw 28,6
Incidentele prioriteiten stimulering woningbouw 11,5 10,0
planvorming grootstedelijke projecten 5,7 4,5 7,3
Beleidsvoorbereiding, beheer ruimtelijke fondsen etc 6,4 5,9 3,8

* door overheveling van bestaande budgetten

6.5  Risico’s in de gemeentelijke grondexploitatie

De centrale stad en de stadsdelen investeren jaarlijks grote bedragen ten behoeve van de grondexploitatie. 
De centrale stad alleen al investeerde in 2005 6  280 miljoen in verwerving, bouwrijp maken etc. Deze inves-
teringen moeten worden terugverdiend door gronduitgifte in erfpacht. Het niveau van de gronduitgiftes is 
sterk afhankelijk van economische groeicijfers, investeringsbereidheid van marktpartijen, concurrentie tus-
sen steden, rentestand en koopkrachtontwikkeling. Een lokale overheid heeft hier maar in beperkte mate 
invloed op.
De prognose van de algemene reserve geeft een indicatie van het uiteindelijke resultaat van de gemeen-
telijke grondexploitatie binnen het VE-fonds. Mede gezien de steeds slechter wordende perspectieven van 
gronduitgifte voor kantoren zal, zonder ingrijpen, de algemene reserve de komende jaren steeds verder 
dalen. Recent heeft ons College kennis genomen van de notitie ‘Ruimte Winnen’  waarin een beeld wordt 
gegeven van de risico’s en oplossingen worden aangegeven om deze beter te beheersen. Deze notitie is 
tevens aan de fracties van de Gemeenteraad verzonden.

7		 Bedrijfsvoering

7.1  Inleiding 

Doel
Bedrijfsvoering gaat over de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen waar-
mee de gemeente haar doel wil bereiken. Goede bedrijfsvoering is een voorwaarde om beleidsdoelen te 
realiseren. Uitgangspunten daarbij zijn doelmatigheid en doeltreffendheid. 
Het doel van bedrijfsvoering is om bestuurlijke, juridische en financiële risico’s te voorkomen danwel te 
beheersen.

Bedrijfsvoeringverklaring en integrale meting bedrijfsvoering
Ons College zet een tweetal instrumenten in om inzicht in de risico’s te verkrijgen en om deze risico’s 
beter te beheersen. De instrumenten zijn de bedrijfsvoeringsverklaring (BVV) en de Integrale Meting 
Bedrijfsvoering (IMB). Vanaf het jaarverslag 2004 wordt van directeuren van diensttakken gevraagd dat zij 
jaarlijks een verklaring omtrent de bedrijfsvoering aanleveren.
In de bedrijfsvoeringverklaringen beoordelen de dienstdirecteuren zelf de kwaliteit van de eigen bedrijfs-
voering. Het is dus zeer reëel dat de dienstdirecteuren verschillende kwaliteitsmaatstaven hanteren en 
deze kwaliteit ook verschillend verwoorden. De bedrijfsvoering van alle gemeentelijke diensttakken zal 
eens in de vier jaar integraal worden doorgelicht. Een instrument om dat te doen is de IMB.

Bedrijfsvoeringverklaring volgens opgave diensten en bedrijven
Om u per bedrijfsvoeringonderdeel een beeld te geven hoe de diensten hun verklaring hebben ingevuld 
zijn de antwoorden en toelichtingen van diensten gewaardeerd op de schaal: + (voldoet aan de norm), 
0 (voldoet nog niet maar verbetertraject is ingezet) – (voldoet niet aan de norm) en in een enkel geval 
“n.v.t.”. Deze laatste als een norm volgens een dienst niet aan de orde is. Dit geeft een beeld op hoofd-
lijnen en maakt het mogelijk om tendensen te signaleren op basis waarvan verder aan risicobeheersing 
en verbetering gewerkt kan worden.
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Normen Voldoet (+) Voldoet nog 

niet (0)

Voldoet niet (-) n.v.t.

Financiën en procesrisico’s 69% 29% 1% 1%
Juridische kwaliteit en inkoop 51% 38% 8% 3%

Informatievoorziening en-beveiliging 58% 40% 2% 0%
Personeel en integriteit 76% 21% 1% 1%
Communicatie en dienstverlening 78% 17% 2% 3%

Vergeleken met vorig jaar valt op dat bij het onderdeel juridische kwaliteit en inkoop er minder diensten 
aangeven te voldoen aan de normen. Voor het overige is het beeld vrij stabiel.

Bevindingen en analyse IMB
Na drie succesvol uitgevoerde pilots in 2003/2004 (VGA, WLB en IBA), is in 2005 het door ons vastgestel-
de programma van de integrale meting bedrijfsvoering (IMB) van start gegaan. In een IMB wordt getoetst 
in hoeverre de informatie in de jaarlijks af te geven bedrijfsvoeringsverklaring (BVV) correspondeert met 
de feitelijke gang van zaken in een dienst. Hierbij is de focus gericht op risico’s, dat wil zeggen bestaande 
hiaten in de bedrijfsvoering die o.a. kunnen leiden tot (imago)schade, vertraging bij de uitvoering van het 
beleid of onnodige juridische procedures. Een IMB wordt afgesloten met een eindrapport, waarin ook 
standaard ruimte is ingericht voor mogelijke verbeteradviezen. Het IMB-team overhandigt het rapport 
niet alleen aan de dienst, maar ook aan het betreffende toets- en adviesteam (TAT), zodat de bevindin-
gen en aanbevelingen worden meegenomen in de jaarlijkse jaarplan- en jaarrekeningoverleggen. 

De vijf diensten die te maken kregen met een bedrijfsvoeringsdoorlichting waren achtereenvolgens de 
Brandweer, DPG, de Bestuursdienst, PMB en de GGD. 
In alle vijf IMB’s is geconstateerd dat de diensten de bedrijfsvoeringsverklaringen grotendeels juist 
hebben ingevuld. Opmerkelijke afwijkingen ten opzichte van de in de IMB onderzochte feitelijke gang 
van zaken zijn derhalve niet waargenomen. Dit betekent niet dat de verklaringen ook volledig waren 
ingevuld. Op bepaalde bedrijfsvoeringsterreinen, overigens wisselend per organisatie, hebben diensten 
moeite met het inschatten van de mogelijke lacunes en risico’s. Daar staat tegenover dat de diensten 
voorafgaand aan de meting vaak zelf aangaven waar mogelijk ‘blinde vlekken’ konden worden geconsta-
teerd.
De opzet van de IMB maakt het mogelijk voldoende rekening te houden met de aard van de organisatie, 
aangezien aan de bedrijfsvoering in een uitvoerende dienst, zoals de Brandweer en de GGD, andere 
eisen worden gesteld als in een beleidsorganisatie als de Bestuursdienst. Hierbij wordt in de IMB-rap-
porten tevens nauw aangesloten bij de jaarplannen of meerjarenplannen, aangezien bedrijfsvoering een 
instrument is om de daarin vastgelegde doelstellingen mee te bereiken. Het IMB-instrument maakt het 
ook mogelijk per organisatie een op maat gemaakte weging van de risico’s te maken. Als het bijvoor-
beeld gaat om de BVV-norm inzake dienstverlening, is het risico van het niet tijdig opnemen van de tele-
foon door PMB of de ambulancedienst van de GGD aanzienlijk anders.  

Hoe nu verder
De uitvoering van IMB-programma zal in het voorjaar van 2006 worden geëvalueerd in de vaste stuur-
groep BVV/IMB, waarin vertegenwoordigers van diensten zitting hebben. Voor 2006 staan er negen 
IMB’s gepland, te weten bij de Stadsbank, dAB, FBA, dIVV, dMB, DBGA, Havenbedrijf, dRO en de dienst 
Wonen.

Rechtmatigheidcontrole 2005
Uw vergadering heeft in het programma van eisen voor de accountantscontrole 2005 vastgesteld dat 
de accountant tussentijds rapporteert over de uitkomsten van de rechtmatigheidcontrole. In november 
2005 is dat gebeurd. Uit het onderzoek komt een beeld naar voren dat zaken vooral met betrekking tot 
de Europese regelgeving (aanbesteding en staatssteun) nog niet voldoende geregeld zijn. Ons College 
is van mening dat in 2005 een aantal acties zijn ingezet die er toe leiden dat de Europese regelgeving 
goed nageleefd wordt. Te denken valt aan de vaststelling van de geëvalueerde “Nota inkopen en aanbe-
steden voor de gemeente Amsterdam”, de verschillende trainingen en bijeenkomsten die op het gebied 
van Europese regelgeving zijn georganiseerd, de toename van het aantal raamcontracten en niet in de 
laatste plaats de set van 25 concernnormen ten behoeve van het afgeven van de bedrijfsvoeringsverkla-
ring (BVV) die door de diensten wordt afgegeven en die als maatstaf dient bij de vierjaarlijkse Integrale 
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Meting Bedrijfsvoering (IMB). Omdat staatsteun benoemd is als één van de risicovolle Europese dossiers, 
is voor dit onderwerp in 2005 een conceptnorm vastgesteld die zal worden toegevoegd aan de reeds 
bestaande set.

Hierna volgt per onderdeel van de bedrijfsvoeringverklaring een verantwoording over 2005. De verschil-
lende onderdelen zijn: financiën en procesrisico’s, juridische kwaliteit en inkoop, informatievoorziening en 
–beveiliging, personeel en integriteit, communicatie en dienstverlening.

7.2  Financiën en processturing

Bedrijfsvoeringverklaring volgens opgave diensten en bedrijven
In 24 van de geanalyseerde 28 bedrijfsvoeringverklaringen geven diensten en bedrijven aan te voldoen 
aan de norm dat resultaten worden gerealiseerd binnen de vastgestelde kaders en dat men beschikt over 
een adequaat systeem om begrotingsafwijkingen te signaleren en toe te lichten. Vier diensten geven aan 
deels aan deze norm.
Met betrekking tot de norm “bieden van keuzemogelijkheden voor het bestuur” geven 22 diensten aan 
hieraan te voldoen. Vijf diensten geven aan deels aan deze norm te voldoen.
De norm “risicovolle bedrijfsprocessen zijn effectief, efficiënt, (be)stuurbaar en met oog voor meerwaarde 
voor de klant ingericht” is als volgt door de diensten beantwoord: 12 verklaren te voldoen aan deze 
norm, 15 geven aan deels, terwijl 1 verklaart niet aan deze norm te voldoen. 

Analyse bij bedrijfsvoeringverklaring volgens opgave diensten en bedrijven
De diensten beschouwen vooral de interne managementrapportages (maraps) als instrument om aan de 
norm te voldoen. Sommige diensten noemen specifiek de financiële functie als een waarborg voor de 
volledigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid van de in de maraps opgenomen informatie.
Uiteindelijk geeft de rekening uitsluitsel over de mate waarin de diensten ook feitelijk in 2005 binnen de 
budgettaire kaders zijn gebleven. Het generieke beeld is dat dit het geval was. Echter, niet altijd worden 
begrotingsafwijkingen tijdig aan ons College gemeld. Eerder blijkt aan het einde van het jaar de com-
pensatieregel te worden toegepast. De interne regelgeving over meldingen van begrotingsoverschrijdin-
gen aan ons College is in 2005 aangescherpt. 
De meeste diensten geven aan dat het proces van voorbereiding en besluitvorming over de begroting 
voldoende inzicht biedt in de keuzemogelijkheden, in het bijzonder op basis van de informatie over de 
resultaatgebieden. Sommige diensten wijzen nog op het bestaan van een intern systeem van prestatie-
meting. Vaak wordt gewezen op de beperkte keuzemogelijkheden vanwege wettelijke verplichtingen om 
taken uit te voeren.
Voor de facilitaire diensten bepalen de marktontwikkelingen de keuze mogelijkheden.
In 2004 en 2005 is het bewustzijn van procesgericht denken vergroot. Dit blijkt onder andere uit het feit 
dat een klein deel van de diensten aangeeft over stuurvariabelen te beschikken en deze in de praktijk toe 
te passen. Daar waar diensten aangeven deels aan de procesnorm te voldoen  wordt dit in het meren-
deel van de gevallen veroorzaakt doordat nog niet alle risicovolle processen zijn beschreven. In slechts 
een beperkt aantal gevallen wordt voldoende klantgericht gedacht. 
Een positieve ontwikkeling is dat een drietal diensten gedurende 2005 zelf audits heeft uitgevoerd om 
processen of onderdelen daarvan in de prakrijk te toetsen. Een algemeen aandachtspunt is het concreter 
benoemen en plannen van toekomstige verbeteracties.

 

7.3  Jurdische kwaliteitszorg (incl. inkoop)

Bedrijfsvoeringverklaring volgens opgave diensten en bedrijven
Met betrekking tot de norm “voldoende vormgeving van de juridische functie binnen de dienst” hebben 
9 diensten verklaard dat zij hieraan voldoen, 16 voldoen deels, 2 hebben verklaard niet aan deze norm te 
voldoen, terwijl 1 dienst heeft aangegeven dat deze norm niet van toepassing is.
Een vergelijkbare score doet zich voor met betrekking tot de tweede juridische norm of de juridische 
functie een herkenbare plaats binnen de dienst heeft.
Met betrekking tot de norm of juridisch risicovolle besluitvormingsprocessen zijn beschreven en gestan-
daardiseerd geven 11 diensten aan dat dit is gebeurd, bij 12 is dit in ontwikkeling, 4 voldoen hier nog 
niet aan.
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16 Diensten verklaren te beschikken over actuele verordeningen, 7 voldoen hier nog niet helemaal aan, 
3 melden aan deze norm niet te voldoen. Terwijl 2 diensten aangeven dat deze norm niet van toepassing 
is.
Of de dienst beschikt over een actuele (onder)mandaatregeling en dienovereenkomstig handelt, verkla-
ren 18 diensten dat dit het geval is; 9 verklaren dat dit deels of nog niet gebeurd. Terwijl 1 dienst heeft 
aangegeven dat deze norm niet van toepassing is.
De norm over inkoop “overeenkomsten met derden komen volgens gestelde kaders tot stand, waarna 
de afgesloten contracten systematisch en geautomatiseerd worden beheerd” wordt volgens 9 diensten 
gerealiseerd en 16 diensten geven aan nog niet aan deze norm te voldoen. 2 Diensten verklaren aan 
deze norm niet te voldoen en 1 dienst meldt dat deze norm niet van toepassing is.
21 Diensten geven aan conform de gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsinstructies (en Europese wet-
geving) te handelen, 5 handelen nog niet conform, 1 dienst verklaart aan deze norm niet te voldoen en 
op 1 dienst is de norm niet van toepassing.
Ten aanzien van de norm ”afspraken met derden of medewerkers, die op rechtsgevolgen zijn gericht 
worden in de dienst op juiste wijze en tijdig vastgelegd en gearchiveerd” verklaren 18 diensten te vol-
doen. Nog niet voldoen aan deze norm verklaren 8 diensten, 2 voldoen niet.

Analyse bij bedrijfsvoeringverklaring volgens opgave diensten en bedrijven
Op de normen van juridische kwaliteitszorg blijken de diensten kritischer te rapporteren dan op de ove-
rige normen uit de bedrijfsvoeringsverklaring. Verhoudingsgewijs wordt namelijk vaker ‘voldoet deels’ 
ingevuld. Uit de motivering van de meeste diensten volgt dat de lat hoog wordt gelegd. Dit wordt mede 
veroorzaakt door het feit dat de meeste diensten inmiddels een legal audit hebben gehad en derhalve 
weten waar het in de eigen juridische bedrijfsvoering aan ontbreekt en welke risico’s er hierdoor worden 
gelopen.   
Vergeleken met het vorige jaarverslag en de gemeentebrede bevindingen na 29 uitgevoerde legal 
audits, zoals gepubliceerd in het ‘Concernverslag juridische kwaliteitszorg Amsterdam, 2002-2004’, blijkt 
2005 op het gebied van juridische kwaliteitszorg echter een goed jaar te zijn geweest. Op een aantal 
cruciale terreinen, waarover in het vorige jaarverslag nog zorg werd uitgesproken, worden in de bedrijfs-
voeringsverklaringen over 2005 door de diensten belangrijke resultaten gemeld. In het oog springend 
zijn de investeringen in het op peil brengen van het benodigde juridisch kennisniveau (Algemene wet 
bestuursrecht, overeenkomstenrecht en Europese aanbesteding) en de structurele verbetering van het 
contractbeheer. Dat 75% van de diensten aangeeft het gemeentebreed vastgestelde inkoop- en aanbe-
stedingsbeleid voor leveringen en diensten na te leven, lijkt niet te corresponderen met de bevindingen 
van ACAM, zoals in de tussenrapportage over de uitkomsten van de rechtmatigheidscontrole over 2005. 

Wat goed gaat: 
• Juridische expertise: veel dienstakken hebben in 2005 gedaan aan juridische scholing en bijscholing, 

waarbij ook de nodige aandacht is uitgegaan naar het benodigde kennisniveau van niet-juridisch 
medewerkers, vooral op het terrein van inkoop- en aanbesteden. 

• Positionering: steeds meer diensten werken aan een duidelijke positionering van juridische functie in 
de primaire en ondersteunende processen, waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen lijnta-
ken, advisering en juridische control.

• Externe juridische ondersteuning: vrijwel alle diensten geven aan dat er intern afspraken bestaan over 
het inroepen van externe juridische expertise, zodat een goede inhoudelijke en kostenafweging kan 
worden gemaakt. 

• Inkoop en aanbesteden: 75% van de diensten geeft aan te handelen conform het gemeentelijk 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid. In 2005 is veel energie gestoken om de bekendheid van deze rege-
lingen onder de relevante medewerkers te vergroten. Bij sommige diensten is de borging van het 
beleid gepaard gegaan met een algemene professionalisering van de inkoopfunctie, zoals centrale 
inkoop, procedurevoorschriften en standaardisatie van het inkoopproces. 

• Contractbeheer: al enige jaren is gemeentebreed een achterstand geconstateerd op het terrein van 
contractbeheer. Contractbeheer ziet op het actief beheren van de gemaakte afspraken, waaronder het 
bewaken van de einddatum van het contract. In 2005 hebben veel diensten een geautomatiseerde 
vorm van contractbeheer geïntroduceerd, zodat deze organisatie voor het tijdig opzeggen niet langer 
afhankelijk zijn van de oplettendheid van medewerkers. De diensten die nog geen geautomatiseerde 
vorm van contractbeheer kennen, geven vrijwel allemaal aan dit in 2006 te ontwikkelen. 

• Mandaat: 64% van de diensten geeft aan te beschikken over een actuele mandaat- en volmachtrege-
ling, waarbij tevens aandacht uitgaat naar toezicht op naleving. 
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Wat beter moet:
• Juridisch opleidingsbeleid: diensten geven vaak aan de juridische kennis op ad hoc basis op peil te 

houden, maar dit nog onvoldoende structureel bewaken in opleiding- en wervingsbeleid. 
• Risicovolle processen: slechts 39% van de diensten geeft aan te beschikken over beschreven en 

gestandaardiseerde processen, waarin ook aandacht uitgaat naar de juridische risicomomenten. Veelal 
beschikken diensten wel over procesbeschrijvingen of ao’s, maar zijn hierin de noodzakelijke juridische 
toetsmomenten nog niet (volledig) opgenomen. Dit doet zich ook voor bij inkoop- en aanbestedings-
processen, zodat hierin voorkomende problemen niet structureel tijdig worden onderkend. 

• Hoewel in 2005 veel is geïnvesteerd in de bekendmaking en het vastleggen van procedures rond 
inkoop en aanbesteding, blijkt uit de tussenrapportage over de rechtmatigheidscontrole van ACAM 
dat de daadwerkelijke toepassing van het beleid en de procedures nog te wensen overlaat. Het toe-
zicht op naleving van de nota inkoop- en aanbesteding, waarin de Europese richtlijnen zijn verwerkt, 
als ook de bestaande interne procedures zal door de diensten moeten worden geoptimaliseerd.

Inkoop
Gemeentebreed wordt steeds meer aandacht besteed aan de professionalisering van de  inkoopfunc-
tie. Zowel t.a.v. de rechtmatigheid als de doelmatigheid van inkopen. T.a.v. de rechtmatigheid geldt 
weliswaar als minpunt, dat volgens de Acam verschillende organisaties het (Europees) aanbesteden nog 
onvoldoende beheersen. Daarentegen geldt als pluspunt dat de meeste diensten de gemeentelijke 
inkoop- en aanbestedingsinstructies uit de (in 2005 herziene) ‘nota inkoop en aanbesteden’ breed han-
teren, net zoals de Algemene Inkoop Voorwaarden, en vaker dan voorheen openbaar en/of Europees 
aanbesteden. Daar vaart de doelmatigheid wel bij. 
Verschillende organisaties geven aan besparingen en/of een betere prijs-kwaliteitverhouding te realiseren 
dan voorheen, door het aanvragen van meerdere offertes, door het opzetten van inkoopsamenwerking 
(binnen of buiten de gemeente), of door mee te doen aan gemeentebrede raamcontracten. Een aantal 
organisaties heeft inkoop onderzoeken laten uitvoeren, waaruit verbeteringstrajecten zijn ingezet. In 2005 
zijn nieuwe raamcontracten afgesloten voor de inhuur van externe adviseurs voor ict dienstverlening, 
voor financiële dienstverlening en voor uitzendkrachten. Voor mobiele telefonie zijn afspraken gemaakt, 
die op korte termijn voordelig zijn en toewerken naar een latere Europese aanbesteding. 

7.4  Informatie (ICT en informatiebeheer) 

Bedrijfsvoeringverklaring volgens opgave diensten en bedrijven
De gemeentelijke Informatiebeveiligingsnorm (GIBN) wordt volgens de verklaringen van de diensten 
door 13 van hen nageleefd en door 15 diensten deels.
Een zorgvuldige wijze van verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescher-
ming Persoonsgegevens (WBP) verklaren 21 diensten te doen, 6 diensten zijn op dit punt in ontwikkeling 
terwijl 1 diensten aangeeft aan deze norm niet te voldoen.
20 diensten geven aan conform het Statuut voor de Informatievoorziening te handelen. Daarnaast verkla-
ren 8 diensten deels aan deze norm te voldoen.

Analyse bij bedrijfsvoeringverklaring volgens opgave diensten en bedrijven
Uit de bedrijfsvoeringsverklaringen van de diensten/bedrijven blijkt dat er steeds meer aandacht komt 
voor informatiebeleid. Echter moet er nog veel gebeuren, een groot deel van de diensten geeft aan dat 
zij nog niet voldoen aan de GIBN. Het feit dat de diensten dit zelf erkennen is een goed teken. Infor-
matiebeveiliging is lang niet gezien als risico. De risico’s worden alleen maar groter nu meer en meer 
informatie binnen de gemeente wordt gekoppeld en elektronisch wordt aangeboden aan burgers en 
bedrijven. De matige bedrijfsvoeringsverklaringen onderstrepen het belang van de acties die zijn gestart 
om de managementaandacht voor informatiebeveiliging te vergroten zodat in 2007 alle dienstakken een 
de GIBN voldoen. Zo is in 2006 onder meer een Stuurgroep Informatiebeveiliging van start gegaan.
Na een moeizame start (de Wbp is al meer dan vier jaar van kracht) lijken steeds meer organisaties de 
weg omhoog te hebben gevonden in de zin dat er formeel wordt voldaan aan de eisen van de wet. Dat 
is mooi, maar niet voldoende. De volgende stappen moeten leiden tot bewustwording bij de gebruikers 
en tot privacyregelingen bij keteninformatisering. Ook het achterblijven van maatregelen op het gebied 
van informatiebeveiliging baart zorgen.
In de BVV’s van diensten en bedrijven valt op dat bij de bedrijfsspecifieke risico’s grote ICT-projecten niet 
altijd genoemd worden. 
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De Raad heeft extra aandacht voor (het beleid) grote ICT-projecten en vanuit die optiek is de vermelding 
van alle grote ICT-projecten met de eventuele risico’s wenselijk. 
Aan de communicatie rond het beleid grote ICT-projecten moet extra aandacht gegeven worden.

Ontwikkeling gemeentelijke ICT systemen
Na jarenlang op verschillende plekken opnieuw het wiel uit te vinden, is langzamerhand een klimaat 
ontstaan waarin initiatieven rond de gemeentelijke informatievoorziening op elkaar worden afgestemd. 
Een belangrijke stap voorwaarts is onder meer het “meerjarenplan Informatiemanagement” dat samen 
met diensten, bedrijven en stadsdelen in 2005 is opgesteld. Het meerjarenplan bevat de agenda voor 
gemeentebrede ICT-standaardisatie ten behoeve van kostenbesparingen. Voor de verdere verbetering 
van de dienstverlening en handhaving is verdergaande standaardisatie belangrijk om de belemmeringen 
voor onderlinge informatie- en kennisuitwisseling weg te nemen. Om de ICT-ontwikkelingen te kunnen 
toetsen is gestart met het werken onder architectuur, zodat eenduidig en in samenhang vernieuwd kan 
worden. In aanvulling hierop zijn in 2005 de grote ICT projecten binnen de gemeente verder in kaart 
gebracht en worden in 2006 de beheersingsmaatregelen voor grote ICT projecten verder aangescherpt. 

Speerpunten/resultaten 2005:
• De gemeentelijke elektronische informatiebeveiliging werd in 2005 versterkt door nieuwe regelgeving 

(GIBN2) en de start van een gemeentebreed actieprogramma. Een soortgelijk verbeteringstraject is 
voorbereid om, mede gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, ook het gemeentelijke privacybe-
leid in 2006 te herijken. 

• In de nieuwe directie Concern Organisatie is ook het samenbrengen van het programmamanagement 
gericht op dienstoverstijgende trajecten. Het betreft de programma’s e-government, handhaving, 
dienstverlening waaronder Antwoord, Basisregistraties en ICT-infrastructuur (BRI), SSC ICT en HRM.

SSC ICT 
In juni 2005 heeft uw Vergadering ingestemd met een voorlopig besluit van ons College over de inrich-
ting van een SSC ICT. In november 2005 heeft ons College besloten om het besturingsmodel Besturings-
commissie toe te passen op gemeentelijke SSC’s. 

 
Op 13 december 2005 heeft B&W definitief besloten het SSC ICT per januari 2006 te starten, met een 
startgroep van acht diensten. Er wordt gestart met een beperkt servicepakket (infrastructurele voorzienin-
gen); de ambitie is dat servicepakket onder architectuur stapsgewijs uit te bouwen. Al doende stimuleert 
het SSC ICT de ontwikkeling van het gemeentebrede informatiemanagement-proces. Evenals het SSC 
HRM gaat het hierbij om een complex proces van (her)ontwerp en besluitvorming; met vele spelers en 
vele belangen. En daarom heeft ook het programma SSC ICT een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
discussie over samenwerking in Amsterdam.
 
Door het SSC ICT wordt de gefragmenteerde ICT-infrastructuur geleidelijk omgevormd tot een geïnte-
greerde gemeentelijke ‘nutsfunctie’. Het SSC ICT levert een belangrijke bijdrage aan de daadwerkelijke 
samenwerking in Amsterdam en maakt dat vanaf de start zichtbaar. Het onderwerp ICT krijgt middels het 
SSC ICT een zichtbare plaats op de gemeentelijke agenda. Verder geeft het SSC ICT als eerste invulling 
aan het nieuwe besturingsmodel waarin in de aanvangsperiode acht diensten gezamenlijk verantwoorde-
lijkheid dragen. Voor de betreffende ICT-medewerkers van de gemeente betekent de invoering van het 
SSC ICT dat de loopbaankansen en de mogelijkheden tot professionalisering duidelijk zijn toegenomen.

Informatiebeheer
Bedrijfsvoeringverklaring volgens opgave diensten en bedrijven
Met betrekking tot de norm inzake documentaire informatievoorziening (het kunnen verantwoorden van 
het eigen handelen, het adequaat bedienen van de recht- en bewijszoekende burger en het bewaren van 
informatie conform de wettelijke bepalingen), verklaren 11 diensten hieraan te voldoen. 16 Diensten ver-
klaren nog niet aan deze norm te voldoen en 1 voldoet niet aan deze norm.

Analyse bij bedrijfsvoeringverklaring volgens opgave diensten en bedrijven
In de bedrijfsvoeringsverklaringen over 2005 wordt wat het informatiebeheer aangaat de indruk beves-
tigd dat diensten en bedrijven zich terdege realiseren dat informatievoorziening geen sinecure is. In de 
meeste gevallen wordt onderkend dat deze voor verbetering vatbaar is, en worden verbeterstappen aan-
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gekondigd conform de controleresultaten en adviezen van de gemeentearchivaris. 

De gemeente Amsterdam kent een – wettelijk voorgeschreven – interne toezichthouder, de gemeente-
archivaris, die door regelmatige controle en advisering ten aanzien van het informatiebeheer mede zorgt 
dat dit zoveel mogelijk wordt vorm gegeven dat informatie goed wordt opgeborgen en toegankelijk 
wordt gemaakt. En dat geen informatie wordt vernietigd die daarvoor (nog) niet in aanmerking komt.

De regelmatige archiefinspecties en andere activiteiten van de gemeentelijke archiefinspectie, waaronder 
het leveren van bijdragen aan de integrale metingen bedrijfsvoering (IMB’s) bij diensten en bedrijven, 
blijven het beeld bevestigen dat het informatiebeheer op onderdelen voor verbetering vatbaar is. Ver-
reweg de meeste organisaties zijn er intussen van doordrongen dat informatiebeheer beleidsmatig moet 
worden aangepakt en hebben een documentair structuurplan opgesteld of werken daaraan – een van de 
speerpunten uit het Jaarplan 2005. Ook wordt in veel gevallen gewerkt aan het opzetten, en compleet 
en actueel houden, van overzichten van de papieren dossiers inclusief alle nodige gegevens om die dos-
siers adequaat te kunnen beheren. Aan veel archiefruimten (voor de opslag van de papieren dossiers die 
blijvend moeten worden bewaard) zijn verbeteringen aangebracht. Helaas blijft het beheer van digitale 
informatie een punt van zorg en aandacht. Veelal ontbreekt het een organisatie aan voldoende gegevens 
over hun eigen digitale archiefbestanden, niet in technische zin, maar juist inhoudelijk: welke informatie 
zit waar, is die informatie authentiek, kan die informatie na verloop van tijd vernietigd worden (wanneer, 
waarom?), en zijn voldoende maatregelen getroffen om de informatie duurzaam te bewaren en leesbaar 
en interpreteerbaar te houden? Ook van digitale archiefbestanden moeten overzichten worden bijgehou-
den inclusief de nodige beheergegevens. Veel organisaties beschikken daar nog niet over, en als dat wel 
het geval is dan zijn ze meestal incompleet.

7.5  Personeel en Organisatie 

Bedrijfsvoeringverklaring volgens opgave diensten en bedrijven
Op de terreinen rechtspositie, functiegebouw, arbo en diversiteit verklaren 23 diensten te handelen 
conform het gemeentelijke beleid en ter zake geldende wetgeving terwijl 5 diensten verklaren deels aan 
deze norm te voldoen.
26 diensten verklaren dat de door hun benodigde stuurinformatie aansluit op het concernsysteem P-net; 
2 diensten geven aan dat hun stuurinformatie nog geheel niet aansluit.
19 Diensten hebben aangegeven dat zijn hun personeelsontwikkelingsbeleid vaststellen op basis van 
medewerkerstevredenheidsonderzoeken en jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken, bij 9 
diensten is dit in ontwikkeling.
26 geanalyseerde diensten hebben aangegeven te handelen conform de Gedragslijn informatieverschaf-
fing integriteitschendingen en te handelen volgens rechtspositioneel mandaat, 2 diensten voldoen deels 
aan deze norm.
Ten aanzien van de norm “de dienst beschikt over dienstspecifiek beleid inzake integriteit, waar onder 
een actueel overzicht van risicovolle functies en kwetsbare processen”, hebben 13 diensten verklaard aan 
deze norm te voldoen. Twaalf diensten voldoen nog niet en twee hebben verklaard niet aan deze norm 
te voldoen.

Analyse bij bedrijfsvoeringverklaring volgens opgave diensten en bedrijven
Met betrekking tot Personeel en Organisatie lijken de meeste diensten te handelen conform gemeen-
telijk beleid of wetgeving. Het blijft van belang om dit regelmatig te actualiseren. Goede kennis van het 
RGA en het functiegebouw is hiervoor nodig. 
Voor wat betreft het diversiteitsbeleid geven bijna alle diensten aan hieraan te voldoen. 
P-net groeit inmiddels uit tot een steeds meer betrouwbaar systeem voor stuur- en managementinfor-
matie. In 2005 is ook veel bereikt in het aansluiten van P-net op de behoefte van de klanten. Ook is het 
gelukt, doordat (bijna) alle diensten de verschillende modules en invulvelden gebruiken, om op concern-
niveau meer informatie over het personeelsbestand te krijgen. In 2006 zal hier wederom aandacht aan 
gegeven worden. 

Personeelsbezetting
Het totale aantal medewerkers werkzaam bij de gemeente Amsterdam (exclusief de stadsdelen) was in 
2005 14.916. Dit is een daling van 669 medewerkers ten opzichte van het aantal medewerkers dat in 
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2004 bij de gemeente werkte. Het gaat hier om het aantal mensen dat feitelijk bij de gemeente werkt, 
ongeacht of ze fulltime of parttime werken.
De formatie, dat wil zeggen het aantal fulltime formatieplekken, daalde in 2005 met 426 fte. De belang-
rijkste verklaring voor de daling is de verzelfstandiging van de Stadsschouwburg, ombuigingen en een 
afname van de formatieplaatsen bij de GVB.
Een vergelijking met de begroting is voor zowel het aantal medewerkers als de formatie niet mogelijk 
omdat de cijfers van het Stedelijk Museum, Sociale Dienst en Maatwerk in 2005 ontbraken. 

 Rekening 2004 Begroting 2005 Rekening 2005

Aantal fte (formatie) 14.931 12.706* 14.505

* Exclusief Stedelijk Museum, Sociale Dienst en Maatwerk. Deze diensten waren in 2004 volgens de rekening gezamenlijk 

goed voor 1.972 fte. Als dit wordt opgeteld bij de begroting van 2005, dan resulteert dat in 14.678 fte.

 
Inhuur externen

De gemeentelijke onderdelen besteedden in 2005 6  100.183.068 aan personeel van derden. In 2004 
was dit 6  98.640.361. De toename is voornamelijk te verklaren door extra inhuur van de Sociale Dienst 
en Maatwerk omdat zij een vacaturestop hadden ter voorbereiding van de fusie. Deze twee diensten 
waren gezamenlijk goed voor een stijging van 12 miljoen euro. Andere diensten hebben in totaal circa  
6  10 miljoen minder besteed. Dus in grote lijnen, behoudens de bijzondere situatie ter voorbereiding op 
Dienst Werk en Inkomen, is sprake van een daling.

Ongeveer een derde van de totale inhuur bestaat uit uitzendkrachten. 

Ziekteverzuim
Ons College heeft besloten tot een ambitieuze verzuimdoelstelling van 4,5% (korter dan een jaar), te 
behalen in 2008. Uit de cijfers blijkt dat, na een goede start, het verzuim binnen de gemeente Amster-
dam te langzaam daalt. De wijzer blijft eind 2005 steken op 6,5%. Een deel van de organisaties zit goed 
op koers, maar een flink aantal organisaties hebben moeite om de dalende lijn vast te houden. De 
diensten met de grootste afstand tot hun Verbaannorm (verzuimdoelstelling 2008) zijn: Brandweer, Stad-
stoezicht, Dienst Persoonsgegegevens, Economische Zaken, en de Rokingroep. Met het vaststellen van 
de nieuwe verzuimdoelstelling is ook besloten om verzuim aan te blijven pakken volgens de ingeslagen 
weg.

 
Resultaten ontwikkeling verzuimpercentage*

 2002 2003 2004 2005

Verzuim korter dan een jaar 7,1 % 6,9 % 6,6 % 6,5 %
Totaal verzuim 8,7 % 8,6 % ** 7,7 % 7,7 % 

* Het GVB wordt niet in het verzuimcijfers meegenomen

** Het percentage totaal verzuim werd in 2003 berekend inclusief zwangerschapsverlof

 
Centraal werkgeversschap

Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden werden de laatste maanden van 2005 vooral bepaald door 
de FLO onderhandelingen en de stakingen bij de brandweer. Al met al was heel 2005 een vol en goed 
jaar waarin veel bereikt werd. De belangrijkste resultaten zijn:
• Tijdige doorvoering van de landelijke wijzigingen wet- en regelgeving (per 1 januari 2006 zijn veel wij-

zigingen van kracht gegaan, o.a. met betrekking tot pensioenregelingen, ziektekostenregelingen);
• Start van de projectgroep COR/GOR (centrale/gemeenschappelijke ondernemingsraad);
• Bijdrage aan de totstandkoming van 2 CAO’s gemeente (2004/2005 en 2005/2007).

Functiegebouw
Eén van de doelstellingen van ons College is te komen tot een transparant, uniform en marktconform 
functiewaarderings- en beloningsysteem. Per 1 januari 2007 moet dit volledig zijn gerealiseerd. De stand 
van zaken per 1-1-2006 is als volgt: 10 diensten en stadsdelen hebben meer dan 50% van de functies 
conform de vernieuwingen geactualiseerd en ingevoerd. 5 diensten en stadsdelen hebben minder dan 
50% van de functies geactualiseerd en ingevoerd. 27 diensten en stadsdelen zijn druk bezig hun functie-
gebouw te actualiseren, maar hebben de functies nog niet ingevoerd. Alle diensten en stadsdelen heb-
ben aangegeven, dat zij in 2006 gereed zullen zijn met de actualisering. 
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Personeelsontwikkeling
Met het programma Beweging in Amsterdam is verder ingezet op het vergroten van de inzetbaarheid 
van medewerkers. Verschillende projecten zijn gestart, waaronder het succesvolle Transfer. Organisaties 
helpen elkaar bij het vinden van een werkplek voor medewerkers die verplicht of vrijwillig een andere 
werkplek zoeken. Inmiddels is meer dan de helft (27) van de gemeentelijke organisaties aangesloten. Alle 
loopbaaninformatie en instrumenten worden gemeentebreed ontsloten op het P&O portaal op intranet.
Dankzij blijvende aandacht en inspanning ten aanzien van het imago van de gemeente Amsterdam op 
de arbeidsmarkt stijgt Amsterdam gestaag binnen alle imago-onderzoeken. Zo bezet Amsterdam in het 
Intermediair Imago onderzoek de 5e plaats in de lijst van favoriete non profit instellingen. Ook in andere 
onderzoeken scoort Amsterdam hoge ogen en kan zich meten met grote bedrijven en populaire ministe-
ries. 
Het stagebeleid heeft in 2005 aan prioriteit gewonnen, gemeentebreed zijn 530 stageplaatsen gecreëerd 
voor vmbo’ers tot academici. In 2004 waren dit er nog 400. 

Integriteit
In 2005 is een meerjarenplan 2006-2008 voor Bureau Integriteit opgesteld. Dit plan zal begin 2006 offici-
eel verschijnen. Over het meerjarenplan en de te volgen koers van Bureau Integriteit is in diverse samen-
stellingen overlegd. Nadere operationalisering van het meerjarenplan volgt in 2006. 
In het jaar 2005 zijn 140 integriteitschendingen gemeld door diensten en stadsdelen. Bij de helft van 
deze meldingen was Bureau Integriteit betrokken bij het onderzoek. Hetzij door het onderzoek daadwer-
kelijk uit te voeren hetzij door advies te geven ten aanzien van de aanpak van de kwestie. In 61 zaken 
is disciplinair advies gegeven. Op preventief gebied zijn er 238 trainingen morele oordeelsvorming 
gegeven en is de training managen van integriteit ontwikkeld en gestart. Daarnaast zijn 6 risicoanalyses 
gehouden.  Er is een snellere variant van de risicoanalyse ontwikkeld, deze workshop is eenmaal uitge-
voerd in 2005. Een deel van de risicoanalyses vonden plaats in het kader van het zogenaamde SAAB pro-
ject. In dit project werkt Bureau Integriteit intensief samen met   alle stadsdelen aan een analyse naar de 
belangrijkste integriteitrisico’s in enkele kwetsbare processen binnen stadsdelen. In de afgelopen jaren 
is reeds onderzoek gedaan naar de integriteitrisico’s in de processen Reiniging en Bouw en Woning-
toezicht. In 2005 is het proces Aanbesteden afgerond en is gestart met Burgerzaken, dit zal voortgezet 
worden in 2006.

SSC HRM
Na afstemming met alle betrokkenen heeft ons College op 29 november 2005 een definitief besluit 
genomen over het SSC HR en daarbij ook besloten om de resterende activiteiten van de RokinGroep 
onder te brengen bij het SSC HR. Dit besluit betekent dat het SSC HR per januari 2006 is gestart, met 
een startgroep van zes stadsdelen en zes diensten. Tevens heeft B&W voor de aansturing van het SSC 
HR besloten om een bestuurscommissie SSC HR in te stellen waarin de participerende stadsdelen zijn 
vertegenwoordigd alsook B&W. Op 11 januari 2006 ging uw Vergadering akkoord met het oprichten van 
SSC HR.

7.6  Communicatie en Dienstverlening

Bedrijfsvoeringverklaring volgens opgave diensten en bedrijven
Ten aanzien van de norm “eigen medewerkers en de doelgroepen buiten de dienst beschikken over een-
duidige en slechts voor één uitleg vatbare informatie over het handelen en de producten van de dienst, 
waardoor het risico van aansprakelijkheid, gebrekkige dienstverlening en imagoschade wordt beperkt” 
hebben 24 diensten verklaard hieraan te voldoen. Drie diensten verklaarden nog niet aan deze norm te 
voldoen.
Ook 24 diensten verklaarden dat hun externe communicatie in overeenstemming is met de Wet open-
baarheid bestuur, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Inspraakverordening terwijl 3 diensten 
verklaarden hier nog niet aan te voldoen. 
17 diensten verklaarden eenmaal in de twee jaar klanttevredenheid te meten en de resultaten te vertalen 
naar concrete aanpassingen. Bij 8 diensten is dit nog in ontwikkeling en 2 diensten heeft aangegeven 
hier niet aan te voldoen.
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Analyse bij bedrijfsvoeringverklaring volgens opgave diensten en bedrijven
Over de risicobeoordeling, waar deze paragraaf voor dient, kunnen we positief zijn, voor zover zaken for-
meel te regelen zijn. Uiteindelijk speelt bij publicitair-gevoelige zaken de individuele beroepskwaliteit van 
het hoofd voorlichting een doorslaggevende rol.
Iets anders is de wat meer “aktieve” communicatie-strategie van de gemeentelijke diensten en bedrijven. 
Sommige diensten stellen zich ermee tevreden de risico’s te hebben ingedekt (havenbedrijf), bij andere 
diensten is communicatie en marketing een element in een actieve beleidsstrategie (Amsterdams His-
torisch Museum) en een enkele dienst buigt zijn voorheen wat passieve communicatiestrategie om naar 
een meer actieve (Dienst Binnenwaterbeheer).

Normen Dienstverlening
De dienstverlening aan het publiek is zoveel mogelijk direct en volledig. De Amsterdammer kan zonder 
ingewikkelde zoektochten de informatie vinden. 2005 was het jaar waarin het Contactcenter Amsterdam 
gestalte kreeg. In 2006 sluiten diensten en stadsdelen hierbij aan. 
Alle vormen van dienstverlening voldoen aan gepubliceerde kwaliteitscriteria. De normen uit het 
Bestuursakkoord van 9 mei 2003 zijn bepalend. 

Dienstverlening met Antwoord
2005 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen van de invoering van Antwoord. Antwoord is de 
nieuwe service van de gemeente Amsterdam waar alle Amsterdammers, inwoner én ondernemer, terecht 
kunnen met vragen, klachten en meldingen aan de gemeente. Het nieuwe telefoonnummer van Ant-
woord is 14020 en is vanaf het voorjaar 2006 bereikbaar. Ook is de informatie van Antwoord in de loop 
van 2006 op www.amsterdam.nl te vinden. Goede dienstverlening, bereikbaar en toegankelijk voor alle 
Amsterdammers. Dat is wat de gemeente Amsterdam met Antwoord wil bereiken.

Na een geheel volgens plan verlopen aanbestedingsprocedure is met implementatiepartner Ordina/IBM 
de realisatie van Antwoord voorbereid. Dit heeft er toe geleid dat het Contactcenter daadwerkelijk van 
start is gegaan in 2006 met een aantal diensten met veel publiekscontacten. Ook is overeenstemming 
bereikt over de aansluiting van de stadsdelen in de loop van 2006.
 

Digitale Dienstverlening
Antwoord en Loket Amsterdam worden steeds verder geïntegreerd als het gaat om de digitale dienst-
verlening. In Loket Amsterdam staan ruim 600 gemeentelijke, en 2400 overheidsproducten beschreven. 
Loket Amsterdam bevat op dit moment een veertigtal digitale formulieren, waarmee de Amsterdammer 
gemeentelijke producten of diensten kan aanvragen/afhandelen. Amsterdammers die bellen naar Ant-
woord, worden zoveel mogelijk op deze formulieren geattendeerd. 
Speerpunten/resultaten 2005:
• Antwoord/Contactcenter is van start gegaan, geleidelijke uitbreiding aangesloten diensten en stads-

delen. Aansluiting bij de landelijke ontwikkelingen.
• Benchmark Dienstverlening stadsdelen 2005 is uitgevoerd, op basis van dit niveau worden de normen 

voor dienstverlening vastgesteld voor de volgende bestuursperiode.

Communicatie
Speerpunten/resultaten 2005: 
• De website www.amsterdam.nl is voor steeds meer diensten en bedrijven een paraplu waaronder zij 

hun bedrijfsinformatie voor het publiek beschikbaar maken. 
• Het actueel houden eist zijn inspanning en blijkt steeds meer op te leveren. De komende jaren zullen 

twee aspecten bijzondere aandacht blijven houden: 
 • vergroten van de digitale dienstverlening (formulieren etc.) 
 • de gemeentelijke informatie minder zendergericht en meer vraaggericht organiseren. 
• De invoering van de gemeentelijke huisstijl is volgens de planning verlopen. Vrijwel alle gemeentelijke 

organisaties gebruiken in 2006 de huisstijl. 
• Het Amsterdams Bureau voor Communicatie levert een grote bijdrage aan de professionalisering van 

de communicatie-medewerkers van de gemeente Amsterdam, zowel doordat de medewerkers in ver-
schillende situaties ervaring opdoen als door een groot cursusaanbod. ABC / Forum heeft 12 verschil-
lende communicatie-opleidingen / -trainingen.
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• Het ABC zorgt voor aanzienlijke besparingen door interne inhuur, waardoor er minder geld weglekt 
naar de markt. Daarnaast leverde het ABC een financiële bijdrage van ruim 6  300.000  aan de ombui-
gingen.

• De samenwerking met de Dienst Economische Zaken bij de citymarketing loopt goed. De Engelsta-
lige internetsite “www.IAmsterdam.com” is in 2005 opgeleverd en blijkt vooral door “expats” geraad-
pleegd te worden. 
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Stedelijk Museum   144, 145, 146, 148, 153, 208, 272, 276, 288 
Stedelijke Vernieuwing   26, 34, 36, 126, 212, 213, 215, 221, 222, 223, 227, 279 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting   278, 280
SZW (zie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
T
taalachterstand
toerisme   25, 186, 190, 194, 200, 202, 
tourniquets   45, 52, 110
Uitvoeringsinstituut Werknemersvoorzieningen
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UNA   23, 133, 265
Urban II
UVW (zie Uitvoeringsinstituut Werknemersvoorzieningen)
V
van Traa Team
Veilig In en Om School   95
Verdelingsvoorstel   
Vereveningsfonds   34, 213, 220, 278, 279
verhuurder
verkeersveiligheid   109, 124, 128
verzelfstandigingen   204, 207, 208
VGA Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken   204, 258
VIOS (zie Veilig In en Om School)
Voor- en Vroegschoolse Educatie   94, 96
Voortijdig SchoolVerlaten   60, 93, 97, 238
VSV (zie Voortijdig SchoolVerlaten)
VVE (zie Voor- en Vroegschoolse Educatie)
W
WAO (zie Wet Arbeidsongeschiktheid)
waterbeheer   24, 31, 132, 156, 227, 275
Waterleidingbedrijf   24, 156, 157, 159, 163, 169, 170, 237, 252, 272, 275, 282
WCPV (zie Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid)
WCPV Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
weerstandsvermogen   12, 30, 31, 33, 230, 252, 256, 260
werkgelegenheid   12, 25, 61, 186, 187, 191, 193, 200, 201
werkloosheid   187
Werkvoorziening Regio Amsterdam    60, 267
Westpoort   24, 25, 48, 51, 133, 134, 135, 139, 160, 162, 166, 188, 189, 191, 197, 213, 220
Wet Arbeidsongeschiktheid
Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur   51
wet Bibob (zie Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur)
Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid    75
Wet Maatschappelijke Ondersteuning   61, 75, 79, 82, 85, 87, 100
Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars   61
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen   67
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers   67
Wet Inschakeling Werkzoekenden   22, 60, 61, 62, 64, 66
Wet sociale werkvoorziening   60, 266
Wet Voorzieningen Gehandicapten   84, 85
Wet Werk en Bijstand   30, 31, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 258, 260
Wibautas   112, 113, 119
WIBO (zie Wonen In Beschermde Omgeving)
Wij Amsterdammers   21, 26, 43, 50, 101, 239, 243
WIK (zie Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars)
WIW (zie Wet Inschakeling Werkzoekenden)
WIW (zie Wet Inschakeling Werkzoekenden)
WLB (zie Waterleidingbedrijf)
WMO (zie Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Wonen In Beschermde Omgeving   83, 88
woningbouwproductie   220, 223
WRA Groep (zie Werkvoorziening Regio Amsterdam)
WSW (zie Wet sociale werkvoorziening)
WVG (zie Wet Voorzieningen Gehandicapten) 
WWB (zie Wet Werk en Bijstand)
Z 
Zeeburgereiland   111, 125, 162, 213, 217
Zuidas   21, 25, 33, 110, 115, 132, 212, 213, 215, 218, 278, 279
Zuidelijke IJ-oevers   218, 226, 227, 279
Zuidoostlob   218
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