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Leeswijzer
Jaarrekening 2009
De Jaarrekening 2009 is primair bedoeld voor uw Vergadering en vormt de verantwoording van ons College aan uw
Vergadering. De Jaarrekening 2009 is onderwerp van een accountantscontrole.

1. Inleidend hoofdstuk
In de inleiding wordt kort geschetst welk soort informatie in de Jaarrekening 2009 is opgenomen en hoe de verdere
besluitvorming verloopt. De inleiding wordt gevolgd door het organogram van de gemeentelijke organisatie. Hierna vindt
u een overzicht van de Collegeleden en hun portefeuilles in 2009.

2. De bestuurlijke en ﬁnanciële hoofdlijnen
In dit deel van de jaarrekening worden de beleidsinhoudelijke en ﬁnanciële hoofdlijnen van het afgelopen jaar
weergegeven. Het rekeningresultaat wordt onder andere besproken en er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de
reserves en voorzieningen. Als derde onderdeel is de uitwerking van het programakkoord met bijbehorende indicatoren
beschreven.

3. De resultaatgebieden
De kern van de jaarrekening wordt gevormd door de resultaatgebieden, die zijn onderverdeeld in twee of meer
subresultaatgebieden. In de resultaatgebieden wordt aangegeven welke maatschappelijke effecten werden nagestreefd
in 2009, in hoeverre voorgenomen doelstellingen en resultaten zijn bereikt en welke activiteiten en middelen daartoe zijn
ingezet. Ieder resultaatgebied is onderverdeeld in vijf paragrafen:
1. Bestuurlijke hoofdlijnen
in deze paragraaf wordt aangegeven wat het resultaatgebied inhoudt, overzicht van de kerncijfers, welke
ontwikkelingen speelden, welke maatschappelijke effecten worden/werden nagestreefd en welke doelstellingen en
resultaten zijn behaald
2. Bereikte resultaten per subresultaatgebied
hier wordt per subresultaatgebied aangegeven welke resultaten zijn behaald en welke activiteiten en middelen daartoe
zijn ingezet
3. Speciﬁcatie reserves en voorzieningen
De reserves en voorzieningen worden toegelicht aan de hand van nieuwe, gehandhaafde en afgewikkelde reserves en
voorzieningen. En, indien van toepassing, de niet in de cijfers verwerkte reserveringsvoorstellen.
4. Realisatie prioriteiten
hier is informatie opgenomen over de door uw Vergadering toegekende prioriteiten bij de Begroting 2009 die nog niet
zijn gerealiseerd
5. Kredieten

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)
Algemene dekkingsmiddelen
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4. 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
gemeentelijk grondbeleid
bedrijfsvoering
duurzaamheid

5. Balans
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen van de balansposten gedurende het jaar 2009
toegelicht.

6. 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.
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1 Inleidend hoofdstuk
Inleiding
Organogram
College van Burgemeester en Wethouders

Inleiding
Ons College legt met de jaarrekening verantwoording af over het door ons in 2009 gevoerde bestuur.
De jaarstukken van de gemeente Amsterdam bestaan uit twee boekwerken:
 de Jaarrekening 2009 van de centrale stad
 de gebundelde veertien jaarverslagen/jaarrekeningen van de stadsdelen
Voor u ligt het eerste boek. Het tweede wordt uw Vergadering op korte termijn aangeboden.

Diensten en bedrijven
De jaarrekening van de centrale stad is geschreven op basis van de jaarrekeningen van de afzonderlijke
diensten en bedrijven. De jaarrekening heeft echter een dienstoverstijgend karakter: niet de individuele
diensten, maar de 12 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.

Accountantscontrole
De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd. Zijn verklaring treft u achterin dit boek aan.

Besluitvorming
Uw Vergadering stelt de jaarrekening vast. Uw wijzigingen daarin worden opgenomen in het vaststellingsbesluit van uw Vergadering en zullen vervolgens ﬁnancieel-administratief worden verwerkt in de aanvangssituatie voor de jaarrekening over 2010.
6 mei 2010
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Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
Raadsgrifﬁe

Stadsdeelraden

Gemeentelijke
Ombudsman

Dagelijkse besturen

Rekenkamer

Stadsdeelorganisaties
Amsterdam-Noord
Bos en Lommer
Centrum

College van Burgemeester
en Wethouders

De Baarsjes
Geuzenveld-Slotermeer
Oost-Watergraafsmeer

Bestuursdienst (BDA)

Osdorp
Oud-West
Oud-Zuid
Slotervaart
Westerpark

Gemeentelijke diensten en bedrijven
ACAM Accountancy en Advies *
Afval Energie Bedrijf (AEB)
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
(DBGA)
Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA)
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (dIVV)
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)
Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S)
Dienst Persoonsgegevens (DPG)
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)
Dienst Stadstoezicht
Dienst Verzekeringszaken (VGA)
Dienst Werk en Inkomen (DWI)
Dienst Wonen
Dienst Zorg en Samenleven
Economische Zaken (EZ)

Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA)
Gemeentelijke Ombudsman
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst (GGD)
Haven Amsterdam
Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)
Ontwikkelingsbedrijf (OGA)
Projectmanagementbureau (PMB)
Servicehuis ICT
Servicehuis Personeel
Stadsarchief Amsterdam
Stadsbank van Lening (SBL)
Waternet
Wibautgroep

* Aansturing door College betreft bedrijfsvoering.
Accountantscontrole vindt plaats in opdracht van uw Vergadering.
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Zeeburg
Zuideramstel
Zuidoost

Zetelverdeling Amsterdam 2007
Partij

Aantal zetels

PvdA
VVD
GroenLinks
SP
CDA
D66

20
8
7
6
2
2

Totaal

45

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

College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester Job Cohen

Wethouder
Lodewijk Asscher (PvdA)

Wethouder
Carolien Gehrels (PvdA)

Wethouder Hans Gerson
(PvdA)

beheert de portefeuilles
Financiën, Economische Zaken
en onderwijs, inburgering en
jeugdzaken en is coördinator
van Kinderen Eerst. Daarnaast
is hij loco-burgemeester van
Amsterdam

beheert de portefeuilles Kunst
en Cultuur, Lokale Media,
Sport en Recreatie, Bedrijven,
Deelnemingen en Inkoop,
alsmede het Programma
Maatschappelijke Investeringen

- per 1 april 2009 vervangt
hij Wethouder Tjeerd
Herrema (PvdA) - beheert de
portefeuilles Verkeer, Vervoer
en Infrastructuur
(incl. Noord/Zuidlijn),
Dienstverlening,
Volkshuisvesting,
Monumenten en
Archeologie

Wethouder Freek Ossel
(PvdA)

Wethouder Maarten van
Poelgeest (GroenLinks)

Wethouder Marijke Vos
(GroenLinks)

Gemeentesecretaris
Henk de Jong

beheert de portefeuilles
Lucht- en Zeehaven, Werk en
Inkomen, Diversiteit en Grote
Stedenbeleid, Wijkaanpak en
Koers Nieuw West

beheert de portefeuilles
Ruimtelijke Ordening en
Grondzaken, Waterbeheer
en ICT (incl. glasvezel en
breedbanddiensten)

beheert de portefeuilles
Zorg, Milieu, Personeel en
Organisatie, Openbare Ruimte
en Groen

is eerste adviseur van
het college van B&W en
eindverantwoordelijk voor de
diensten van de centrale stad

is verantwoordelijk voor
Openbare Orde en Veiligheid,
Algemene Zaken, Integraal
veiligheidsbeleid, Communicatie, Juridische Zaken,
Bestuurlijk Stelsel en
Internationale Samenwerking
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2 Bestuurlijke hoofdlijnen
Beleidsinhoudelijk
Programakkoord en indicatoren
Financieel

Beleidsinhoudelijk
Terugblik 2009
In dit hoofdstuk blikt ons College terug op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in 2009. De zes
thema’s die in het programakkoord zijn benoemd hebben ook dit jaar centraal gestaan in de uitvoering.
Met deze jaarrekening wordt voor het laatste volle jaar gerapporteerd over de uitvoering van het programakkoord 2006-2010, Mensen maken Amsterdam. Het bieden van kansen en ervoor zorgen dat kansen
ook benut worden is uitgangspunt geweest voor ons College. Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot
verstevigde inzet op diverse beleidsterreinen. In het bijzonder ten aanzien van de aanpak van criminaliteit
en overlast, armoedebeleid, sociale infrastructuur en kinderen eerst. Deze pijlers hebben net als de inzet
op klimaat en luchtkwaliteit en het programma topstad in de afgelopen jaren onverminderd bestuurlijke
aandacht gekregen.
Amsterdam heeft in de afgelopen jaren een aanmerkelijke economische groei, dalende werkloosheidscijfers
en een stijgende welvaart ervaren. Dankzij de economische voorspoed die het Amsterdams klimaat in de
periode tot en met 2008 domineerde, heeft ons College belangrijke stappen kunnen zetten om krachten
te bundelen en kansen op de diverse terreinen te benutten. In 2008 is hierin een omslagpunt bereikt en is
ook Amsterdam getroffen door de economische crisis. In de loop van 2009 is duidelijk geworden dat we
voor een dubbele opgave komen te staan. Het economisch perspectief van Amsterdam is met de komst van
de crisis veranderd en maakt dat wij bijzonder alert moeten zijn op de sociaaleconomische gevolgen voor
onze inwoners en de ruimtelijke economische opgave voor onze metropool. Ook de ﬁnanciële ruimte en het
meerjarig ﬁnancieel perspectief van de gemeente is in een ander licht komen te staan. Het rijk heeft in 2009
forse bezuinigingen aangekondigd op het Gemeentefonds.
Met de crisisaanpak en het beleid dat de gemeente Amsterdam in 2008 heeft doorgevoerd was het mogelijk
om in 2009 al de nodige maatregelen te nemen. De verdere ontwikkelingen en de effecten hiervan voor
Amsterdam hebben medio 2009 aanleiding gegeven om een fundamenteler discussie binnen de gemeente
te voeren en te starten met het traject Heroverwegingen 2010-2014. Hiermee heeft ons College de mogelijkheden voor verdere maatregelen in beeld gebracht als aanzet voor het nieuwe bestuur om de keuzes te
kunnen maken voor de nodige bezuinigingen en als stad sterker uit deze crisis te komen.
Voor 2009 betekende de crisis dat de uitvoering van doelstellingen uit het programakkoord op onderdelen
een andere dynamiek kreeg. Ondanks de resultaten van de afgelopen jaren, op bijvoorbeeld wijkaanpak en
vermindering van het klantenbestand van Dienst Werk en Inkomen (DWI), stageplaatsen en daling van het
aantal jongeren met een uitkering, zijn de problemen nog niet opgelost en zullen extra inspanningen binnen
het sociale domein nodig blijven.
Ook voor de stedelijke ontwikkeling zijn de effecten van de crisis in 2009 duidelijk voelbaar geworden. De
gebiedsontwikkeling en, als gevolg daarvan, ook de grondprijzen zijn onder zware druk komen te staan. De
ruimtelijke ontwikkeling is door de komst van de crisis ernstig vertraagd en stelt Amsterdam voor een zware
opgave.
Daarnaast heeft de bouw van de Noord/Zuidlijn een forse impact op de stad en de gemeentelijke ﬁnanciën.
Mede daarom is de commissie Veerman gevraagd te adviseren over de voortgang van het project. In
juni 2009 heeft de commissie Veerman geadviseerd de lijn af te bouwen, onder de door haar gestelde
randvoorwaarden. Ons College en uw Vergadering hebben dit advies overgenomen en geïmplementeerd. In
2009 is naar aanleiding van een kostenoverschrijding van € 295 miljoen de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn
in het leven geroepen. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de voorbereiding, besluitvorming en
uitvoering van de Noord/Zuidlijn. Dit onderzoek heeft geleid tot een groot aantal aanbevelingen. Een deel
van deze aanbevelingen is door uw Vergadering overgenomen en zullen in de loop van 2010 geïmplementeerd worden.
Met de gevolgen van de crisis voor de ruimtelijke sector en de inzet op de Noord/Zuidlijn blijven er ook de
komende periode voldoende uitdagingen op het gebied van de ruimtelijke en economische ontwikkeling.
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Zo benadrukt de (concept) Structuurvisie die in 2009 is uitgebracht – en in 2010 wordt vastgesteld – het
belang van voortzetting van de ontwikkelingen vanuit een duurzaam perspectief.
Het is in deze tijd daarom van belang om te blijven werken aan de kracht en het vertrouwen in onze stad en
regio, aan een aantrekkelijk (inter)nationaal klimaat om de welvaart van haar inwoners nu en in de toekomst
veilig te stellen, en aan een duurzaam economisch klimaat.
Om als gemeentelijke organisatie meer kracht te kunnen zetten achter beleid en de dienstverlening richting
burgers, bedrijven en bezoekers is in het programakkoord Mensen maken Amsterdam ook aangekondigd dat
ons College met voorstellen komt die gericht zijn op een grotere bestuurlijke effectiviteit. In deze periode
zijn de stadsdelen gestart met het ontwikkelen van de visie op de dienstverlening en is ingezet op één
‘stadloket’ dat in 2014 gerealiseerd zal worden.
De wens de bestuurlijke effectiviteit te versterken leidde in 2009 tot verschillende verbeteringen van het
bestuurlijk stelsel van Amsterdam. Belangrijke onderdelen hiervan zijn het besluit de 14 stadsdelen samen
te voegen tot 7 en de start van de heroverweging van taken en bevoegdheden tussen stad en stadsdelen.
Hiermee zijn de eerste stappen gezet naar een effectieve en slagvaardige gemeente die past bij het
Amsterdam van de toekomst.
Naast de thema’s uit het programakkoord die hieronder nader zijn toegelicht, heeft ons College zich ook
op andere terreinen ingezet. Zo is in 2009 de nieuwe kunstenplansystematiek vastgesteld. Het volgende
Kunstenplan 2013-2016 zal volgens de nieuwe systematiek worden uitgevoerd. In het eerste jaar van de
uitvoering van het Sportplan 2009-2012 is het Centrum voor Topsport en Onderwijs opgericht en zijn
belangrijke sportevenementen naar de stad gehaald. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)
en de Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) hebben gezamenlijk een effectieve aanpak ontwikkeld
om overgewicht in de leeftijdsgroep 4-12 jaar tegen te gaan. Dit programma is, als enige in Nederland,
gecertiﬁceerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De komende jaren wordt dit
programma op scholen waar overgewicht een probleem vormt geïmplementeerd.

Armoedebestrijding
In het programakkoord heeft ons College als uitgangspunt geformuleerd dat iedereen meedoet in de
Amsterdamse emancipatiemachine. Ons College legt daarin grote nadruk op armoedebestrijding voor die
Amsterdammers die door ﬁnanciële belemmeringen worden uitgesloten van de samenleving. Het armoedebeleid heeft enerzijds als doel mensen uit de armoede te halen en anderzijds de ﬁnanciële last te verlichten
door vergroting van het bereik van de armoedemiddelen. In 2009 zijn de armoedemiddelen volledig benut,
waarmee de trend van 2007 en 2008 wordt voortgezet.
In de afgelopen jaren is het aandeel minimahuishoudens in Amsterdam gedaald. In het programakkoord is
voor 2009 rekening gehouden met extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding. Deze middelen zijn ingezet
bij diverse onderdelen van de armoedebestrijding, onder meer voor uitbreiding van de doelgroep van 105%
naar 110% van het wettelijk sociaal minimum en voor de toename van het bereik van beschikbare voorzieningen. De diverse armoedevoorzieningen kennen een gemiddeld bereik van 69% van de doelgroep. In de
loop van 2010 verschijnt de armoedemonitor 2009 met de meest recente gegevens. In 2008 was het aandeel
minimahuishoudens het laagst sinds 2002 en ruim 6% minder dan in 2007. In 2008 stegen echter het aantal
langjarige minima en het aantal minima met schulden en zagen eenoudergezinnen hun inkomenssituatie niet
verbeteren.
Re-integratie is van groot belang als stap naar participatie en om op weg te komen naar werk. Het bestand
van DWI met een re-integratiedoelstelling is in 2009 ten opzichte van 2008, toen nog sprake was van een
daling, met 0,6% toegenomen. Eind 2008 was nog geen stijging in de instroom van nieuwe klanten zichtbaar,
maar al wel een stagnatie in de uitstroom.
In 2009 heeft dit geleid tot een groter klantenbestand. De doelstelling van 90% is daarmee niet bereikt,
maar er zijn wel meer mensen actief bezig met re-integratie en er is extra ingezet om reintegratie-klanten
meer mogelijkheden te bieden. De snelle groei van het aantal mensen, dat door de crisis in 2009 een beroep
moest doen op schuldhulpverlening, is zorgelijk. Ons College heeft in 2009 extra ingezet op schuldhulpverlening en de voorbereiding in gang gezet om de effectiviteit van de schuldhulpverlening te verbeteren. In
2009 is het gelukt om de wachtlijsten volledig weg te werken.
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Ook is er veel geïnvesteerd in preventie en het voorkomen van dakloosheid (door bijvoorbeeld huisuitzetting). Tegen de landelijke trend in, is in Amsterdam het aantal huisuitzettingen door ﬁnanciële achterstanden
met 30% gedaald.

Kinderen eerst
Het investeren in de jeugd van Amsterdam is voor ons College een centrale doelstelling. Kinderen en
jongeren moeten hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Voor alle kinderen is het essentieel om
goed onderwijs te krijgen. In april 2008 heeft de gemeente met de schoolbesturen van het primair onderwijs
en het rijk een convenant getekend om de kwaliteit van de (zeer) zwakke scholen aan te pakken. Er is
intensief ingezet op verbeterplannen die zichtbaar effect resulteren op het onderwijs in de klas. Dit heeft
in de afgelopen periode geleid tot de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA). Met scholen is
een kwaliteitagenda opgesteld en er worden op schoolniveau verbeterplannen opgesteld. In 2009 is tevens
gestart met de kwaliteitsaanpak in het speciaal onderwijs.
De aanpak van het voortijdig schoolverlaten is in 2009 succesvol geweest. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is gedaald met 18,2% ten opzichte van het peiljaar 2005/2006.
Het geregistreerde schoolverzuim is echter toegenomen door een verbeterde registratie en strengere
controle op verzuim. Uit onderzoek blijkt dat in het schooljaar 2008-2009 gemiddeld 21% van het verzuim
niet is gemeld ten opzichte van 44% in het schooljaar 2006-2007. Met dit effect meegrekend is de doelstelling het verzuim te verminderen echter nog niet gehaald.
In het begin van de collegeperiode was er geen goede aansluiting tussen vraag en aanbod van stageplaatsen. In 2009 zijn conform doelstelling stageplaatsen aangeboden. Via het Platform Arbeidsmarkt en
Onderwijs (samenwerking gemeente, bedrijfsleven en onderwijs) is een aanpak opgezet voor een goede en
effectieve match. Door de crisis is de jeugdwerkloosheid niet stabiel gebleven, maar gestegen. Het Actieplan
Jeugdwerkloosheid dat in 2009 door het rijk is vastgesteld en de wet Investeren in Jongeren (WIJ) geven
ruimte voor het stimuleren van jongeren om door te leren, voor de intensivering van de begeleiding bij
solliciteren en voor het aanbieden van tijdelijke stageplaatsen met inkomensvoorziening.
Operatie Frankenstein (later Systeem in Beeld) heeft de versnippering en bureaucratie in de jeugdketen
scherp in beeld gebracht. Het heeft geleid tot een kentering in denken en doen binnen het jeugddomein.
Met een duidelijke focus op het kind/gezin, is in het jeugddomein een groot aantal verbeteringen ingezet,
via drie uitvoeringslijnen: integraal jeugdbeleid, sanering van bureaucratie (geld en regels) en de praktijk van
de hulpverlening. Goede voorbeelden zijn het stadsbrede basisaanbod jeugdbeleid/tienerpakket, de kwaliteitsverbetering en effectmeting jeugdwelzijnswerk en de aanpak van multiprobleemgezinnen (MPG-aanpak).
Centrale stad en stadsdelen hebben ingezet op de realisatie van de Ouder en Kindcentra (OKC), laagdrempelige centra voor ouders en kinderen bij opgroei- en opvoedvragen, voor adequate en passende hulp
en voor coördinatie van die hulp. Met het basispakket OKC heeft ons College vorm en inhoud gegeven aan
het landelijke basismodel voor de Centra voor Jeugd en Gezin. In deze collegeperiode is bereikt dat in ieder
stadsdeel minimaal één OKC is gevestigd.
Ons College heeft ingezet op MPG-aanpak. In 2009 zijn een stedelijk procesmanager aangesteld en twaalf
coördinatoren risicogezinnen (in OKC’s) in de stadsdelen. Zij zorgen er gezamenlijk voor dat de reguliere
hulpverlening aan multiprobleemgezinnen verbetert en dat, waar nodig, de MPG-aanpak wordt ingezet. In
2009 zijn 200 gezinnen in de MPG-aanpak ingestroomd, waarbij gezinsmanagers die ervoor zorgen dat er
voor één gezin één plan van aanpak wordt uitgevoerd.

Veiligheid
Veiligheid staat hoog op de agenda van ons College. Daarbij wordt steeds meer gewerkt in regionaal
verband. Veiligheid en criminaliteit houden immers niet bij onze stadsgrens op. Het ontstaan van de
Veiligheidsregio en de instelling bij de gemeente Amsterdam van het Veiligheidsbureau zijn daar duidelijke
voorbeelden van.
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In acht jaar tijd is het integraal veiligheidsbeleid ontwikkeld en in uitvoering genomen die afgemeten aan
de resultaten lijkt te werken. Er is een stevige aanpak van probleemgroepen en hot spots op poten gezet
en het veiligheidsinstrumentarium is versterkt. De aanpak van veelplegers, jeugdcriminaliteit en -overlast
loopt. Vliegende brigades, straatcoaches, recidive beperkende trajecten, groepsaanpak, gezinsinterventie,
cameratoezicht, inrichting voor stelselmatige daders, veiligheidsrisicogebieden en preventief fouilleren,
overlastgebieden en verwijderingsbevelen zijn operationeel en dragen bij aan de veiligheid op straat en het
veiligheidsgevoel van de burger. Dit wordt bevestigd door een aantal (bevolkings-) onderzoeken en door de
daling van de veiligheidsindex van 100 naar 80.1 De afname van overlastgroepen, de harde kern jeugd en
veelplegers zijn ook een belangrijke aanwijzing. Het is de wederkerige versterking van preventie en repressie
waar het om gaat, grenzen stellen en perspectief bieden: van scholing en zorg enerzijds en handhaving en
sancties anderzijds. Zo is door een goede samenwerking tussen zorg en justitie de overlast in Stadsdeel
Centrum met ruim 90% gedaald.2
Het is nu zaak om dit veiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan voort te zetten en waar nodig te versterken.
Een afzonderlijk veiligheidsprobleem is huiselijk geweld, geweld dat achter de voordeur plaatsvindt. Het
zorgt voor het grootste aantal geweldslachtoffers per jaar. De wet tijdelijk huisverbod is in 2009 in werking
getreden. Het aantal opgelegde huisverboden in 2009 is 97 en zal komende jaren stijgen. Er is extra
aandacht gekomen voor oudermishandeling en er is een quickscan gedaan naar de problematiek rond de
groep jeugdige veelplegers van huiselijk geweld.
Ondanks de positieve resultaten moeten we wel constateren dat de huidige veiligheidsproblematiek
verhardt. Overvallen, geweld op straat, huiselijk geweld, de verruwing in de criminaliteit, het zijn allemaal
aanwijzingen dat de veiligheidsaanpak in de stad duurzaam aandacht, zelfs versterking, behoeft. Immers,
de komende tijd moet ook aan de ﬁnanciële crisis, haar risico’s en negatieve consequenties het hoofd
worden geboden. Werkloosheid, armoede en schulden, uitzichtloosheid en ontevredenheid vormen een
voedingsbodem voor criminaliteit en maatschappelijke onrust.

Luchtkwaliteit
De verbetering van luchtkwaliteit is voor ons College een belangrijke prioriteit. De wereldwijd heersende
zorg om het klimaat krijgt ook op Europees en nationaal niveau haar uitwerking in diverse wettelijke
regelingen, in beleidsvoornemens en -plannen. Ons College wil daarbij aansluiten en daarin ook een voortrekkersrol vervullen. De klimaatambitie uit Amsterdam-Topstad is dan ook vertaald in het Milieubeleidsplan
2007-2010 en het motto Amsterdam duurzaam aan de top.
In 2008 is het klimaatprogramma Nieuw Amsterdams Klimaat vastgesteld en is met de uitvoering ervan
begonnen, in samenhang met het Actieplan Luchtkwaliteit. Daarmee heeft ons College ingezet op het vanaf
2015 klimaatneutraal bouwen van alle nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen.
In 2009 heeft ons College belangrijke stappen gezet in de uitvoering van de maatregelen uit het Actieplan
Luchtkwaliteit. We noemen:
 de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan Fiets (o.a. langzaamverkeerverbindingen, aanpak en
uitbreiding van ﬁetspaden en meer stallingen)
 het Actieplan Goederenvervoer, waarbij de handhaving van de milieuzone voor vrachtauto’s nu wordt
uitgevoerd met een geautomatiseerd systeem. Ook zijn twee pilots succesvol uitgevoerd:
- anders bevoorraden met gebundeld en schoner goederenvervoer
- een voorkeursnet vaststellen wat zorgt voor snellere doorstroom van vrachtverkeer
 de uitvoering van maatregelen uit het deelplan Voorrang voor een Gezonde Stad, zoals de sinds 1 januari
2009 in werking getreden nieuwe parkeerverordening, de twee subsidieregelingen om sterk vervuilende
auto’s terug te dringen, het stimuleren van autodelen, de diverse OV maatregelen
 de stimulering van het gebruik van elektrisch vervoer door ‘early adaptors’ met subsidiemogelijkheden
voor de aankoop van elektrische voertuigen enerzijds en de uitbreiding van de infrastructuur van
oplaadpalen in de stad en het verschaffen van parkeerfaciliteiten aan bezitters van elektrische voertuigen
anderzijds
1
2

De daling geeft de afname van het criminaliteitsniveau aan.
Dit betreft de groep APV veelplegers.
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de opening van groene standplaats CS voor alternatief personenvervoer



de realisatie van nieuwe en de uitbreiding van bestaande P+R plekken

Dankzij de uitvoering van maatregelen uit het Actieplan Luchtkwaliteit, in combinatie met de landelijke
maatregelen, voldoet Amsterdam op dit moment aan de Europese doelstelling voor ﬁjn stof. Aan het halen
per 2015 van de Europese norm voor stikstofdioxide wordt hard gewerkt.

Topstad
Met het programma ‘Amsterdam Topstad’ beoogt ons College Amsterdam als vestigingslocatie in de top
5 van Europese steden te komen en deze positie te houden. Dit bevordert het investeringsklimaat en zorgt
voor de nodige werkgelegenheid in de Amsterdamse Metropool. Uit de Topstad-meting blijkt dat ook in
2009 de top 5 ambitie is gehaald. Uit de indicatoren komt naar voren dat het aantal bedrijven dat zich in
Amsterdam heeft gevestigd boven de streefwaarde ligt.
2009 is het laatste volle jaar dat investeringen in het kader van deze ambitie en vanuit het programma
Topstad zijn gedaan op de acht speerpunten die ons College heeft geformuleerd.
In 2009 is onder andere het Amsterdam University College succesvol gestart en heeft de Duisenberg School
of Finance haar opleidingsaanbod uitgebreid. Tevens is naast de inzet op gastvrijheid, duurzaamheid, ICT en
citymarketing een belangrijke impuls gegeven aan de creatieve industrie en de ambachtseconomie.
Amsterdam kan geen topstad zijn zonder een gezond en duurzaam economisch fundament. Het basisprogramma economie dat in 2007 in uitvoering is genomen heeft hiervoor een belangrijke basis gelegd.
2009 is het laatste jaar geweest dat het rijk hieraan via de brede doeluitkering economie heeft bijgedragen.
Om Amsterdam als internationale vestigingsstad op de kaart te houden en te kunnen blijven werken aan
een sterke economische structuur, blijft inzet op deze ambities die de basis vormen van beide programma’s,
van groot belang, zeker in deze tijd. En is het nodig te blijven investeren in talentontwikkeling, kennis
en innovatie, ondernemerschap en connectiviteit. Duurzaamheid en creativiteit zijn hierin belangrijke
onderscheidende factoren.
De structuurvisie biedt ook kaders en perspectief voor economische structuurversterking. Ook de uitvoering
van het convenant Planstudiefase Zeetoegang IJmond dat in 2009 tussen Amsterdam, provincie en rijk is
gesloten kan hieraan een bijdrage leveren.

Sociale Cohesie
Ons College heeft zich de afgelopen jaren sterk ingespannen voor de versterking van de sociale cohesie
en het sociaal kapitaal in deze stad. In 2009 is extra ingezet op de netwerk- en ontmoetingsbijeenkomsten
om Amsterdammers te verbinden op maatschappelijke relevante thema’s. Het Platform Amsterdam Samen
(PAS) en de unit Diversiteit van DMO hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. De subsidieverordening Integratie, Participatie en Sociale Cohesie is aangescherpt en meer gefocust op de speerpunten
vrouwenemancipatie, homotolerantie, armoedebeleid en sociaal isolement. In 2009 heeft ook de evaluatie
van PAS en Wij Amsterdammers plaatsgevonden. Vanuit Wij Amsterdammers is jarenlang met de stadsdelen
en maatschappelijke partners gewerkt aan activiteiten voor het bevorderen van sociale cohesie op wijk- en
buurtniveau en zijn grootschalige evenementen georganiseerd zoals het Ramadanfestival. Uitkomst van
de evaluatie is dat PAS per 1 januari 2010 wordt opgeheven. De kern van Wij Amsterdammers wordt op
de onderdelen sociale cohesie en preventieve aanpak radicalisering gecontinueerd en ingebed bij DMO.
Hier komt een personele en programmatische fusie van PAS met de unit Diversiteit tot stand. De speciﬁeke
aanpak van radicalisering wordt na 2009 gecontinueerd door Openbare Orde en Veiligheid (OOV), middels
het project Informatiehuishouding
In 2009 is een plan van aanpak discriminatie vastgesteld waarmee 30 maatregelen zijn ingezet die
discriminatie tegen moeten gaan. Zo is een experiment gestart waarbij discriminatie-incidenten aan de deur
bij uitgaansgelegenheden per SMS kunnen worden gemeld. Op scholen is het onderwerp homoseksualiteit
bespreekbaar gemaakt. De gemeente, de politie en het OM trekken eendrachtig op bij de consequente
handhaving van de zero tolerance-aanpak van antihomoseksueel geweld en discriminatie en de duidelijke
communicatie daarover. Bij de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt is er zowel aandacht voor
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voorlichting van werkgevers en scholen, als voor de training van jonge werkzoekenden in het voeren van
sollicitatiegesprekken.
In 2008 bleek dat de inburgering in Amsterdam niet functioneerde, waarvoor interne (organisatie gemeente)
en externe (vooral wetgeving en de snelle invoering daarvan) redenen aangewezen konden worden. Deze
problemen zijn aangepakt en vanaf begin 2009 is de inburgering, nu met een realistischer ambitie, weer
op orde aan het komen. De doelstellingen voor 2009 zijn gehaald (6.500-7.500 trajecten, gerealiseerd een
kleine 8.300; 5.000 unieke personen, gerealiseerd ruim 6.500). In de periode 2007-2009 zijn uiteindelijk
ongeveer 20.000 trajecten gestart.
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Programakkoord en indicatoren

Kinderen Eerst
Doelstelling

Indicator

Brede scholen,
open tijdens
kantooruren, met
een reeks van
activiteiten op het
gebied van sport,
recreatie en cultuur

1. Aantal brede
scholen PO1 en VO2

Nulmeting

3 community centers
PO in ontwikkeling;
c.q. scholen met
7 VO-scholen nemen
dagarrangementen of deel aan dagarcommunity centers
rangementen en
combinatiefuncties
(2007)

Te bereiken resultaat Bereikte resultaat
2009
2009

Te bereiken
resultaat 2007-2010

185 PO scholen met
dagarrangementen;
3 community centers
in opbouw; 17 VO
scholen continueren
bredeschool
activiteiten

Op 175 PO scholen
dag-arrangementen.
3 community centers
in opbouw.
173 VO scholen
ontvangen Brede
School

Op 185 scholen
in PO en SO
dagarrangementen
uitgevoerd; er
zijn 3 community
centers; alle vmbo
hebben een
naschools aanbod
verankerd

Jongeren behalen
2. Aantal nieuwe
een startkwaliﬁcatie, voortijdig
werken of volgen
schoolverlaters
een traject naar
opleiding of werk

3.501 (schooljaar
2005/2006)

2.810

2.4004

Een daling met 10%
naar 2.451 nieuwe
VSV-ers

(zelfde doelstelling
als hierboven)

Voor 2% is
geen passende
stageplaats
(schooljaar
2006/2007)

Max. 1%

1%

0%

480 leerlingen
hebben schakelonderwijs gevolgd
(2007)

900

1.2187
(2008-2009)
1.1818

900

3. Percentage tekort
aan aantal passende
stageplaatsen5

Kinderen beheersen 4. Aantal kinderen
de Nederlandse taal dat de Nederlandse
taal beheerst6

1
2
3

4

5

6

7

8

(2009-2010)

PO = Primair onderwijs
VO = Voortgezet onderwijs
Het aantal van 17 VO scholen bestaat uit 10 scholen die een subsidie ontvangen van de gemeente in het
kader van de regeling “Kleurrijke Lycea” en 7 scholen die een subsidie ontvangen in het kader van de
rijksregeling Dagarrangementen en Combinatiefuncties. In 2009 is deze rijksregeling beëindigd.
Dit cijfer 2.400 is een prognose op peildatum 1 okt 09 ;opnieuw een afname van nog eens 18,2 % tov de
nulmeting. Er zit een marge van plus en minus 10% op. De cijfers zijn onder voorbehoud dat de scholen
op tijd de voortijdig schoolverlaters hebben gemeld. Deze prognose loopt vooruit op de telling van het
aantal vsv-ers door het ministerie van OC&W (publicatie feb. 2010).
Het aantal beschikbare stageplaatsen is ruim voldoende. Knelpunten ontstaan bij de kwalitatieve
matching tussen leerlingen en stageplaatsen. Vandaar dat het aantal passende stageplaatsen wordt
gemeten. Er zijn in totaal 20.000 leerlingen.
Het meetinstrument is pas in 2010 beschikbaar. Tot die tijd wordt gemeten in aantal leerlingen dat
schakelonderwijs heeft gevolgd.
Monitor schakelklassen SCO Kohnstamm Instituut schooljaar 2008-2009. Dit cijfer betreft alleen de
leerlingen die schakelonderwijs volgen. Daarnaast zijn er ook klassen voor Nieuwkomers en pilots
taalklassen in VO.
Schakelklassen voor het schooljaar 2009-2010 zijn reeds gestart. Hieraan nemen 1.181 leerlingen deel.
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Doelstelling

Indicator

Nulmeting

Te bereiken resultaat Bereikte resultaat
2009
2009

Te bereiken
resultaat 2007-2010

Terugdringen
jeugdwerkloosheid

5. Percentage
jongeren dat binnen
4 weken na bij
het jongerenloket verkregen
commitment terug
naar school gaat,
aan het werk is of op
traject naar werk

58% (2006)
41,6% (2007)

60%

85,4%

70%

6. Aantal jongeren
(27 of jonger) met
een uitkering

1.978 (2006)
1.751 (2007)

max. stabiel

1.568

maximaal stabiel

7. Aantal zwerfjongeren per jaar in
Amsterdam

Tussen de 400 en
600 zwerfjongeren
(2005)

Aantal neemt niet
toe

Schatting aantal
zwerfjongeren 300

Aantal neemt niet
toe

8. Aantal
opvangplaatsen voor
zwerfjongeren

259 opvangplaatsen
(2006)

Uitbreiding met 30
opvangplaatsen

In 2009 zijn er 309
opvangplaatsen

Uitbreiding tot 359
opvangplaatsen
in totaal en 75
ambulante trajecten
handhaven

Weerbaar maken
van kinderen met
problemen op het
gebied van alcohol,
drugs, roken,
seksualiteit en
voeding

9. Aantal
deelnemende
scholen aan
lesprogramma ‘Lang
leve de liefde’ en
‘Gezonde School’

‘Lang leve de liefde’:
25 scholen (62,5%)
‘Gezonde school’: 40
scholen (58%)

‘Lang leve de liefde’: ‘Lang leve de liefde’:
25 scholen (75%)
25
‘Gezonde school’: 52 ‘Gezonde school’: 43
scholen (75%)

Toename van het
aantal (vooral
jongere) sportende
Amsterdammers

10. Percentage
jongeren (6-17 jaar)
dat minimaal 1 keer
per week sport

6-12 jaar: 74%
13-17 jaar: 68%
6-17 jaar: 70%
(2006)

-

11. Percentage
jongeren (6-17 jaar)
dat minimaal 2 keer
per week sport

40%
(2006)

-

Alle jongeren een
opvangplaats
kunnen aanbieden
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‘Lang leven de
liefde’: 25 scholen
(75%)
‘Gezonde school’:
52 scholen (75%)

73%
69%
71%

80%

52%

50%

Doelstelling

Indicator

Talentontwikkeling:
Amsterdammers hun eigen
culturele talent
laten herkennen
en dat helpen
ontwikkelen zodat
zij een culturele
loopbaan (actief
en passief) kunnen
volgen, hetzij
als genietende
toeschouwer, hetzij
als professional in
de culturele sector.

Nulmeting

Te bereiken resultaat Bereikte resultaat
2009
2009

Te bereiken
resultaat 2007-2010

90% (2006)
12. Percentage van
het cultuurvoucherbudget dat is
besteed door scholen
(PO, praktijk- en
speciaal onderwijs en
onderbouw VMBO)9

90%

93%

90%

13. Percentage
67% PO
scholen met
33% VO10
cultuureducatie in het (2006)
programma (PO- en
VO-scholen)

78% PO
50% VO

93% PO
70% VO

82% PO
60% VO

Armoedebestrijding
Doelstelling

Indicator

Nulmeting

Te bereiken resultaat Bereikte resultaat
2009
2009

Te bereiken
resultaat 2007-2010

Duurzame uitstroom 15. Aantal klanten
naar werk
met een reintegratie
doelstelling

41.122 (2006)
37.924 (2007)

35.000

38.428

33.500

Vergroten van het
aantal klanten op
traject

57,5 % (2006)
86,3% (2007)

90%

81,5%

90%

Meer doorstroom in 17. Aantal klanten dat 16.728 (2007)
de uitkering
langer dan vijf jaar
een werkzoekendenuitkering ontvangt

15.750

16.343

15.300

Vergroten bereik
armoede-middelen

100%

100%

100%

9
10

16. Percentage
klanten met een
re-integratie
doelstelling op een
reintegratie traject

18. Percentage
klanten van de
voedselbank dat
een aanbod krijgt
voor het gebruik
van voorliggende
voorzieningen en/of
schuldhulp-verlening

100% (2006)
100% (2007)

Met inachtneming van de beleidsvrijheid van scholen.
Volgens het trendrapport van MOCCA gaat het hier om scholen die een beleidstraject van MOCCA
volgen of gevolgd hebben.
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Doelstelling

Indicator

Versterken schuldhulpverlening:
wegwerken van
de wachtlijsten
en meer inzet
op schuldhulpverlening voor
jongeren

Alle dak- en
thuislozen een
persoonsgericht
aanbod en
onderdak kunnen
aanbieden

Voldoende
aanbod betaalbare
woningen

Te bereiken resultaat Bereikte resultaat
2009
2009

Te bereiken
resultaat 2007-2010

19. Aantal mensen
90 (2006)
dat langer dan
0 (2007)
4 weken na
aanmelding op een
wachtlijst voor schuldhulpverlening staat,
voordat het traject
wordt gestart

0

5

0

20. Aantal trajecten
schuldhulp-verlening
voor jongeren

93 (2007)

750

914

750

21. Aantal plekken
voor dak- en
thuislozen

Van de 2.630 dak- en Uitbreiding met 180
thuislozen verblijven plaatsen (480 in
er 516 op straat,
totaal)
695 voornamelijk
in de nachtopvang
en 1.419 in opvangvoorziening (2008)

Uitbreiding met 165
opvangplaatsen

2/3 van alle
dak- en thuislozen
hebben passende
huisvesting

22. Aantal dak- en
thuislozen dat een
persoonsgericht
aanbod krijgt

620 personen
hebben een
probleeminventarisatie en trajectplan
(2008)

3.600 cliënten
hebben een
trajectplan en 2.800
daarvan een stabiele
mix van wonen/zorg/
werk

3814 cliënten
hebben een
trajectplan en 2679
daarvan een stabiele
mix van wonen/zorg/
werk

Alle 3.600 dak- en
thuislozen zijn
voorzien van een
trajectplan, daarvan
hebben 2.800 een
stabiele mix van
wonen/werk/zorg

23. Jaarlijkse
toewijzing woningen
aan lagere inkomens

16.848 (2007+2008)

8.500

In mei 2010
rapporteert AFWC
over het bereikte
resultaat in 2009

8.500 (34.000
cumulatief over de
periode 2007-2010)
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Nulmeting

Amsterdam Topstad
Doelstelling

Indicator

Amsterdam behoort 24. Mandje Topstad
tot de top van inter- indicatoren
nationale steden
en is een aantrekkelijke (intern.)
vestigingsplaats
voor bedrijven
25. Positie in
ranglijst Europese
toeristensteden12
26. Aantal nieuwe
buitenlandse
bedrijven per jaar in
de regio

Nulmeting

Te bereiken resultaat
2009

Bereikte resultaat
2009

Te bereiken
resultaat 2007-2010

6e positie (2006)

511

Score eindmeting
Topstad 2009:
5e positie

De verschillende
benchmarks
moeten leiden tot
een gemiddelde
klassering in de
top 5

Behoud 7e positie

Nog niet bekend

Amsterdam blijft in
de top 10 Europese
toeristensteden

90

105

90

10.130 vestigingen
34.770 banen

12.21513 vestigingen 10.430 vestigingen
37.708 banen
met 35.810 banen

5e

positie (2007)

8e positie (2005)
7e

positie (2006)

73 (2005)
94 (2007)

Vestiging van
innovatieve en
creatieve bedrijven

27. Aantal
8.732 vestigingen
innovatieve/creatieve met 31.207 banen
bedrijven. Groei 3%
(2006)
tot 5% gemeten in
vestigingen en banen

Amsterdam
is topstad op
gebied van cultuur
(Wereldklasse)

29. Aantal
Amsterdamse
culturele instellingen
in de top 10 van de
wereld binnen hun
eigen vakgebied14

Nulmeting moet nog Deﬁnitieve lijst is
plaatsvinden
vastgesteld

In januari 2010
uitwerking prestatieindicator naar
meetinstrument

10

Goede doorstroming autoverkeer
op hoofdwegen en
corridors

30. Gemiddelde
rijsnelheid binnen
A10

15 km per uur
(januari 2008)

15 km per uur

Van de 8 metingen
in 2009 was de
snelheid in 7
gevallen hoger dan
15 km/u

15 km per uur

Vergroting woning
aanbod in het
middensegment

31. Aantal woningen
in middensegment

114.000 (2005)

132.500

128.000

135.000

11

12
13

14

De verbetering van het int. vestigingsklimaat, tot uitdrukking komend in een verbetering van de positie/
score van Amsterdam in de 2-meting 2008 (mandje Topstad indicatoren).
Bron: Tourmis.
Het betreft hier de voorlopige cijfers uit mei 2009. de groei van het aantal banen t.o.v. 2008 is 9,4% en
het aantal vestigingen t.o.v. 2008 16,2%. In 2010 komt de nieuwe monitor creatieve industrie uit. Op basis
van deze monitor kunnen de cijfers over 2009 deﬁnitief worden vastgesteld.
Naar aanleiding van benchmark-onderzoek maatregelen formuleren en uitvoeren ter verbetering van de
positionering van Amsterdam.
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Doelstelling

Indicator

Nulmeting

Te bereiken resultaat
2009

Bereikte resultaat
2009

Binnen 30%:
voldoende
woningen

32. In aanbouw
genomen sociale
huurwoningen:

2007+2008:

669

350

In mei 2010
rapporteert AFWC
over het bereikte
resultaat in 2009

voor speciale
doelgroepen

- aantal
zorgwoningen
- aantal grote
woningen
- aantal eenheden
voor studenten
- aantal overig

529

424

305

245

1.158

672

Te bereiken
resultaat 2007-2010

- 1.500
zorgwoningen
- 1.500 grote
woningen
- 1.000 eenheden
voor studenten
- 2.500 overig

Glasvezel

33. Percentage aantal 0 (2007)
aansluitingen

12% van de
huishoudens is
aangesloten

11%

20% van de
huishoudens is
aangesloten en
de overige zijn in
voorbereiding

Broedplaatsen

34. Aantal nieuwe

100 nieuwe

-

400 nieuwe

0

werkplaatsen

werkplaatsen

werkplaatsen

Gezonde Lucht
Doelstelling

Indicator

Nulmeting

Amsterdam voldoet
in 2010 aan de
wettelijke normen
voor ﬁjn stof en
stikstofdioxide

35. Ontwikkeling
luchtkwaliteit ten
opzichte van de
normen voor ﬁjn stof
en stikstofdioxide

Stimuleren
ﬁetsgebruik

Toename gebruik
Transferia (P+R)

Bereikte resultaat
2009

Te bereiken
resultaat 2010

8 knelpunten
Uitvoering Actieplan
(wegvakken waar
Luchtkwaliteit
de luchtkwaliteit de
normen overschrijdt)

Het actieplan luchtkwaliteit is deels
volop in uitvoering
of uitgevoerd,
o.a. nieuwe
parkeertarieven,
sloopregeling,
elektrisch vervoer

Amsterdam
voldoet aan de
wettelijke normen:
8 knelpunten
zijn opgelost, 50
acties uit actieplan
uitgevoerd

36. Aandeel ﬁets in
modal split

37%

Streven naar hoger
dan 37%, maar ten
minste handhaven op
37%

Onderzoek is
in 2009 niet
uitgevoerd

Streven naar hoger
dan 37%, maar ten
minste handhaven
op 37%

37. Bezettingsgraad en aantal
P+R-voorzieningen

45%
211.235 gebruikers
(2006)

60%

421.455 gebruikers

Bezettingsgraad
stijgt met 5%
per jaar, 2 extra
P+R-voorzieningen
gerealiseerd
372.000 gebruikers
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Te bereiken resultaat
2009

Overlast
Doelstelling

Indicator

Nulmeting

Te bereiken resultaat
2009

Bereikte resultaat
2009

Te bereiken
resultaat 2010

De veiligheid in
alle 78 buurten is
verbeterd

38. Objectieve
veiligheidsindex

91 (2005)

88

80

85

Verlaging
jeugdoverlast

39. Aantal overlastge- 102 (2006)
vende jeugdgroepen

51

40

51

Verlaging
jeugdcriminaliteit

40. Omvang harde
kernjeugd

Politie: 736 (2005)
Justitie: 615 (2005)

Politie: 592
Justitie: 450

Politie: 547
Justitie: 354

Politie: 515
Justitie: 400

Verlaging overlast
veelplegers

41. Aantal zeer
actieve verslaafde
veelplegers

651 (regio 2005)
610 (2006)

579

367

488

42. Zorgaanbod voor
al deze verslaafde
veelplegers

200 (2008)

305

285

340

43. Meldingen
drugsoverlast

3.470 (2005)

2.914

1.913

2.776

44. Aantal (ernstige)
slachtofferongevallen

21 doden en 300
max. 19
ziekenhuisgewonden doden en 290
(2006)
ziekenhuisgewonden

Verbeteren
verkeers-veiligheid

Wordt door ministerie Maximaal
in april 2010 bekend 19 doden en 280
gemaakt
ziekenhuisgewonden

45. Aantal black-spots 113 blackspots en
en red-routes
13 km red-routes
(2006)

Grondige aanpak
6 black-spots en
2 ﬁets- black-spot
Grondige aanpak
9 km red-routes

Er zijn 8 black-spots
aangepakt, 1 loopt
door naar 2010.
Er is 1 redroute
aangepakt, 1 schuift
door naar 2010

Grondige aanpak
6 blackspots,
2 ﬁets blackspots
en 9 km red-routes

46. Deelname
aantal scholen aan
ﬁetsexamen

63 scholen (2006)

125 scholen

120 scholen (3800
leerlingen)

135 scholen (65%)

Sociale Cohesie
Doelstelling

Indicator

Nulmeting

Te bereiken resultaat
2009

Bereikte resultaat
2009

Te bereiken
resultaat 2010

Versterken Sociale
Cohesie ontmoeting
en binding van
Amsterdammers

51. Percentage
Amsterdammers dat
zich verbonden voelt
met de stad

85% (2007)

Peil 2008 handhaven

88%

Peil 2008
handhaven
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Doelstelling

Indicator

Nulmeting

Te bereiken resultaat
2009

Bereikte resultaat
2009

Te bereiken
resultaat 2010

Aanpak
discriminatie

53. Percentage
ervaren discriminatie
vanwege etnische
achtergrond
(Surinaams,
Marokkaans, Turks en
Nederlands)

Surinamers 33%,
Marokkanen 50%,
Turken 29%
(2007)

Surinamers 32%,
Marokkanen 48%,
Turken 28%

Surinamers 33%,
Marokkanen 45%,
Turken 32%15

Surinamers 31%,
Marokkanen 46%,
Turken 27%

54.Percentage
ervaren discriminatie
vanwege geslacht
(vrouwen)

28% (2007)

27%

32%

26%

55. Percentage
ervaren discriminatie
vanwege seksuele
voorkeur16

Homomannen: 27%
Homovrouwen: 9%
(2007)

Homomannen: 25%
Homovrouwen: 8%

Homomannen: 26%
Homovrouwen: 8%

Homomannen:
20%
Homovrouwen:
7,5%

Betere beheersing

57. Aantal

Businessplan

5.000 unieke

van de Nederlandse
taal en grotere
kennis van cultuur
en geschiedenis van
de (Amsterdamse)
samenleving bij de
Amsterdammers

Amsterdammers
inburgering, 19
dat een taal- en inbur- januari 2006
geringcursus krijgt
aangeboden

Versterken
Sociale Cohesie,
ontmoeting
en binding van
Amsterdammers

58. Aantal goed func- 88 (2007)
tionerende stedelijke
zelforganisaties die
werken aan integratie,
participatie en sociale
cohesie
59. Percentage
lopende uitvoerings
plannen

15

16

17
18

Unieke deelnemers:
deelnemers Prognose 6.583
WI-trajecten: 8.253
Wi 6.500 – 7.500
trajecten17

60.000 Amsterdammers met een
taal- en inburgeringsachterstand
zijn geschoold18

90

90

81

52% van de plannen 100% van de plannen 100% van de plannen
is in uitvoering
is in uitvoering
is in uitvoering
(2006)

100% van de
plannen is in
uitvoering

De gemeente meet pas sinds het jaar 2007. De verschillen tussen de gemeten waarden van de jaren
2007-2009 zijn groot. De meetperiode is te kort om aan de meting conclusies te ontlenen.
Deze indicator en de indicator % ervaren discriminatie vanwege geslacht zijn opgenomen n.a.v. motie
Hoogerwerf/Flos bij de Begroting 2007.
Doelstelling begroting 2009 is bijgesteld in de 1e begrotingswijziging, hoofdstuk 13 tekstuele wijzigingen.
Met geschoold wordt bedoeld dat burgers geplaatst worden op een taal- en/of een inburgeringstraject.
Uiteraard wordt gestreefd naar afronding van dit traject, maar uitval is niet te voorkomen. De raad heeft
ingestemd met het preadvies op de motie Van der Pligt om deze doelstelling voor 2009 bij te stellen naar
6.500 – 7.500. In de periode 2006 t/m 2009 zijn de volgende aantallen relevant:
•
Gestarte Wi-trajecten (vanaf 2007): 20.693
•
Unieke deelnemers (vanaf 2007): 19.561
•
TaalWerkt: 7.790
•
Win: 3.378
•
Trajecten Taal en Ouderbetrokkenheid: 4.186
•
Pavem: 1.136
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Basisvoorwaarden
Doelstelling

Indicator

Nulmeting

Te bereiken resultaat
2009

Bereikte resultaat
2009

Te bereiken
resultaat 2010

Terugdringen CO2
uitstoot

60. Percentage CO2
reductie

-

Uitvoering geven
aan acties uit het
programma Klimaat,
welke leiden tot
vergroten bewustwording, gemeente
en partners aanzetten
tot CO2 reductie

Programma klimaat
in uitvoering: o.a.
- taskforce klimaatneutraal bouwen
- MKB energieloket
en - Klimaatfonds
opgericht;
- start verbetering
schoolgebouwen

40% CO2 emissiereductie in 2025
t.o.v. 1990

61. Aantal klimaatneutrale organisaties

-

Programma klimaat
in uitvoering

Klimaatneutrale
gemeentelijke
organisatie in 2015

Woningbouwproductie

62. Aantal woningen
waarvan bouw is
gestart

4.386 (2007)

5.200

2.273

5.200 (cumulatief
20.000 woningen)

Voldoende ruimte
voor de toekomstige stedelijke
ontwikkeling van
Amsterdam in
vereveningsfonds

63. Stand
algemene reserve
vereveningsfonds

Er is onvoldoende
investeringsruimte
(2007)

- € 27,1 miljoen

- € 256,6 miljoen

Zicht op tenminste
€ 50 miljoen aan
algemene reserve
in Vereveningsfonds
in 2015

Verbeteren
klanttevredenheid
vergeleken met
andere steden

64. Klanttevredenheidsmeting en
klantonderzoek

Afspraken over
toepassen VNG
benchmark aanwezig
(2008)

Benchmark
Dienstverlening
VNG. Gemiddelde
klantwaardering 7,6

7,6

Amsterdam
behoort tot de
beste van de G4

65. Aantal gemeente- lijke organisaties
die voldoen aan de
dienstverleningsnormen

Vaststellen SCA
Burger Service Code
Als diensten hun
afspraken niet
nakomen krijgen
burgers een bosje
bloemen

Verlagen leegstand
kantoren

66. Aantal m2
kantoren omgezet
naar ander gebruik

100.000 m²

44.000 m2
gerealiseerd
115.000 m² gestart

350.000 m²
(cumulatief)

Behoud van een
ﬁjnmazig netwerk
van bus, tram en
metro

67. Percentage
61%
reizigers dat tevreden
is (geeft oordeel
voldoende of goed)
over frequentie en
aansluitingen

67%

71,2%

68%

41.000 m² (2007)

Alle gemeentelijke
organisaties
scoren minimaal
voldoende op
de verschillende
dienstverleningsnormen, met een
stijgende lijn
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Financieel
In deze paragraaf gaat ons College in op de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Het rekeningresultaat 2009
Noord/Zuidlijn
Signiﬁcante afwijkingen resultaatgebied
De ontwikkeling van reserves en voorzieningen
Risicoproﬁel
Implementatie risicomanagement
Grote Stedenbeleid
Gevolgen kredietcrisis
Vereveningsfonds
Verantwoording reserves
Belangrijkste afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde mutaties in reserves
Nieuw gevormde reserves
Overzicht niet in de cijfers verwerkte reserveringsvoorstellen
Voortgang monitor uitvoering in beeld
Toezicht
 DFM Contact center (2e fase toezicht)
 OGA
16. Realisatie ombuigingen (Motie Mulder c.s.)
17. ICT
18. Ontwikkelingen lonen en prijzen
19. (Omslag)rente
20. Verwerking toekomstige geldstromen NUON
21. Frictiekosten stadsdelen

Het Rekeningresultaat 2009
Resultaat in een oogopslag
Met onderstaand overzicht beoogt ons College een globaal inzicht te geven in de uitkomsten van de
gemeenterekening over 2009. Het betreft de geraamde en gerealiseerde saldi en het verschil daartussen
van:
elk resultaatgebied
de algemene dekkingsmiddelen
 de in de cijfers verwerkte reserves
 de niet in de cijfers verwerkte reserves
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In de teksten per resultaatgebied is de toelichting op de afwijkingen opgenomen. De korte toelichting op
hoofdlijnen staat hieronder vermeld:

Bedragen x € 1 miljoen

Begroting
2009

Rekening
2009

Afwijking

Openbare orde en veiligheid

-109,7

-104,7

5,0

Werk en inkomen

-209,9

-235,5

-25,6

Zorg

-185,3

-177,3

8,0

Educatie & jeugd en diversiteit

-105,8

-107,5

-1,6

Verkeer en Infrastructuur

-136,2

-152,4

-16,2

-59,6

-59,6

-0,1

-129,1

-131,0

-1,9

-38,2

-23,4

14,7

15,9

17,9

2,0

-10,9

-22,3

-11,4

Resultaatgebieden (exclusief mutaties reserves)

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Cultuur en monumenten
Milieu en water
Economie en haven
Facilitair en bedrijven
Stedelijke ontwikkeling

-120,5

-85,9

34,6

Bestuur en concern

-105,7

-106,7

-1,0

-1.195,0

-1.188,5

6,5

Uitkering gemeentefonds

1.371,9

1.463,5

91,6

Uitkering stadsdeelfonds

-625,0

-631,1

-6,1

Belastingen

149,7

149,3

-0,4

Erfpacht

332,1

123,8

-208,3

Financiering

38,6

123,0

84,4

Deelnemingen

20,3

41,9

21,6

Overige algemene dekkingsmiddelen

48,2

876,9

828,7

1.335,7

2.147,2

811,5

Resultaat voor onttrekking/toevoeging aan reserves

140,7

958,7

818,0

Onttrekkingen aan reserves

309,9

658,3

348,0

Toevoegingen aan reserves

-450,6

-1.491,1

-1.040,5

Resultaat na onttrekking/toevoeging aan reserves

0,0

126,0

126,0

Niet in de cijfers verwerkte reserveringsvoorstellen

0,0

4,6

4,6

Resultaat beschikbaar voor incidentele ruimte 2011

0,0

121,4

121,4

Totaal saldi
Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)

Totaal algemene dekkingsmiddelen
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Dit resultaat is in grote lijnen als volgt te verklaren:
Resultaat beschikbaar voor
incidentele ruimte 2011

Bedragen x € 1 miljoen
en inclusief mutaties in reserves

Gemeentefonds

91,6

Stadsdeelfonds

-6,1

Financiering

52

Overige algemene dekkingsmiddelen

7,8

Deelnemingen

21,6

Bestuursdienst

-12,2

DMB

6,3

Dienst Wonen

30,3

OGA

-20,7

DMO

-31,5

DWI

-24,6

Overige factoren / per saldo

11,5
126,0

Niet in de cijfers verwerkte reserveringsvoorstellen

-4,6

Resultaat beschikbaar voor incidentele ruimte begroting 2011
(-/- = verslechtering resultaat)

121,4

Signiﬁcante afwijkingen
Hieronder wordt kort ingegaan op de belangrijkste achtergronden van deze afwijkingen.

Gemeentefonds
De gemeentefondsuitkering is met name hoger door een toename van het accres zoals vastgelegd in het
aanvullend beleidsakkoord (+ € 27,4 miljoen), de toename van de decentralisatie- en integratieuitkeringen
(+ € 23,8 miljoen) en een hogere uitkering als gevolg van de stijging van de Amsterdamse uitkeringsbasis
(+ € 21,2 miljoen). De met de toename van de decentralisatie- en integratieuitkeringen gepaarde extra lasten
zijn opgenomen in de desbetreffende resultaatgebieden.

Stadsdeelfonds
De lasten voor het Stadsdeelfonds zijn € 6,1 miljoen hoger dan geraamd in de begroting. Dit is inclusief de
post nog aan stadsdelen uit te keren van € 12,8 miljoen. Ten opzichte van de begroting is de uitkering aan
stadsdelen uit het stadsdeelfonds -/- € 6,7 miljoen lager dan geraamd in de begroting. Hier liggen diverse
redenen aan ten grondslag zoals een uitname door de centralisatie van het leerlingenvervoer.
De post van € 12,8 miljoen bestaat uit ontwikkelingen in de uitkering van het stadsdeelfonds die nog niet
eerder in de bevoorschotting of begroting van het stadsdeelfonds zijn verwerkt.

Financiering
Het resultaat ten aanzien van de rente over de “eigen ﬁnancieringsmiddelen” kwam per saldo € 38,5 miljoen
lager uit. Daar staat tegenover dat de aan stadsdelen en diensten doorberekende rente hoger is dan
begroot, te weten € 83 miljoen. Daarnaast is er een lagere toevoeging aan het weerstandsvermogen,
-/- € 7,6 miljoen.

Deelnemingen
De rentelasten, die ten laste komen van de algemene dienst, bedroegen in 2009 circa € 13,6 miljoen.
Dit is € 3,2 miljoen lager dan begroot. De dividendopbrengsten van deze deelnemingen bedroegen
€ 55,4 miljoen. Dit bedrag is € 18,3 miljoen hoger dan het bedrag waarin de begroting en actualisatie vanuit
is gegaan. Dit resultaat is grotendeels het gevolg van de hogere dividenduitkering van NV NUON over 2008
die in 2009 heeft plaatsgevonden. Per saldo is het resultaat van de deelnemingen € 21,6 miljoen beter dan
begroot.
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Dienst Wonen
Dienst Wonen heeft in de rekening een saldoverbetering van ruim € 30 miljoen. Begroot was een negatief
saldo van circa € 22 miljoen, de realisatie is een positief saldo van € 8 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door vrijval uit reserves en voorzieningen. De belangrijkste is de vrijval ruim € 24 miljoen uit de
voorziening BWS rente. Het ministerie van VROM heeft in het verleden afspraken gemaakt met de gemeente
over te vergoeden rente over de BWS subsidies. De gemeente heeft eveneens een rentevergoeding
afgesproken met corporaties en particulieren. Dit verschil tussen beide rentevergoedingen heeft in
de afgelopen jaren jaarlijks een voordeel voor de gemeente opgeleverd. Nu het ministerie in 2009 de
toekomstige subsidieverplichtingen richting de gemeente heeft afgekocht valt het jaarlijkse rentevoordeel
nu in één keer vrij. Daarnaast valt bijna € 3 miljoen vrij uit de reserve BWS 5e fonds. Verder zorgt een aantal
meevallers in de exploitatie van de Dienst Wonen voor een resultaatverbetering van bijna € 3 miljoen.

OGA
Het ontwikkelingsbedrijf heeft in de rekening een resultaatverslechtering van ruim € 20,6 miljoen. Begroot
was een afdracht aan de algemene dienst van € 49,7 miljoen, gerealiseerd is € 29,1 miljoen. Het erfpachtresultaat verminderde sterk. De realisatie bedroeg niet € 59,6 miljoen zoals begroot, maar € 41 miljoen.
Een verslechtering van € 18,6 miljoen als gevolg van een lager dan verwachte afkoop van de erfpachtcanons,
lagere renteontvangsten en het treffen van een voorziening van € 10,7 miljoen vanwege het faillissement van
een erfpachter.

DWI
Het grootste deel wordt veroorzaakt door een stijging van het saldo op het inkomensdeel (€ 17,8 miljoen).
De resterende stijging ten opzichte van de begroting zit met name in de apparaatskosten.

DMO
De stijging van het negatieve saldo bij DMO betreft voor € 20 miljoen middelen wijkaanpak 2009 uit de
meicirculaire gemeentefonds. Tegenover de stijging van deze lasten bij DMO staat dus een stijging van de
inkomsten vanuit het gemeentefonds.
Voor € 7 miljoen betreft het de overheveling middelen stadsdeelfonds ten behoeve van het leerlingenvervoer. Ook dit is gemeentebreed gezien budgettair neutraal.

DMB
Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele posten. Het betreft hier onder andere de
teruggaaf BTW van bodemsaneringsprojecten van in totaal € 3,7 miljoen. Daarnaast is in 2008 en eerdere
jaren voor een aantal bodemsaneringsprojecten te hoge post uitgaven geraamd van in totaal € 3 miljoen.

Bestuursdienst
Ten opzichte van de begroting zijn de lasten met € 20,0 en de baten met € 22,6 miljoen overschreden.
Er is € 12,2 miljoen méér toegevoegd aan de reserves waardoor per saldo een nadelig resultaat is van
€ 9,5 miljoen. In de actualisatie 2009 werd een verslechtering van het saldo met € 12,4 miljoen verwacht.
Belangrijke oorzaken hiervan waren de kapitaallasten over de investering in 2008 in Open Source
(€ 0,8 miljoen), kosten herinrichting Wallen (€ 4,0 miljoen), uitvoering plan van aanpak radicalisering
(€ 0,7 miljoen), afkoop keuzepensioen Brandweer (€ 3,2 miljoen), netto frictiekosten in verband met
ontvlechting van parkeerbeheer van de Dienst Stadstoezicht en de oprichting van Cition BV (€ 1,0 miljoen).
Het rekeningresultaat is ten opzichte van de actualisatie € 2,8 miljoen gunstiger. Dit is vooral het gevolg
van een vrijval van € 4,1 miljoen bij de uitgaven voor het Veiligheidsplan, omdat deze alsnog ten laste van
de middelen Grote Stedenbeleid (GSB) konden worden gebracht. Hier staat een reservering tegenover van
€ 2 miljoen voor een cameratoezichtruimte, omdat die niet meer ten laste van de GSB-middelen konden
komen.

Aanwending
Conform de afgelopen jaren gebruikelijke gedragslijn is het bedrag van € 121,4 miljoen beschikbaar als
incidentele begrotingsruimte 2011. Ons College denkt dat het goed is, indien uw Vergadering expliciet
stilstaat bij de vraag of het passend is, dit automatisme ook voor het rekeningresultaat over 2009 te
hanteren.
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Ons College ziet daarvoor een aantal redenen:
het voor 2011 beschikbare resultaat 2009 is relatief hoog. De reden is dat het voorstel van ons College
voor de dekking van de kosten Noord/Zuidlijn in het vervolg van deze paragraaf gekoppeld is aan de
verkoopopbrengst NUON-aandelen. In de afgelopen jaren drukte het jaarlijkse tekort Noord/Zuidlijn op
het rekeningresultaat1
 in het licht van de kredietcrisis en de gevolgen ervan voor de Amsterdamse economie en de
gemeentebegroting wachten ons (ﬁnancieel) uiterst moeilijke jaren. Denk alleen al aan de implementatie
van de maatregelen voortvloeiend uit het rapport ‘Inzet op herstel’ en mogelijke andere bezuinigingsmaatregelen, zodra de nieuwe gemeenteraad daaruit zijn keuze heeft gemaakt. Ons College verwacht dat
incidentele middelen, al dan niet in de vorm van frictiekosten, noodzakelijk zullen zijn om de periode te
overbruggen totdat de structurele effecten daarvan (volledig) in de gemeentebegroting zichtbaar worden.
In de Begroting 2011 – waarvan de voorbereidingstijd uiterst beperkt is – zal hiervan nadrukkelijk sprake
zijn.
Voor de Begroting 2011 is op dit moment een tekort van € 80 miljoen voorzien. Daarnaast wordt in het
rapport Inzet op herstel uitgegaan van een bedrag van € 10 miljoen voor nieuw beleid. In totaal een
bedrag van € 90 miljoen. Gezien mogelijke tegenvallers / frictie in het licht van de hiervoor genoemde
redenen lijkt het verstandig grofweg de helft daarvan beschikbaar te houden voor de periode 2011-2014.
Dat komt neer op € 45 miljoen.
 in de paragraaf risico’s en weerstandsvermogen wordt geconcludeerd dat verhoging / verlaging van de
algemene risicoreserve niet nodig / wenselijk is. Tegelijkertijd wordt echter opgemerkt dat kwantiﬁcering
van risico’s in de praktijk lastig blijkt. Daar komt nog bij dat een externe validatie van de algemene
risicoreserve de afgelopen collegeperioden niet heeft plaatsgevonden


Dit overziende stelt ons College uw Vergadering het volgende voor:
Bedragen x
€ 1 miljoen
Rekeningresultaat 2009

121,4

Oormerking ten behoeve van eventuele tegenvallers / frictiekosten in het kader van de
heroverwegingsoperatie
Beschikbaar voor incidentele ruimte 2011

-/- 45,0
76,4

Noord/Zuidlijn
De ﬁnanciële referentie, zijnde het formeel door uw Vergadering beschikbaar gestelde budget, die voor het
project bij de Q4-2008 is vastgesteld, bedraagt in totaal € 2.630,2 miljoen. Ons College heeft, zoals in de
eerdere kwartaalrapportage was aangekondigd, de aanbevelingen van de commissie Veerman meegenomen
in de nieuwe prognose einde werk van het project.
De commissie Veerman heeft voorgesteld om € 500 miljoen aan extra middelen toe te voegen aan het
project, mede ook om voldoende gesteld te staan om risico’s met een kleine kans maar met een groot
gevolg ﬁnancieel te kunnen opvangen. Ten opzichte van de actuele referentie bedraagt de prognose einde
werk € 3.130,2 miljoen.

1

Ter vergelijking; in 2008 betrof het rekeningresultaat € 104,5 miljoen na aftrek van niet in de cijfers
verwerkte reserveringsvoorstellen. In 2007 was het rekeningresultaat aldus € 103,5 miljoen waarna
na aftrek van de bijdrage in de voorziening Noord/Zuidlijn nog € 51,8 resteerde. In 2006 betrof het
rekeningresultaat dat beschikbaar was voor nieuwe uitgaven € 121 miljoen. In 2005 was er sprake van
een rekeningresultaat van € 182,9 miljoen waarvan na aftrek voor enkele voorzieningen waarvan de
voornaamste weer de Noord/Zuidlijn betroffen nog € 45,2 miljoen resteerde.
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Bedragen x € 1 miljoen
BUDGET-PROGNOSE
prijspeil 2009

Budget

Prognose

Verschil

Q4-2009

Q4-2009

Q4-2009

[1]

[2]

[3]=[1]-[2]

1.905,4

2.127,3

-221,9

Bijkomende kosten

119,1

144,0

-24,9

VAT-kosten (Voorbereiding, Administratie en Toezicht)

438,4

487,6

-49,2

25,8

0,0

25,8

2.488,7

2.758,9

-270,2

141,5

163,8

-22,3

97,1

-97,1

141,5

260,9

119,4

2630,2

3019,8

-389,6

110,4

-110,4

2.630,2

3.130,2

-500,0

Bouwkosten

Beheersmaatregelen
Kosten excl. risico’s
Risicofonds (prognose o.b.v. verwachtingswaarde)
Risicofonds (verwachtingswaarde - 95%-waarde)
Risico's
Totaal Noord/Zuidlijn (conform dekkingsvoorstel)
Aansluiting met Commissie Veerman € 500 miljoen
Extra voorziening “kleine kans-groot gevolg” risico’s
Totaal Noord/Zuidlijn inclusief aansluiting Commissie Veerman

In de aan uw Vergadering aangeboden raadsvoordracht stellen wij uw Vergadering voor om een bedrag van
€ 389,6 miljoen in de Jaarrekening 2009 te dekken. Ten opzichte van de € 500 miljoen ziet ons College nog
geen noodzaak in een dekking voor de “Extra voorziening kleine kans – groot gevolg (kkgg)” risico’s. Het
concept van een risicofonds is namelijk gebaseerd op identiﬁcatie van risico’s ieder met kans op vóórkomen,
ﬁnanciële gevolgen en eventuele onderlinge samenhang. Vervolgens wordt de omvang bepaald op basis
van simulatie en toelaatbare overschrijdingskansen. In deze benadering wordt van het risicofonds niet geëist
dat het dekking biedt voor alle risico’s die zich ooit kunnen manifesteren.
Mocht echter gedurende de verdere looptijd van het project blijken dat het (gedeeltelijk) dekken van deze
€ 110,4 miljoen noodzakelijk is geworden, dan zal ons College uw Vergadering hierover op basis van de
jaarrekening informeren.

Dekking 2009
Gezien het tekort aan structurele ruimte stelt ons College uw Vergadering voor om, afwijkend van de
bestendige gedragslijn, het totale bedrag van € 389,6 miljoen incidenteel te dekken ten laste van de reeds
ontvangen NUON-gelden. Tevens is sprake van bovengenoemde € 110,4 miljoen voor KKGG-risico’s. Bij dit
punt acht ons College het wenselijk dat deze betrokken worden conform de nu gekozen systematiek, bij de
toekomstige jaarrekeningen.

Projectbeheersing
Het uitvoeringsprogramma gericht op volwaardige projectbeheersing bij de dienst Noord/Zuidlijn is verder
geïmplementeerd. De resultaten worden na een interne audit in januari 2010 vanaf maart 2010 extern
ge-audit.

Meerkosten Noord/Zuidlijn
Conform de bestendige Amsterdamse gedragslijn doet ons College Uw Vergadering echter wel een voorstel
tot dekking van de in de Q4 2009 prognose Noord/Zuidlijn opgenomen kosten. Het ongedekt laten van
deze kosten acht ons College onverstandig.
Wij willen uw Vergadering er op wijzen dat een blijvende inspanning nodig is om de hogere overheden
ervan te overtuigen dat de aanleg van de Noord/Zuidlijn niet alleen voor de stad Amsterdam, de regio, de
provincie Noord-Holland, maar voor Nederland als geheel, van belang is. De noodzaak om met de hogere
overheden in contact te treden voor een aanvullende bijdrage blijft pregnant aanwezig mede gezien het feit
dat een groot deel van de NUON-middelen nu bestemd moeten worden voor de Noord/Zuidlijn.

Amsterdams Investeringsfonds
In de Begroting 2010 heeft ons College er voor gekozen geen bestedingsverplichtingen aan te gaan
in het kader van het Amsterdams Investeringsfonds en de toekomstige NUON opbrengsten. Dit mede
met het oog op het opvangen van ﬁnanciële tegenvallers. Aangegeven in de Begroting 2010 is dat de
vrijval van de NUON opbrengsten bij jaarrekening zal plaatsvinden. Binnen dit kader is elders in deze
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rekening opgenomen het voorstel tot dekking van de extra kosten Noord/Zuidlijn ten laste van de NUON
opbrengsten. Ons College gaat hier nader in op de consequenties hiervan in het licht van het Amsterdams
Investeringsfonds en de omgang met de NUON opbrengsten in de komende jaren. Immers, een deel van de
opbrengst moet nog daadwerkelijk gerealiseerd worden.
In lijn met de richtlijnen van de commissie BBV wordt de gehele opbrengst (dus inclusief nog in latere jaren
te ontvangen bedragen) van de verkoop van NUON als aparte reserve in de Rekening 2010 verantwoord.
Daarvan heeft een bedrag van € 410,7 miljoen betrekking op 2009. Voorgesteld wordt het in de Q4 2009
prognose Noord/Zuidlijn opgenomen bedrag van € 389,6 miljoen ineens (a fonds perdu) ten laste van de
NUON opbrengsten te dekken.
Naast bovengenoemd bedrag voor de Noord/Zuidlijn heeft ons College een bedrag van € 20 miljoen
vanuit de NUON-middelen gedekt ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage aan het Food Center.
Dit bedrag is als extracomptabel reserveringsvoorstel opgenomen. Voor een nadere toelichting verwijzen
wij uw Vergadering naar het resultaatgebied Facilitair en Bedrijven en het overzicht niet in de cijfers verwerkt
reserveringsvoorstellen van deze ﬁnanciële hoofdlijnen. Hiermee zijn de NUON-middelen welke betrekking
hebben op 2009 vrijwel volledig belegd. Dit geeft des te meer aan dat een blijvende inspanning richting
hogere overheden nodig blijft.
Ons College doet behoedzaamheidshalve daarom bij deze rekening nog geen voorstel tot storting van
bedragen uit de NUON opbrengsten in het Amsterdams Investeringsfonds maar laat dit over aan een
volgend College. Ons College geeft in overweging, om voor de nog te realiseren NUON-opbrengsten, de in
de Begroting 2010 gekozen lijn vast te houden, waarbij telkens op basis van de jaarrekening – in het licht van
ﬁnanciële tegenvallers – kan worden besloten tot mogelijke dotatie van bedragen uit de NUON opbrengsten
in het Amsterdams Investeringsfonds.

Signiﬁcante afwijkingen per resultaatgebied
Bij de toelichting op het rekeningresultaat 2009 heeft ons College een aantal diensten opgesomd die
een signiﬁcante bijdrage hebben geleverd aan het rekeningresultaat. Hieronder wordt ingegaan de op
signiﬁcantie afwijkingen per resultaatgebied exclusief de mutaties in de reserves, welke aansluit op tabel 1.

Resultaatgebied Werk en inkomen
Bij het resultaatgebied Werk en inkomen is sprake van € 18 miljoen aan hogere uitkeringslasten. Daarnaast
is er sprake van € 2 miljoen hogere gemeentelijke bijdrage voor werk, re-integratie en participatie. Tot slot
heeft € 5 miljoen betrekking op armoede, met name door de overheveling van de langdurigheidstoeslag
vanuit WWB-budget naar gemeentefonds.

Resultaatgebied Verkeer en vervoer
Het hier gepresenteerde resultaat is met name het gevolg van ﬁnancieel technische mutaties binnen het
subresultaatgebied Openbaar Vervoer, bijvoorbeeld de onttrekking vanuit de voorziening “risicofondsen
Noord/Zuidlijn” is wel zichtbaar in het saldo (exclusief mutaties reserves) maar de dotatie aan de reserve
“gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn” niet.

Resultaatgebied Milieu en water
De belangrijkste ontwikkeling die tot een resultaat van € 14,6 miljoen heeft geleid, is een lager saldo op
de post bodemsanering (€ 10 miljoen) waar sprake is van vrijval transistorische posten en niet begrote
baten bij de sanering Oostergasfabriek. Daarnaast is er minder uitgegeven aan baggerslibverwerking
(€ 1 miljoen). In 2009 zijn er nagenoeg geen baggerprojecten uitgevoerd waar sprake was van ‘niet
verspreidbare’ bagger. Dit heeft geleid tot een relatief laag uitgavenniveau, daar de verspreidbare bagger
lagere afzetkosten met zich mee brengt. Als laatste is een positief resultaat behaald van € 2,7 miljoen op de
drinkwatertaak. Dit is grotendeels te danken aan incidentele meevallers (o.a. lagere kapitaallasten, lagere
energiekosten en ontvangen schade-uitkeringen). Het positieve bedrag van € 2,7 miljoen is toegevoegd aan
de egalisatiereserve.
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Resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling
De ontwikkeling van het saldo in het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling wordt in sterke mate bepaald
door de ruimtelijke projecten. Het begroten is moeilijk vanwege inherente onzekerheden in de voortgang
van de plannen. De ontwikkeling van de baten en lasten kan derhalve niet los worden gezien van de
ontwikkeling van de reserves en voorzieningen in het resultaatgebied.

De ontwikkeling van reserves en voorzieningen
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de algemene reserves, de
bestemmingsreserves en voorzieningen. Het onderscheid tussen deze drie vormen ligt in het feit dat de
bestuurlijke vrijheidsgraden ten aanzien van voorzieningen geringer zijn dan ten aanzien van bestemmingsreserves en de algemene reserves. In het geval van voorzieningen wordt de omvang bijvoorbeeld bepaald
door comptabele voorschriften die verplichten een voorziening te treffen indien zich een bepaald concreet te
kwantiﬁceren risico voordoet.
De totale omvang van de reserves en voorzieningen is in 2009 gestegen (t.o.v. 2008) met € 728 miljoen.
Dit is vooral toe te schrijven aan het reserveren van de opbrengsten van de verkoop van NUON-aandelen.
Bedragen x € 1 miljoen

2005

2006

2007

2008

416

433

280

335

266

Bestemmingsreserves

1.302

1.050

971

1.280

2.011

Eigen Vermogen

1.718

1.483

1.251

1.528

2.277

Voorzieningen

1.886

2.069

2.239

1.625

1.691

Totaal

3.604

3.552

3.490

3.240

3.968

Algemene reserves

2009

Kijkend naar de ontwikkeling van het totaal van de reserves en voorzieningen in de afgelopen vijf jaar kan
geconcludeerd worden dat vanaf 2005 tot 2008 een dalende trend waarneembaar is. Deze trend zet zich
voort, maar wordt door het reserveren van de NUON opbrengsten sterk vertekend. Conform de in februari
2010 verschenen richtlijnen van de commissie BBV zijn de totale opbrengsten van de verkoop in een keer
in de Rekening 2009 verwerkt. Op de technische details en consequenties van deze richtlijn wordt elders in
deze rekening dieper in gegaan.
De gemeente beschikt eind 2009 over 306 reserves (16 meer dan eind 2008) en 113 (18 minder dan eind
2008) voorzieningen. In 2009 zijn 28 nieuwe reserves gevormd en 61 volledig tot besteding gekomen.
De 28 nieuwe reserves vertegenwoordigen een waarde van € 423,5 miljoen en de afgewikkelde reserves een
waarde van € 80,8 miljoen (boekwaarde per 1 januari 2009).
De belangrijkste nieuwe reserves > € 5,0 miljoen zijn:
 de reserve NUON gelden van € 368,7 miljoen (algemene dekkingsmiddelen)
 reserve Investeringen in Maatschappelijke Opvang van € 6,8 miljoen (resultaatgebied Zorg)
 reserve Zuidelijke IJ-oevers van € 30,5 miljoen (resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling)
In 2009 zijn acht nieuwe voorzieningen getroffen en 18 voorzieningen afgewikkeld. De acht nieuwe
voorzieningen bedragen € 62,1 miljoen en de 18 afgewikkelde voorzieningen bedragen € 6,3 miljoen.
De belangrijkste nieuwe voorzieningen > € 1 miljoen zijn:
 voorziening Bijdrage OGA aan Fietsenstalling Zuid/ WTC van € 1,3 miljoen (resultaatgebied Verkeer en
infrastructuur)
 voorziening Life Sciences Fonds Amsterdam van € 2,6 miljoen (resultaatgebied Economie en haven))
 voorziening EFRO Kansen voor West van € 20,6 miljoen (resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling)
 voorziening Escrow-rekening NUON van € 36,7 miljoen (resultaatgebied Algemene dekkingsmiddelen)
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Risicoproﬁel
Deze onzekere tijden hebben gevolgen voor het risicoproﬁel van de gemeente. Hierbij zijn nog de volgende
overwegingen van belang:
 alle mogelijke tegenvallers zullen zich nooit op hetzelfde moment in hun maximale omvang voordoen
 de gevolgen van de crisis zorgen voor een verhoging van het risicoproﬁel van de gemeente, zowel aan
de baten als lasten kant. De bestaande buffers (bijvoorbeeld voor de WWB en de WMO) moeten hiervoor
ook al worden aangesproken
 een bijzonder risico is het dreigende tekort in het Vereveningsfonds dat kan oplopen tot € 300 miljoen.
De beheersing van dit risico (en in het uiterste geval de dekking) zal primair binnen de ruimtelijke sector
moeten worden gezocht
 binnen de bedrijfsvoering noemen de diensten met name ICT als risico
sommige facilitair werkende (onderdelen van) diensten moeten werken in concurrentie met private
partijen. Hun totale omzet is circa € 100 miljoen. Zij hebben een ﬂexibele schil (externe inhuur) en
reserves om voor een beperkte tijd de gevolgen van marktrisico’s op te vangen
 een bijzondere categorie risico’s bestaat uit de ‘kleine kansen grote gevolgen risico’s’. Hiervoor geldt dat
als het risico zich voordoet (waarop de kans dus erg klein is, in de orde van minder dan 1%) de gevolgen
zo groot zijn dat deze binnen de bestaande risicoreserve niet kunnen worden gedekt. Het gaat in de
praktijk dan om calamiteiten waarvan de gevolgen niet anders dan ad hoc naar bevinding van zaken
kunnen worden opgevangen


Het is goed voor ogen te houden dat de gemeente een aantal mogelijkheden heeft om de gevolgen van
risico’s te dekken:
sinds 2002 konden tegenvallers in de uitvoering van de begroting altijd worden gedekt door incidentele
baten en positieve saldi van baten en lasten, mede door behoedzaam ramen. Met als gevolg dat er in
geen enkel jaar sprake was van een negatief rekeningresultaat dat moest worden gedekt uit de Algemene
Risico Reserve (ARR)
 voor het grootste gemeentelijke project de Noord/Zuidlijn bestaat een aparte buffer voor de dekking van
risico’s (zie ook elders in dit hoofdstuk). Daarnaast zijn er andere projecten met een eigen risicoreserve
of posten onvoorzien. De gemeente heeft ultimo 2009 in totaal € 266 miljoen algemene reserves,
€ 2.011 miljoen bestemmingsreserves en € 1.691 miljoen voorzieningen
 het aan uw Vergadering toegezonden heroverwegingsrapport Inzet op herstel bevat in de paragrafen
8 (belastingen) en 9 (mogelijkheden incidentele opgave) mogelijkheden extra inkomsten te genereren
die, indien nodig, kunnen worden gebruikt om de gevolgen van risico’s te dekken


Tenslotte is als dekking de Algemene Risico Reserve (ARR) beschikbaar. Relevant voor de bepaling van de
omvang is het gegeven dat de gemeente een veelheid aan risico’s heeft waarvan de zwaarte (in kwalitatieve
zin) niet altijd goed kan worden aangeven, maar ook beschikt over mogelijkheden om als dat nodig is de
eventuele gevolgen van risico’s te dekken, zeker op termijn.
Met dit voor ogen kan worden gesteld dat de ARR vooral de mogelijkheid moet bieden om onverwachte
tegenvallers tijdens de uitvoering van de begroting te kunnen dekken. De omvang zou gerelateerd
kunnen worden aan de omzet van de gemeente. Die ligt in de orde van € 3 miljard2. Met een ARR van
bijna € 150 miljoen is de buffer voor onverwachte tegenvallers dan 5% van de omzet en dat lijkt zeker niet
overdreven groot. Temeer niet omdat er altijd risico’s zullen zijn die nog niet als zodanig zijn onderkend.
Een punt van aandacht is dan nog wel het risico van het forse dreigende tekort van het VE-fonds.
Ons College meent echter dat de maatregelen opgenomen in ‘meer ruimte winnen’ voldoende moeten zijn
om dit risico te beheersen en zo nodig de gevolgen ervan te dekken.
Alles overziende meent ons College dat een verhoging van de ARR niet nodig is en een vrijval niet wenselijk
is. Er wordt dan ook volstaan met rentebijschrijving.

2

Gecorrigeerd voor dubbeltellingen etc, ontleend aan het werk ten behoeve van de heroverwegingen
(Inzet op herstel).
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Implementatie risicomanagement
Ons College constateerde in 2008 dat een verbeterslag in het risicomanagement moet worden gemaakt.
Ons College stelde daartoe de notitie Risicomanagement en de Regeling Risicovolle Projecten op, die door
uw Vergadering mei 2008 zijn vastgesteld. Maar, zoals ook bij de raadsbehandeling werd opgemerkt, dit
is alleen nog papier. Waar het om gaat is dat uw Vergadering, ons College en het ambtelijk apparaat zich
voortdurend bewust zijn van de risico’s die nu eenmaal onvermijdelijk zijn als het gemeentebestuur iets wil
bereiken. Die risico’s kunnen vaak wel worden beheerst en als dat niet zo is moeten zij tenminste goed in de
gaten worden gehouden. Dat vergt een cultuur waarin het normaal is dat binnen bestuur en apparaat open
en eerlijk over risico’s wordt gesproken en samen wordt nagedacht over de beheersing daarvan. Dit gebeurt
niet vanzelf maar vergt tijd en energie. Uw Vergadering heeft hiervoor ook middelen vrijgemaakt.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het risicomanagement van diensten en projecten
ligt bij de betreffende portefeuillehouder. Ambtelijk zijn primair de directeuren van diensten en projecten
verantwoordelijk.
Aan de verbetering van het risicomanagement wordt hard gewerkt langs de lijnen: versterking van
risicomanagement binnen de reguliere bedrijfsvoering van diensten, meer aandacht voor de beheersing van
risico’s bij de opzet en uitvoering van projecten en een beter inzicht in de gemeentebrede, dienst en project
overschrijdende risico’s en de beheersing daarvan. Uw Vergadering heeft in september 2009 een notitie
ontvangen over de voortgang van de implementatie van het risicomanagement. In de risicoparagraaf bij
deze rekening wordt meer uitvoerig ingegaan op de in 2009 ondernomen activiteiten.
In 2009 is bestuurlijk én ambtelijk duidelijk de stap gezet naar de onderkenning dat risicomanagement
van wezenlijk belang is voor een succesvolle realisatie van onze beleidsdoelen. Veel risico’s in Amsterdam
worden goed beheerst, maar er is nog een weg te gaan alvorens gezegd kan worden dat Amsterdam het
risicomanagement op orde heeft. Het is geen gemakkelijk onderwerp: risico’s manifesteren zich nu eenmaal
op veel verschillende manieren en zijn van te voren niet gemakkelijk te herkennen. Beheersing van risico’s
is maatwerk, zowel in opzet als uitvoering. Er is er ook huiver: dat risicomanagement extra bureaucratie
betekent met alleen maar mijden van risico als gevolg, dat het benoemen van risico’s ten koste gaat van
het draagvlak voor het beleid. Maar er is uiteindelijk geen twijfel dat een succesvolle realisatie van de
bestuurlijke ambities van elk college alleen maar gebaat is bij het tijdig kennen en beheersen van risico’s die
deze ambities in de weg kunnen staan.
Risicomanagement functioneert alleen goed binnen een ambtelijke én bestuurlijke cultuur waar het normaal
is dat bij de opzet en uitvoering van beleidsdoelstellingen rekening wordt gehouden met risico’s, niet
achteraf maar tijdig zodat er wat mee gedaan kan worden. Dat vergt discipline want het is niet vanzelfsprekend, zo leert de ervaring.

Grote Stedenbeleid
In 2009 loopt de derde periode van het Grote Stedenbeleid af. De eindverantwoording aan het rijk vindt
plaats in de jaarrekening via de zogenoemde Single Information Single Audit (SiSa) bijlage. Het Grote
Stedenbeleid bestaat uit de domeinen Sociaal Integratie en Veiligheid (SIV), Economie (EZ) en Fysiek (ISV).
In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de eindverantwoording. Via verschillende bestuurlijke
brieven zijn de diensten, bedrijven én stadsdelen gewezen op de nadere eindverantwoording en de zorgen
van uw Vergadering over de risico’s bij niet tijdige, onvolledige of onjuiste verantwoording.
Na vaststelling van de jaarrekening door uw Vergadering wordt de verantwoording voorgelegd aan het rijk.
Die zal beoordelen of de afgesproken prestaties zijn behaald. Er is een ﬁnancieel risico op terugbetaling
aanwezig voor die onderdelen waarop de prestatie verwijtbaar niet is gehaald. Om deze niet-verwijtbaarheid
aan te tonen wordt bij de verantwoording voor de niet behaalde prestaties onderbouwd welke inspanningen
Amsterdam heeft gepleegd om de afgesproken prestaties te realiseren.
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Met ingang van 2010 zijn nog beschikbare rijksmiddelen voor stedenbeleid gedecentraliseerd naar
het gemeentefonds. Dit betekent dat de ﬁnanciële verantwoording via SiSa vervalt. De administratieve
lastendruk neemt hierdoor sterk af.

Kredietcrisis en heroverwegingen
In de risicoparagraaf bij de Begroting 2010 is uitvoerig aandacht besteed aan de kredietcrisis en de gevolgen
daarvan voor de Amsterdamse economie en de gemeentebegroting.
Ons College heeft in een vroeg stadium onderkend dat de kredietcrisis grote gevolgen zou kunnen
hebben voor onze stad en heeft daarom eind 2008 een aantal maatregelen genomen. Periodiek wordt uw
Vergadering geïnformeerd over de voortgang hiervan.
Daarnaast was het al snel duidelijk dat de maatregelen extra middelen zouden vergen waarvoor niet zonder
meer ruimte bestond. Wij hebben daarom maatregelen en de ruimte scheppende posterioriteiten verwerkt
in de actualisatie 2009.
Voor een deel hebben de risico’s die bij het begin van de kredietcrisis werden geïdentiﬁceerd zich ook
voorgedaan. De volgende afwijkingen in de rekening ten opzichte van de begroting zijn voor een belangrijk
deel toe te schrijven aan de kredietcrisis:
 de gemeentelijke grondexploitaties werden in 2009 geconfronteerd met een dramatische verslechtering
van de marktomstandigheden. Als gevolg hiervan dreigt een ongekend tekort in het VE-fonds. Elders in
deze paragraaf wordt hier nader op ingegaan
het beroep op de Bijstand nam in 2009 sterk toe waardoor een fors tekort is ontstaan dat deels uit de
reserve WWB is gedekt. In het resultaatgebied Werk en Inkomen wordt hier nader op ingegaan
 het nadelige effect op de gemeentelijke belastingen bedroeg ruim € 4 miljoen (toeristenbelasting en
vermakelijkheidsretributie)
 de opbrengst van de leges Bouw en gebruik daalde met ruim € 2 miljoen
 de parkeeropbrengsten voor de centrale stad zijn ruim € 3 miljoen lager dan begroot
 de rente die Amsterdam in 2009 moest betalen over haar rekeningcourant krediet was aanmerkelijk lager
dan werd geraamd, zodat een meevaller van ruim € 60 miljoen optrad.
 particulieren kunnen lastiger de afkoop van hun toekomstige canons ﬁnancieren. Dit betekent dat ook
de meerwaarde voor de gemeente die door afkoop kan ontstaan € 9 miljoen lager is uitgekomen dan
begroot


Ons College heeft na de zomer van 2009 geconcludeerd dat drastische verdere maatregelen nodig zijn.
Daartoe hebben wij eerst de te verwachten gevolgen de komende jaren van de recessie (en dan vooral te
verwachten bezuinigingen van het rijk) in kaart gebracht. Vervolgens is een inventarisatie gemaakt van de
mogelijkheden om op termijn € 248 miljoen structureel en € 375 miljoen incidenteel te bezuinigen. Dit zijn
voor Amsterdam taakstellingen die na de Tweede Wereldoorlog zonder precedent zijn. Het rapport ‘Inzet
op herstel’ is inmiddels ter beschikking gesteld aan uw Vergadering ten behoeve van de opstellers van het
nieuwe Programakkoord.

Vereveningsfonds
De effecten van de kredietcrisis op de grondprijzen zijn zorgelijk. Gemeentebreed is een overmaat aan
vooral woningbouwplannen en kantoorplannen. De grondopbrengsten staan in toenemende mate onder
druk. De opbrengsten van de grootstedelijke grondexploitaties in 2009 waren met € 321 miljoen aanzienlijk
lager dan begroot (€ 563 miljoen). De uitgaven bedroegen € 435 miljoen (€ 473 miljoen begroot). Per saldo
overtroffen in 2009 de kosten de opbrengsten met € 114 miljoen.
Daarnaast zijn in 2009 de ramingen in lopende plannen drastisch naar beneden bijgesteld: dalende
grondopbrengsten voor commerciële bestemmingen van € 150 miljoen, verslechterde grondopbrengsten
woningbouw van € 58 miljoen en vertragingen in de uitgifte van € 25 miljoen. Volgens de huidige inzichten
stevent de algemene reserve van het Vereveningsfonds, Amsterdams belangrijkste fonds voor de dekking
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van tekorten bij de gebiedsontwikkeling, af op een tekort van meer dan € 300 miljoen in 2014. Daarmee is er
geen zicht op de positieve stand van de Algemene Reserve van het Vereveningsfonds vijf jaar na peildatum
van + € 50 miljoen die minimaal noodzakelijk wordt geacht. Bij de planherzieningen in 2010 (LenteRAG)
wordt dit beeld geactualiseerd.
In 2009 zijn diverse maatregelen genomen. Met de ‘stofkamoperatie’ is getracht de bestaande actieve
plannen te optimaliseren om € 200 miljoen ruimte te maken voor het Vereveningsfonds. Volgens de
huidige inzichten levert dit niet genoeg op, bij het geraamde tekort van meer dan € 300 miljoen is rekening
gehouden met de effecten van de stofkamoperatie. In december 2009 heeft ons College daarom besloten
dat alle lopende plannen tegen het licht worden gehouden, niet alleen grootstedelijke projecten, inclusief
de Zuidas, maar ook de stadsdeelplannen. Vooruitlopend op deze heroverweging is in december door uw
Vergadering besloten om met onmiddellijke ingang af te zien van nieuwe project- en investeringsbesluiten
en terughoudend te zijn met het aangaan van nieuwe verplichtingen voor de grondexploitaties van de
grootstedelijke en coalitieprojecten. Verplichtingen boven € 1 miljoen (bij werken) en € 193.000 (bij diensten
en leveringen) vereisen expliciet toestemming van ons College. Ons College hanteert hierbij het principe van
‘nee, tenzij’.
Op 16 februari 2010 stelde ons College de nota Meer ruimte winnen, naar een gezond Vereveningsfonds
vast. Deze nota beschrijft mogelijke maatregelen ter versterking van de ﬁnanciële positie van het VE-fonds.
Nadat bij een nieuw programakkoord verder bestuurlijk richting is bepaald, zullen deze maatregelen worden
opgenomen in het verdelingsvoorstel VE-fonds bij de Begroting 2011.
Het zijn deze maatregelen die, in combinatie met de door ons College aangekondigde heroverwegingsoperatie van plannen, zullen moeten leiden tot een situatie waarin de negatieve vooruitzichten zo snel als
mogelijk verbeteren.

Verantwoording Reserves
Deze paragraaf in de rekening geeft inzicht in een aantal onderwerpen waarvan ons College van mening is
dat dit de beoordeling van deze rekening vergemakkelijkt.
Naar aanleiding van de besluitvorming over de Jaarrekening 2007 in uw Vergadering werd ons College
gevraagd om een aanscherping van de richtlijnen voor de omgang met reserves. Dat leidde tot een
herstructurering van de informatieverstrekking over de reserves. Tijdens de besluitvorming over de
Jaarrekening 2008 werd een grijsgebied in de interpretatie van de regels geconstateerd. Dit resulteerde
in een motie van de raadsleden Ivens en Ornstein, dat opnieuw aanleiding was voor enige aanscherping.
In navolging van deze motie is uw Vergadering de Beleidsnotitie Reserves, voorzieningen en van overheden
(te) ontvangen voorschotbedragen ter instemming voorgelegd, die nadere richtlijnen bevat met betrekking
tot het doen van reserveringsvoorstellen bij de jaarrekening. Deze zijn door ons College betrokken bij de
deﬁnitieve besluitvorming over deze jaarrekening.

Reserves
Uw Vergadering bepaalt welke reserves wel en niet worden getroffen en voor welke omvang.
Reserves zijn in drie categorieën onder te verdelen:
 afgewikkelde reserves
 gehandhaafde reserves
 nieuwe reserves
Alle reserves groter dan € 0,5 miljoen worden per resultaatgebied toegelicht en wel vanuit twee
invalshoeken:
 inhoudelijk: waar gaat het concreet om
 een redengevende verklaring van het verschil tussen geraamde en werkelijke mutaties (in ontwikkeling)
Daarnaast bevat de rekening:



een cijfermatig overzicht van alle reserves
een cijfermatig overzicht van alle mutaties per reserve
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Informatieverstrekking
Uw Vergadering wordt behalve achteraf bij de jaarrekening, vooraf en tussentijds, via de volgende
documenten over de ontwikkeling van gemeentelijke reserves geïnformeerd:
 in de begroting: per resultaatgebied conform bovenstaande driedeling en in een totaaloverzicht
 in de actualisatie, onderdeel van de begroting voor volgend jaar: per resultaatgebied conform bovenstaande driedeling en in een totaaloverzicht
 in de 9-maandsrapportage: by exception
Bij de 9-maandsrapportage 2008 werd als methodiek geïntroduceerd dat diensten en bedrijven signiﬁcante
mutaties groter dan geraamd en mutaties voortvloeiend uit de vorming van nieuwe reserves melden bij de
totstandkoming van de 9-maandsrapportage.

Nieuwe reserves
Bij het niet besteden van speciﬁeke budgetten (incidentele prioriteiten) is het toegestaan (als de vertraging
niet verwijtbaar is) deze voor één jaar – of over een vooraf geaccordeerde looptijd – door middel van een
nieuw te vormen bestemmingsreserve mee te nemen naar het volgende begrotingsjaar. Wanneer deze
reserve in het daaropvolgende begrotingsjaar niet tot besteding komt valt deze vrij. (Voor enkele bestedingsrichtingen- groenprojecten, mobiliteitsfonds- is een bestedingstermijn van drie jaar van toepassing).

Mutaties
Daar mutaties groter dan geraamd worden geïnterpreteerd als begrotingsoverschrijding zijn deze strikt
genomen onrechtmatig (met in achtneming van de algemeen geldende compensatieregels). De rijksregelgeving (BBV en het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten) stelt echter dat deze begrotingsoverschrijdingen niet als onrechtmatig geclassiﬁceerd worden als ze goed herkenbaar in de jaarrekening zijn
opgenomen en passen binnen het door uw Vergadering geaccordeerd beleid. Voorwaarde is wel dat uw
Vergadering wordt geïnformeerd over begrotingsoverschrijdingen welke tussentijds al bekend zijn (o.a. in de
9-maandsrapportage). Besluitvorming over de gemelde begrotingsafwijkingen vindt plaats bij de integrale
behandeling van de jaarrekening.

9-maandsrapportage
Via de 9-maandsrapportage informeert ons College uw Vergadering over de gemelde mutaties en
voorgestelde nieuwe reserves. De betreffende dienst mag de gemelde reserveringsvoorstellen in zijn
jaarrekening verwerken voor het jaar waarop de 9-maandsrapportage betrekking heeft. Over alle gemelde
nieuwe reserves en begrotingsafwijkingen zal besluitvorming plaatsvinden bij de integrale behandeling van
de jaarrekening.

Niet bij de 9-maandsrapportage voorgestelde nieuwe reserves
Indien een dienst of bedrijf een reserve wil vormen, waarover uw Vergadering nog niet is geïnformeerd,
kunnen zij daartoe – als vierde en laatste stap in de informatieverstrekking aan uw Vergadering – een
voorstel indienen via de aanbiedingsbrief bij hun jaarrekening. Deze voorstellen worden door ons College
en uw Vergadering in het jaarrekeningtraject beoordeeld. Dit betekent dat de diensten en bedrijven deze
voorstellen nog niet in hun jaarrekening mogen verwerken. Ons College heeft de diensten en bedrijven er
nadrukkelijk op gewezen dat met het toekennen van verzoeken van deze aard uiterste terughoudendheid
betracht zal worden.

Belangrijkste afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde
mutaties in de reserves
Met onderstaand overzicht wordt beoogd globaal inzicht te geven in mutaties in de reserves in de
gemeenterekening over 2009. Het betreft per resultaatgebied de geraamde en gerealiseerde saldi en het
verschil daartussen. De toelichting op de afwijkingen maakt onderdeel uit van de teksten bij de resultaatgebieden in deze jaarrekening. Een toelichting op hoofdlijnen volgt hierna. De nieuwe reserves worden
eveneens verderop in deze ﬁnanciële hoofdlijnen nog afzonderlijk gepresenteerd.
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Bedragen x € 1 miljoen
Openbare orde en veiligheid

Begroting 2009

Rekening 2009

Afwijking

-0,3

10,2

10,5

-13,1

-12,0

1,1

Zorg

-1,7

4,5

6,2

Educatie & jeugd en diversiteit

-3,2

-5,1

-1,9

Werk en inkomen

Verkeer en Infrastructuur

-28,4

346,8

375,2

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

-7,1

-7,0

0,1

Cultuur en monumenten

-0,4

-0,1

0,3

Milieu en water

-2,1

2,4

4,5

1,5

-2,6

-4,1

-0,3

0,0

0,3

-52,0

-27,7

24,3

-2,4

-0,9

1,5

Algemene dekkingsmiddelen

250,2

524,1

273,9

Totaal saldo

140,7

832,7

692,0

Economie en haven
Facilitair en bedrijven
Stedelijke ontwikkeling
Bestuur en concern

De verschillen tussen geraamde en gerealiseerde mutaties in reserves is als volgt te verklaren:
Bedragen
x € 1 miljoen
Openbare Orde en Veiligheid
Aankopen van Traa-team

6,9

Reserve OOV

1,7

Brandweer

2,2

Overigen < € 1,0 miljoen

-0,3

Werk en inkomen
ESF-gelden jongerenloketten

1,6

Geïntegreerde voorziening

1,4

Risico Wet Werk en Bijstand

-2,5

Overigen < € 1,0 miljoen

0,6

Zorg
WMO Egalisatiereserve

-1,1

WMO pilots en kwaliteitsverbetering

-1,8

AWBZ-pakketmaatregel

2,2

Reserve investeringen maatschappelijke opvang

6,8

Overigen < € 1,0 miljoen

0,1

Educatie & Jeugd en Diversiteit
Bureau Leerplicht Plus
Reserve inburgeringstrajecten
Overigen < € 1,0 miljoen

3,0
-5,0
0,1

Verkeer en infrastructuur
Bewonersgarages Zuidoost
Egalisatiereserve CAN-gebied
Mobiliteitsfonds algemene reserve
Mobiliteitsfonds bestemmingreserve
Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn

2,0
5,6
-1,8
22,0
333,8

Gemeentelijk aandeel in kosten busstation / auto-onderdoorgang CS

9,2

Reserve IJweg

6,5

Westrandweg /

2e

Coentunnel

Reserve voorrang gezonde stad
Overigen < € 1,0 miljoen

2,3
-4,4
0

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Reserve Groenmiddelen

-1,3

Sloterplas en parken

1,2

Impuls brede school

-1,1
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Overigen < € 1,0 miljoen

1,3

Cultuur en Monumenten
Amsterdams Restauratiefonds
Overigen < € 1,0 miljoen

1,3
-1,0

Milieu en water
Bodemsaneringsgelden gemeente
Fonds Luchtkwaliteit
Egalisatiereserve (Waternet)
Overigen < € 1,0 miljoen

1,7
-1,4
5,3
-1,1

Economie en haven
Fonds Ontwikkelings Maatschappij

-3,4

Deelneming Topstad

-1,6

Evenementenfonds
Overigen < € 1,0 miljoen

1,0
-0,1

Facilitair en Bedrijven
Wagenpark
Reserve LHOR
Overigen < € 1,0 miljoen

1,0
1,2
-1,9

Stedelijke ontwikkeling
Stimuleringsfonds volkshuisvesting erfpacht-deel KTA
Reserve Broedplaatsen
Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA)
Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA)

3,5
1,1
-4,5
-18,1

Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)

10,5

Zuidelijke IJ-oevers

30,5

Zuidas grondexploitatie

3,9

Programma Maatschappelijke Investeringen

-1,6

Overigen < € 1,0 miljoen

-1,0

Bestuur en Concern
WABO

1,2

Overigen < € 1,0 miljoen

0,3

Algemene dekkingsmiddelen
Egalisatiefonds kapitaallasten
Algemene risicoreserve

39,4
-7,6

Reserve incidenteel 2009

-51,8

Reserve incidenteel 2010

112,5

Reserve NUON opbrengst
Afkoopsommen (OGA)
Egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)
Frictiekosten motie Mulder/ heroverwegingen
Overigen < € 1,0 miljoen
Totaal

368,7
-188,0
-1,7
1,2
1,2
692,0

De afwijkingen groter dan € 5 miljoen worden hierna kort toegelicht.

Aankopen van Traa-team
Aan de reserve is een niet geraamd bedrag van € 4 miljoen toegevoegd (de planschade voor de Geertspanden die in 2009 niet werd afgerekend met de NV Stadsgoed) en een bedrag van € 3,4 miljoen, (het niet
uitgegeven deel van de prioriteit Aanpak Wallengebied ten bedrage € 6 miljoen). De geraamde onttrekking
voor de aankoop van panden heeft in 2009 niet plaatsgevonden.

Reserve investeringen maatschappelijke opvang
Er is een nieuwe reserve van € 6,8 miljoen voor investeringen in de maatschappelijke opvang, we verwijzen
voor een onderbouwing naar het onderdeel nieuwe reserves.

Reserve inburgeringstrajecten
De reserve is conform de geactualiseerde begroting afgewikkeld.
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Egalisatiereserve CAN-gebied
Vanuit de grondexploitatie is aan deze reserve een bedrag van € 3,2 miljoen toegevoegd. Daarnaast is vanuit
de activering van de Bomengarage een bedrag van € 3,6 miljoen toegevoegd.

Mobiliteitsfonds bestemmingreserve
Als regel voor bestedingen ten laste van het Mobiliteitsfonds geldt dat besteding binnen drie jaar moet
plaatsvinden. De bestemmingsreserve is gegroeid. Dit komt doordat Voorrang voor een Gezonde Stad
(VGS) vanaf 2009 een (geoormerkt) onderdeel vormt van het Mobiliteitsfonds. De uitgaven worden in eerste
instantie nog gedekt uit de bestemmingsreserve VGS. Doordat de uitgaven van dit programma achter bleven
t.o.v. de prognose zijn er nog geen uitgaven gedeclareerd in het Mobiliteitsfonds. De extra parkeeropbrengsten bestemd voor het programma zijn wel gedoteerd aan de bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds.

Gemeentelijk aandeel in kosten busstation / auto-onderdoorgang CS
De aanwending bedroeg € 5,8 miljoen en bleef daarmee € 9,2 miljoen achter op de begroting omdat niet
alle geplande activiteiten uitgevoerd konden worden.

Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn
De afwijking is voor het grootste deel te verklaren door het verwerken van de besluitvorming rondom de
Q4-2009. Daarnaast is de afwijking het gevolg van het verwerken van de zogenaamde ‘Verzoeken Tot
Wijziging (VTW’s) uit de eerste drie kwartalen 2009. Dit is conform de gebruikelijke systematiek.

Reserve IJweg
Bij de Jaarrekening 2008 besloot ons College de door OGA beheerde bestemmingsreserves die gevormd
zijn ten laste van het Vereveningsfonds, waaronder de reservering IJweg over te hevelen naar DIVV. In 2009
heeft deze overheveling plaatsgevonden.

Egalisatiereserve (Waternet)
Tot en met het boekjaar 2003 waren de door het Waterleidingbedrijf (WLB) betaalde overnamesommen
voor de voormalige waterleidingbedrijven van Amstelveen, Ouder Amstel en Heemstede onder de
immateriële activa opgenomen. De overnamesommen betroffen de afkoop van de gekapitaliseerde winst
voor de komende tien jaren van de voormalige bedrijven. Met ingang van 2004 is ingevolge het Besluit
Begroting en Verantwoording deze activering te beschouwen als een negatieve reserve die wordt inverdiend
door toevoeging van bedragen in de komende jaren (tot en met 2011) die gelijk zijn aan de voormalige
afschrijvingsbedragen.

Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA)
De toevoegingen en onttrekkingen binnen het vereveningsfonds grondexploitaties laten zich lastig ramen
omdat deze sterk afhangen van inherent onzekere marktontwikkelingen, terwijl ook de ongewisse doorloop
van juridische procedures de ramingen van ﬁnanciële stromen lastig maakt.

Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)
De reserve wordt gevoed met baten die ontstaan uit erfpachtconversies van woningbouwcorporatiebezit.
De middelen zijn bestemd voor ruimtelijke projecten in stedelijke vernieuwingsgebieden.

Zuidelijke IJ-oevers
€ 30,5 miljoen gevormd uit ISV middelen die door uw Vergadering beschikbaar zijn gesteld voor de
uitvoering van het plan openbare ruimte Zuidelijke IJ-oevers.

Egalisatiefonds kapitaallasten
Rentelasten worden bij de begroting voorcalculatorisch doorbelast. Het verschil tussen deze voorcalculatorische doorbelasting en de realisatie wordt niet alsnog gecorrigeerd op de doorbelasting maar aan een
egalisatiereserve toegevoegd of onttrokken.
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Algemene risicoreserve
De afwijking is het gevolg van een aanzienlijk lagere rentestand dan in de begroting werd verondersteld,
waardoor de rentebijschrijving ruim € 7 miljoen lager uitvalt.

Reserve incidenteel 2010
Het resultaat over 2008 na resultaatbestemming is toegevoegd aan de bestemmingsreserve incidenteel
2010. Deze reserve zal aangewend worden in 2010 ter dekking van incidentele prioriteiten. Daarnaast is
€ 8 miljoen aan de reserve toegevoegd naar aanleiding van de verkoop van gemeetelijk activa. Bij de
Begroting 2010, in de bestuurlijke hoofdlijnen, is uw Vergadering hierover geïnformeerd.

Afkoopsommen (OGA)
Per saldo is in 2009 de reserve met € 84,3 miljoen toegenomen, € 188 miljoen minder dan werd begroot.
De belangrijkste oorzaak hiervan is de kredietcrisis waardoor veel minder grond is uitgegeven en minder
bestaande erfpachtcontracten werden afgekocht dan werd verwacht. De mutatie van deze reserve heeft
geen effect op het rekeningresultaat. In het onderdeel algemene dekkingsmiddelen wordt in de paragraaf
erfpacht uitvoerig ingegaan op het verloop van deze reserve.

Nieuw gevormde reserves
In onderstaand overzicht zijn, ingedeeld per resultaatgebied, alle in 2009 nieuw gevormde reserves
opgenomen. Toelichting daarop vindt plaats in de ﬁnanciële paragrafen per resultaatgebied. De vorming van
de reserves heeft plaatsgevonden onder het voorbehoud dat uw Vergadering daarmee bij het vaststellen van
de rekening instemt
Omschrijving

Bedragen
x € 1 miljoen

Openbare orde en veiligheid
Geen
Werk en inkomen
Reserve geïntegreerde voorziening

1,4

Reserve armoede Tang gelden - chronische zieken

0,4

Zorg
Reserve Sport Jeugd (GGD)

0,6

Reserve Voeding/Bewegen volwassenen (GGD)

0,2

Reserve Tienerzwangerschappen (GGD)

0,1

Reserve Geweld achter de Voordeur

0,8

Reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO)

6,8

Reserve AWBZ-pakketmaatregel

2,2

Educatie & jeugd en diversiteit
Reserve GSB III

0,4

Reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie

1,1

Verkeer en Infrastructuur
Geen
Openbare ruimte en groen, sport en recreatie
Reserve Hortus

0,5

Reserve MAJOS

0,5

Cultuur en monumenten
Reserve Talentontwikkeling

0,1

Reserve Laboratorium

0,1
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Milieu en water
Reserve Klimaat

0,7

Economie en haven
Reserve Economische Zaken

1,8

Facilitair en bedrijven
Reserve Verbeterplan CCA

0,1

Reserve Virtuele Maquette tafel

0,1

Reserve Verbetering Bedrijfsvoering

0,2

Reserve LHOR

1,2

Stedelijke ontwikkeling
Zuidelijke IJ-oevers
Reserve Huisvesting OKC's

30,5
0,8

Bestuur en concern
Reserve Dienst ICT

0,7

WABO

1,2

Algemene dekkingsmiddelen
Reserve Incidenteel 2010 gevormd uit vrijval facilitaire reserves in rekening 2009 (n.a.v.
motie 434/ B")

0,2

Basisregister WOZ

0,9

frictiekosten motie Mulder c.s. / heroverwegingen

1,2

Reserve NUON gelden
Totaal

368,7
423,5

Overzicht niet in de cijfers verwerkte
reserveringsvoorstellen
In onderstaand overzicht zijn de niet in de cijfers verwerkte reserveringsvoorstellen opgenomen ingedeeld
naar resultaatgebied.
Een korte toelichting per voorstel:
Omschrijving

Bedragen
x € 1 miljoen

Openbare orde en veiligheid
Geen
Werk en inkomen
Convenant Jeugdwerkeloosheid (GF-middelen)

3,6

Zorg
Geen
Educatie & jeugd en diversiteit
Geen
Verkeer en Infrastructuur
Geen
Openbare ruimte en groen, sport en recreatie
Geen
Cultuur en monumenten
Geen
Milieu en water
Geen
Economie en haven
Kosten verzelfstandiging Haven
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0,7

Facilitair en bedrijven
Beveiliging stadhuis

0,2

Reserve Roundabout IBA

0,3

Basis ICT

-0,8

Foodcenter **

20 **

Stedelijke ontwikkeling
Lopende verplichtingen IJburg

0,1

Bestuur en concern
Geen
Algemene dekkingsmiddelen
Wegwerken achterstanden bij Dienst Belastingen

0,5

Totaal

4,6

** N.B. dekking niet uit algemene dienst maar de reserve nuon opbrengst

Convenant Jeugdwerkeloosheid
In 2009 is een convenant gesloten tussen het rijk en de Regio Groot Amsterdam ter bestrijding van
jeugdwerkloosheid. Het rijk heeft hiervoor in de september circulaire 2009 extra middelen van € 3,6 miljoen
toegevoegd aan het Gemeentefonds in de vorm van een doeluitkering. Deze middelen zijn in 2009 nog niet
tot besteding gekomen en zullen pas in 2010 worden aangewend. Ons College stelt daarom voor om ten
laste van de Rekening 2009 een bestemmingsreserve te vormen van € 3,6 miljoen voor de bestrijding van
jeugdwerkloosheid.

Kosten verzelfstandiging Haven
In 2010 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de kosten welke samenhangen met het onderzoek naar
de eventuele verzelfstandiging van Haven Amsterdam. Het betreft een bedrag van € 695.000. Als dekking
is aangegeven “het surplus dan wel de winstafdracht van Haven Amsterdam”. Inmiddels worden, na het
afronden van de besluitvorming, verplichtingen aangegaan. Aangezien de besluitvorming heeft plaatsgevonden na het indienen van de jaarrekening, is het bedrag niet in de jaarrekening verwerkt. In de rekening
is sprake van een verbetering van het resultaat met € 1,7 miljoen. Ons College stelt voor om de kosten van
de onderzoeksfase van de eventuele verzelfstandiging van Haven Amsterdam tot een bedrag van € 695.000
ten laste van het resultaat van de Rekening 2009 te brengen.

Beveiliging stadhuis
Van de incidentele prioriteit uit 2006 (€ 4,324 miljoen) is eind 2009 een bedrag van € 203.000 nog niet
uitgegeven aangezien een aantal onderdelen uit het plan nog niet (volledig) is gerealiseerd. Een belangrijk
nog te realiseren onderdeel is de invoering van nieuwe toegangspassen. Dienstverlening Facilitair
Management zal dit in samenwerking met lopende initiatieven bij de ontwikkelingsalliantie uitvoeren.
Op basis van verkregen offertes bedragen de kosten € 203.000 voor de installatie van nieuwe kaartlezers,
een badgemaker, licenties en nieuwe passen. In dit bedrag is een raming van 10% onvoorzien opgenomen.
Ons College stelt voor de kosten van € 203.000 te reserveren.
In de Begroting 2006 heeft uw Vergadering een incidentele prioriteit € 4,324 miljoen ter beschikking
gesteld voor de uitvoering van het beveiligingsplan stadhuis (buitenschil). De prioriteit is toegevoegd aan
de begroting van DFM. Aanvullend is in 2006 een bedrag van € 620.000 ter beschikking gesteld voor het
centraal huisvesten van Collegeleden (binnenschil).
In 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de status en uitgaven van het project. Het management van
het project is zowel in inhoudelijke als ﬁnanciële zin niet voldoende geweest. Het project is niet volledig
uitgevoerd, de besluitvorming over de uitvoering is op onderdelen diffuus en de uitgaven voor de
gerealiseerde onderdelen zijn hoger geweest dan geraamd.
Inmiddels is het krediet, op een bedrag van € 203.000 na, volledig gebruikt, terwijl de volgende onderdelen
van het beveiligingsplan nog niet (volledig) zijn gerealiseerd:
 inbraakdetectie
 cameratoezicht



toegangspassensysteem
security managementsysteem
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Indien het beveiligingsplan alsnog volledig wordt uitgevoerd kost dit € 671.000. Aangezien een bedrag van
€ 203.000 resteert, wil DFM van het beveiligingsplan voorlopig alleen de toegangscontrole, inclusief nieuwe
toegangspassen uitvoeren. Gezien de herziene richtlijnen inzake vorming van bestemmingsreserves is dit
bedrag in de Rekening 2009 vrijgevallen en als extracomptabel reserveringsvoorstel aan uw Vergadering
voorgelegd.

Reserve Roundabout Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)
In de Rekening 2008 van IBA is € 0,4 miljoen gereserveerd voor het beter kunnen structureren en stroomlijnen van de bedrijfsprocessen van IBA. De middelen zijn in 2009 volledig besteed. Bij de voorbereiding
van de 9-maandsrapportage heeft IBA aangegeven dat voor de afronding van het project € 0,1 miljoen
aanvullend nodig is.
Eind 2009 is door IBA een tussenevaluatie uitgevoerd waarbij bleek dat de gebruiksvriendelijkheid tekort
schoot. Ook hebben de gebruikers aangegeven dat zij geen op de gebruiker toegespitste informatie hebben
ter ondersteuning van de uitvoering van het werk. Daarnaast worden als gevolg van de aanbesteding van het
gemeentebrede ﬁnanciële pakket, de interface mogelijkheden onderzocht tussen beide softwarepakketten.
Door deze ontwikkelingen is de scope van het project verbreed en de looptijd verlengd. Voor de afronding
van het project is een aanvullend budget van € 0,4 miljoen nodig. Door IBA is aangegeven, dat zonder
aanvullend budget de geleverde inspanningen geen effecten zullen opleveren. Wij stellen uw Vergadering
voor aanvullend € 0,25 miljoen ter beschikking te stellen. IBA zal € 0,15 miljoen in 2010 ten laste van de
Winstreserve IBA brengen.

Aanvullende onttrekking aan de bestemmingsreserve Basis ICT
Voor het project Basis ICT heeft het Servicehuis ICT € 0,8 miljoen meer uitgegeven dan begroot. De kosten
voor dit project kunnen worden gedekt uit de reserve die voor dit project is ingesteld. De onttrekking aan
de reserve Basis ICT is conform begroting/actualisatie in de rekening verwerkt, door de extra uitgaven is
het bedrag dat op basis van de begroting kan worden onttrokken overschreden. Om de gemaakte kosten
voor het project volledig uit de reserve te kunnen dekken is een aanvullende onttrekking nodig. Hiervoor is
conform het advies van de ACAM een besluit van uw Vergadering vereist.

Foodcenter
Uw Vergadering heeft ingestemd met de aanwijzing van het project herstructurering Foodcenter als
grootstedelijk project volgens het coalitiemodel (Gemeenteblad 2010, afd. 1, nr. 94) en bij amendement de
maximale gemeentelijke bijdrage in de kosten op € 20 miljoen (prijspeil 2009) vastgesteld. Uw vergadering
heeft tevens besloten dat deze bijdrage moet worden gedekt uit Vereveningsfonds, in afwachting op
besluiten over het Amsterdams Investeringsfonds. Ons College is voornemens om de bijdrage onder te
brengen in een nieuwe bestemmingsreserve gevoed uit de reserve NUON opbrengst. En de systematiek van
het vereveningsfonds op deze reserve toe te passen. Conform het advies van de ACAM zijn deze besluiten
nog niet verwerkt in de rekening maar zullen worden betrokken bij de actualisatie begroting 2010.

Lopende verplichtingen IJburg
In 2009 zijn juridisch verplichtende bestelbiljetten uitgeschreven in het kader van project IJburg.
De afrekening hiervan zal plaatsvinden in 2010. Omdat het bedrag groter is dan € 50.000 en het nog niet
gemeld is in de 9-maandsrapportage, moet hiervoor – gezien wettelijke en binnengemeentelijke voorschriften – een nieuwe bestemmingsreserve worden aangevraagd van € 149.000. Omdat de bestelbiljetten
nog niet afgerekend zijn in 2009, heeft dit geleid tot een onderschrijding in het budget Projectgebonden
kosten IJburg.

Wegwerken voorraden bezwaren en verzoeken bij Dienst Belastingen
Ons College stelt voor om een bedrag van € 450.000 te reserveren zodat Dienst Belastingen in 2010 de
‘oude’ voorraden kwijtscheldingsverzoeken en bezwaarschriften versneld kan afdoen. Met deze nieuwe
reserve is de dienst instaat om:
 in het eerste kwartaal 2010 de oude voorraad kwijtscheldingverzoeken weg te werken onder andere door
het ontwikkelen van een ﬂexibele werkwijze (€ 200.000)
 het wegwerken van de voorraad bezwaarschriften (€ 250.000)
Het wegwerken van de voorraden is, mede vanwege de mogelijke ﬁnanciële consequenties van de Wet
dwangsom bij niet tijdig beslissen (Overtijdwet), noodzakelijk.
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Voortgang monitor uitvoering in beeld
In de Rekening 2009 blikken we voor de laatste maal terug op de indicatoren die de doelen uit ons
programakkoord ‘Mensen maken Amsterdam’ meten.
In dit hoofdstuk ‘Bestuurlijke hoofdlijnen’, onderdeel Programakkoord en indicatoren, is in een tabel
weergegeven waar wij – afgaand op onze huidige streefwaarden – goed scoren dan wel achterlopen.

Monitor Uitvoering in Beeld – Stadstat
In ons Programakkoord hebben we aangegeven instrumenten te ontwikkelen om de prestaties van de
gemeente inzichtelijk te maken voor uw Vergadering en de inwoners van Amsterdam. De instrumenten
monitor Uitvoering in Beeld en Stadstat geven invulling aan deze ambitie.
Om de uitvoering van het Programakkoord structureel en goed te kunnen volgen is de monitor Uitvoering in
Beeld ontwikkeld en geïmplementeerd.
De website ‘Stadstat’ is ontwikkeld om de burger inzicht te geven in de prestaties van de gemeente.
In Stadstat staan ook de programakkoorddoelstellingen en is de uitvoering daarvan ook te volgen. Stadstat
haalt deze informatie uit de monitor Uitvoering in Beeld. We kunnen vaststellen dat het gebruik van de
monitor prikkels geeft om de juiste informatie te verschaffen, uiting geeft aan het belang van uitvoering, ons
‘bij de les’ houdt en een focus aanbrengt. Niet voor niets hebben we de TCG Control Prijs 2009 gewonnen.
Het jury rapport meldt:
“Stadstat heeft de TCG Control Prijs ontvangen, omdat het in de ogen van de jury de meest vernieuwende
en inspirerende inzending is. Het is een van de weinige voorbeelden die de jury kent, waarbij verantwoording rechtstreeks aan de burgers wordt afgelegd, met als doel om als startpunt te dienen voor het
maatschappelijk debat. Daarbij wordt een mooie combinatie aangebracht tussen indicatoren die ons
College belangrijk vindt, en indicatoren die voor de burger van direct belang zijn. De internetsite is verder
overzichtelijk, toegankelijk en fraai vormgegeven. De effecten zijn nog niet goed zichtbaar en er zijn nog heel
wat hobbels te slechten, maar naar de mening van de jury ligt hier een grote mogelijkheid om planning en
control op een werkelijk vernieuwende wijze gestalte te geven: gericht op externe doelen (burger en buurt)
en met de blik op de toekomst.”
Voor een nog beter gebruik in de toekomst van beide instrumenten wordt gewerkt aan het vergroten van de
bekendheid en het verbeteren van de betrouwbaarheid en zeggingskracht van de informatie.

Toezicht
Contact center
Op 28 oktober 2008 heeft ons College besloten het contactcenter (CCA) onder toezicht (niveau C)3 te
plaatsen. Aanleiding hiertoe waren de exploitatietekorten, onzekerheid over de hardheid van de cijfers en
het ontbreken van adequate managementinformatie. In 2009 is een tweetal verbeterplannen opgesteld, voor
de bedrijfsvoering van de dienst Dienstverlening en Facilitair Management en speciﬁek voor het CCA.
Het verbeterplan CCA wordt uitgevoerd in 2009 en 2010. In 2009 is een groot aantal maatregelen getroffen.
De begroting van het CCA is met ingang van 2009 sluitend. Over de Jaarrekening 2009 heeft DFM een

3

Niveau C: er bestaat gerede twijfel over of de (tussentijdse) rapportage die onder niveau B moet worden
opgesteld, voldoende adequate informatie bevat. De verantwoordelijke vakwethouder en de wethouder
voor de Financiën geven ACAM opdracht de rapportage te toetsen aan het plan van aanpak (ACAM kent
immers de desbetreffende organisatie). De betrokken dienstdirecteur ontvangt een afschrift van deze
opdracht zodat verwarring over in welke rol ACAM opereert, wordt voorkomen. In voorkomende gevallen
zouden argumenten aanwezig kunnen zijn die tot de conclusie leiden dat een dergelijke inzet van ACAM
niet opportuun wordt geacht. In dat geval kan een extern bureau worden ingehuurd.
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goedkeurende verklaring gekregen. ACAM merkt op dat de beheersing van de calls op orde is en de
implementatie van het verbeterplan op schema ligt. In deze jaarrekening is de toezichtsfase daarom verlaagd
van niveau C naar niveau B.

OGA
Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) heeft de afgelopen jaren het verbeterprogramma
OGA ﬁnancieel gefundeerd uitgevoerd, het verbeterprogramma zit sinds voorjaar 2009 in de derde fase. Het
verbeterprogramma richt zich sindsdien op de negen nog resterende verbeteringen.
Ons College is voornemens om zich medio 2010 een oordeel te vormen over het resultaat van de verbeterinspanningen en een besluit nemen over het toezichtsniveau. Ons College baseert zich dan op de voortgang
en afronding van het verbeterprogramma, de accountantsverklaring bij de Jaarrekening 2009 van het OGA
en een gerichte eindtoets die de ACAM begin 2010 uitvoert.

Realisatie ombuigingen (Motie Mulder c.s.)
Voor het jaar 2009 zijn drie ombuigingsoperaties relevant: de ombuigingsoperatie 2004-2006, de
10%-ombuigingsoperatie en de ombuigingen in het kader van motie Mulder c.s.

Ombuigingsoperatie 2004-2006
De ombuigingsoperatie 2004-2006 heeft in 2009 geleid tot structurele besparingen op het gebied van het
servicehuis ICT, basisregistraties (BRI) en HRM. Deze besparingen waren reeds voor een totaalbedrag van
€ 2,3 miljoen in de Begroting 2009 verwerkt en hebben niet tot problemen in de realisatie geleid. In de
Begroting 2009 is de laatste tranche van de taakstelling (€ 1,3 miljoen) als onderdeel van de businesscase
Servicehuis ICT niet in de begroting van de diensten verwerkt. Ons College heeft voorgesteld om de
realisatie van deze taakstelling in breder verband te koppelen aan de verandering in de organisatie en
aansturing van de ICT functie binnen de gemeente Amsterdam. Dit betekent dat de laatste trance van deze
taakstelling in 2009 niet is gerealiseerd. De realisatie zal als onderdeel van het realisatieplan ICT moeten
worden uitgewerkt.

10% ombuigingsoperatie
De 10% ombuigingsoperatie heeft een structurele en incidentele component.
De structurele component is opgebouwd uit diverse besparingsvoorstellen, die samen optellen tot
€ 6,8 miljoen. Hiervan is € 3,2 miljoen reeds in de Begroting 2009 structureel verwerkt. Een bedrag van
€ 1 miljoen is incidenteel bij de diensten van de ontwikkelingsalliantie vrijgemaakt. In de Begroting 2010 is
opgenomen hoe de besparingen in het kader van de ontwikkelingsalliantie de komende jaren structureel
gemaakt worden. Een bedrag van € 2,6 miljoen is incidenteel taakstellend verdeeld over de gemeentelijke
diensten en bedrijven. De besparingen als gevolg van de centrale inkoop (€ 1 miljoen) maken hier onderdeel
van uit. In 2010 wordt de verdeling van de besparingen per dienst deﬁnitief vastgesteld en in de Begroting
2011 structureel verwerkt.
De incidentele component van de 10% operatie betreft de verkoop van enkele gemeentelijke
eigendommen. In 2009 was een opbrengst van € 25,4 miljoen begroot. De verkoop van parkeergarage de
Kolk heeft een netto opbrengst van € 32 miljoen opgeleverd, dat is € 8,5 miljoen lager dan oorspronkelijk
verwacht. Zoals in de Begroting 2010 is opgenomen wordt € 8 miljoen hiervan gereserveerd voor besteding
in 2010. Daadwerkelijke opbrengst voor 2009 komt daarmee op € 24 miljoen.
De verkoop van theater Bellevue is niet geslaagd. De hiermee samenhangende opbrengst van € 1,4 miljoen
is niet gerealiseerd. De incidentele tegenvaller in het kader van de 10%-operatie komt daarmee voor 2009
op € 1,4 miljoen. Overigens vervalt tevens de dekking van de reeds gemaakte gemeentelijke kosten die met
de verkoop van Bellevue samenhangen (€ 0,9 miljoen). De ﬁnanciële tegenvallers zijn opgevangen in de
Rekening 2009.

Motie Mulder c.s.
Het totale ombuigingsbedrag in het kader van de Motie Mulder c.s. is € 2 miljoen structureel in 2009:
€ 1 miljoen besparingen op externe inhuur en € 1 miljoen diverse kleinere ombuigingen.
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De diverse kleinere ombuigingen zijn in de Voorjaarsnota 2009 nader gespeciﬁceerd en in de Actualisatie
2009 zijn verwerkt. Ze hebben in de realisatie niet tot problemen geleid. De besparingen op externe inhuur
zijn in 2009 incidenteel ingevuld en in de Begroting 2010 als structurele stelpost opgenomen. De realisatie
van de incidentele taakstelling in 2009 is problematisch en lastig te controleren.
In de Jaarrekening 2009 is, conform de uitvoering van de motie De Wit c.s., een vergelijkend overzicht
volgens de nieuwe deﬁnitie opgenomen van de inhuur van externen over de jaren 2007, 2008 en 2009.
Ons College wijst erop dat de weergegeven cijfers over 2007 en 2008 verschillen van die in eerdere
publicaties, omdat de diensten en bedrijven de kostencategorieën nu op eenduidige wijze hebben verwerkt.
Bovendien werd over 2007 nog gerapporteerd op basis van het oude rekeningschema. De nieuwe methode
en de eenduidige deﬁnitie leidt enerzijds tot een beter inzicht in de werkelijke externe inhuur, maar levert
anderzijds een hoger bedrag aan kosten op.
In het algemeen kan geconstateerd worden dat diensten in 2009 meer uitgaven hebben gedaan aan
externen dan begroot. Dit heeft verschillende oorzaken, onder andere de toekenning van tijdelijke projecten
en prioriteiten, uitbreiding van werkzaamheden door de recessie en het niet structureel opvullen van formatieruimte om boventalligheid te voorkomen. Hierbij zij aangetekend dat op dienstniveau gestuurd wordt
om binnen het budgettair kader te blijven en derhalve slechts dan besloten wordt externen in te huren als
daarvoor dekking is, hetzij uit extra inkomsten, hetzij uit beleidsbudgetten. Bij de facilitaire dienstonderdelen
bestaat de dekking veelal uit extra inkomsten, die mede met behulp van externe inzet gegenereerd worden.
Ons College werkt verder, mede in het licht van de heroverwegingen, aan beleidsvoorstellen om de inhuur
van externen structureel te verminderen.
Per 1 maart 2010 hebben wij een nieuwe Gedragscode externe inhuur vastgesteld. Deze gedragscode is een
aanscherping van de gedragscode van 14 oktober 2008. Het uitgangspunt is dat de totale contractwaarde
niet uitkomt boven de Europese aanbestedingsgrens voor diensten van € 193.000 en dat als hiervan wordt
afgeweken de inhuur via de vakwethouder dient te worden voorgelegd aan ons College.
En tot slot kan het ﬁnancieel voordeliger zijn om voor specialistische kennis en taken externen aan te trekken.
In het kader van de heroverwegingen 2010-2014 wordt bekeken hoe in de toekomst beter gestuurd kan
worden op de totale personeelslasten, waaronder zowel het eigen als het ingehuurde personeel valt.
In de Begroting 2009 is een incidentele prioriteit van € 1,5 miljoen opgenomen voor frictiekosten die
gepaard gaan met de te realiseren ombuigingen. In 2009 is € 0,3 miljoen uitgegeven ten behoeve van de
aanbesteding van één ﬁnancieel pakket voor de gehele gemeente Amsterdam. Een bedrag van € 1,2 miljoen
komt in 2010 tot besteding en daartoe is een reserve gevormd. Hiervan wordt € 1 miljoen ingezet voor
dekking van de tijdelijk dubbele huisvestingslasten als gevolg van de fusie tussen dienst wonen en dienst
zorg en samenleven. De overige € 0,2 miljoen zal worden ingezet voor noodzakelijke uitgaven voor de
heroverwegingsoperatie, aangezien het resterende, nog niet concreet ingevulde, ombuigingsbedrag in het
kader van motie Mulder c.s. betrokken wordt bij deze operatie.

ICT
In 2008 is de ICT-functie in de gemeente Amsterdam doorgelicht. De belangrijkste conclusies waren:
 de ICT in Amsterdam is ernstig versnipperd door de jarenlange decentralisatie
 dit leidt tot grote risico’s voor de gemeentelijke informatiebeveiliging
 het realiseren van gemeentebrede ambities (bijvoorbeeld m.b.t. open standaarden/open source of
dienstverlening aan burgers) is in de praktijk uiterst weerbarstig
 de kosten van deze versnippering zijn zeer hoog; de schaalgrootte van Amsterdam wordt niet benut.
Het besparingspotentieel bedraagt gemeentebreed op den duur een orde van grootte van € 30 miljoen
structureel
Het advies was daarom om de ICT verregaand te consolideren en te rationaliseren onder leiding van een
“CIO 4” (directeur ICT).

4

Chief Information Ofﬁcer
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In juni 2009 is de directeur ICT van start gegaan. Onder haar leiding is een organisatieplan opgesteld, dat in
oktober door ons College is vastgesteld. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Dienst ICT per 01 januari
2010, waarbij bestaande capaciteiten voor beleid en uitvoering onder één dak zijn geplaatst.
De volgende stap is de uitwerking van de plannen voor de periode 2010 – 2014 in het zogenaamde
Realisatieplan, ICT op Open Amsterdams Peil.
In het realisatieplan worden de volgende acties benoemd om te komen tot een gemoderniseerde
informatiehuishouding:
de basis ICT van alle diensten en stadsdelen wordt gemigreerd naar een Amsterdamse standaard. Dit
betreft onder ander de infrastructuren (netwerken, bekabeling en beveiliging, de werkplekken, servers
voor mail en dataopslag, samenvoegen van rekencentra, enz.)
 sanering van de vele verschillende applicaties die worden gebruikt
 ervan uitgaande dat de informatievoorziening van Amsterdam bestaat uit de samenwerking tussen
diensten en stadsdelen in procesketens, zal de vervanging, uitbreiding en vernieuwing van de informatievoorziening in samenhang besloten en aangestuurd worden
 de organisatie van de ICT zal verder worden ingevuld en geprofessionaliseerd.
 Het uitgangspunt is dat de basis op orde gebracht moeten worden. Gezien de achterstand zal dit een
traject van jaren zijn.
Het uitgangspunt is dat de basis op orde gebracht moeten worden. Gezien de achterstand zal dit een traject
van jaren zijn.


Het SHI
Zoals gezegd is per 1 januari 2010 de Dienst ICT opgericht. Daarmee is het SHI eind 2009 opgehouden te
bestaan. De laatste jaarrekening van het SHI sluit af met een negatief resultaat van € 2,9 miljoen ten opzichte
van de begroting en de actualisatie. Van dit tekort is € 0,8 miljoen ten laste gebracht van de reserve Basis
ICT van het SHI. Hiermee resteert een tekort van € 2,1 miljoen.
Bij de 9-maandsrapportage is reeds melding gemaakt van een mogelijk tekort. Helaas hebben de getroffen
beheersingsmaatregelen niet het gewenste effect gehad. Aan het tekort van het SHI liggen twee structurele
problemen ten grondslag:
 gebrekkige afspraken tussen het SHI en de deelnemers
 te laag ingeschatte beheerskosten
Het SHI is opgezet als een ‘servicehuis, dat ICT-diensten leverde aan een achttal diensttakken (deelnemers).
Bij de start van het SHI is een bijdrage per deelnemer vastgesteld. Dit bedrag is door de jaren heen
gehandhaafd zonder dat duidelijk is gemaakt welke producten en diensten daarvoor geleverd moesten
worden. Dit heeft geleid tot onenigheid en onduidelijkheid over de afgenomen en af te nemen als ook de te
leveren diensten. Daarnaast houdt de vaste bijdrage geen rekening met de groei van het aantal te beheren
componenten.
Het tweede probleem is dat bij de oprichting van het SHI sprake is geweest van planningsoptimisme.
Bij het vaststellen van de deelnemersbijdragen is uitgegaan van structurele ICT kosten die de deelnemers in
voorafgaande jaren hadden, onder aftrek van ‘synergiewinst’. Deze synergiewinst is in de begroting van het
SHI ingeboekt. Alleen de laatste tranche van de besparingen moet nog worden gerealiseerd. De synergie
is beperkt gerealiseerd, omdat er onvoldoende middelen waren om de ICT van de deelnemers te moderniseren en te standaardiseren. Afgezien van de ontbrekende middelen, ontbrak ook het benodigde mandaat,
de cultuur en inzet om het kostbare beheer van het applicatielandschap te standaardiseren om synergie met
een gemeenschappelijke inrichting te realiseren.
Om de problemen bij het SHI en de ICT-functie in het algemeen expliciet te maken is ervoor gekozen het
verlies niet te verrekenen met de deelnemers. Op grond van de systematiek van het servicehuis had dit
eigenlijk gemoeten.
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Ontwikkelingen lonen en prijzen
Ons College bepaalt het nominale percentage welke vervolgens via de begrotingscirculaire wordt
aangekondigd. De diensten en bedrijven moeten dit percentage doorvoeren in hun begrotingen.
Het nominale percentage wordt aan de hand van de ramingen gedaan en kan bij de jaarrekeningcirculaire
alsnog worden gecorrigeerd.
In de volgende tabel wordt de ontwikkeling van het nominale percentage weergegeven:
2007 extra
(t.o.v. 2007
actualisatie)

2008 extra
(t.o.v. 2008
actualisatie)

Materiële uitgaven

-0,55%

0,25%

0,00%

Subsidies

-0,18%

0,08%

-0,50%

Personeelskosten

2009 actualisatie
(t.o.v. 2009
vastgesteld)
-0,75%

Momenteel wordt het onderwerp nominale compensatie onderzocht. Het doel van dit project is beter inzicht
krijgen in de nominale effecten in de begroting en rekening van de diensten en bedrijven. De effecten van
deze verwerking en de mogelijkheden tot compensatie door middel van tarieven en algemene dekkingsmiddelen moeten beter geanalyseerd kunnen worden.

Huidige ontwikkelingen
De huidige CAO loopt tot juni 2009. In 2009 en begin 2010 is er onderhandeld met vakbonden zonder
resultaat. De onderhandelingen over de CAO-gemeenten liggen op dit moment stil. De bonden hebben het
eindbod van de werkgever afgewezen. De werkgever heeft besloten om een eenmalige uitkering van 1% van
het jaarsalaris uit te betalen aan mensen die op 1 april 2010 in (actieve) dienst zijn. Dit is in lijn met het bod
van 1% incidenteel dan ons College bij het opstellen van de begrotingscirculaire 2011 heeft opgenomen.
Deze betaling is geen CAO-afspraak. De werkgever vindt het echter zijn verantwoordelijkheid om de
medewerkers niet de dupe te laten worden van het uitblijven van een CAO. De uitbetaling gebeurt bij het
salaris van april 2010.

(Omslag)rente
De rente in rekening-courant werd voor 2009 geraamd op 4,75% en is evenals voorgaande jaren afgerekend
op de daadwerkelijk 1-maands EURIBOR tarieven. Het gemiddelde daadwerkelijke gerealiseerde EURIBORtarief bedroeg 0,9%. Als gevolg van de kredietcrisis besloot de Europese Centrale Bank de rente in een
hoog tempo drastisch te verlagen. Daarom is deze rente veel lager dan bij de begroting geraamd.
De zogenaamde omslagrente was voor 2009 op 3,75% gesteld. Ten opzichte van 2008 betreft dit een
stijging van 0,25% conform het Financieel Meerjarenperspectief 2009-2012. Voor de omslagrente is het
uitgangspunt dat deze een geleidelijk verloop moet kennen; er wordt naar gestreefd om grote ﬂuctuaties
zoveel mogelijk te vermijden. Dit uitgangspunt betekent dat er voldoende buffer is in het Egalisatiefonds
kapitaallasten om eventuele verhogingen van de rente op nieuw aan te trekken leningen niet direct te
hoeven verwerken in de omslagrente, maar dit effect centraal te kunnen opvangen. In de Begroting 2009
werd geraamd dat een fors bedrag, omstreeks € 25 miljoen, aan deze buffer moest worden onttrokken
doordat de marktrente hoger zou zijn dan de voor 2009 gehanteerde omslagrente.
Door de drastische verlaging van de rente door de Europese Centrale Bank was echter geen sprake van
een onttrekking, maar van een overschot van € 99,1 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn de lagere
rentelasten voor kortlopende geldleningen, lagere lasten rente rekening-courant en lagere rentelasten over
eigen ﬁnancieringsmiddelen. Van het overschot wordt € 16,7 miljoen toegevoegd aan het Egalisatiefonds
kapitaallasten dat daarmee het maximum omvang van € 140 miljoen bereikt. Van het restant (€ 82,4 miljoen)
wordt € 19,3 miljoen uitgekeerd aan stadsdelen en Waternet. Het effect op het rekeningresultaat bedraagt
€ 63,1 miljoen.
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NUON Verwerking toekomstige geldstromen
Medio 2009 heeft het merendeel van de aandeelhouders van NUON ingestemd met verkoop van de
aandelen aan Vattenfall. NUON bestaat uit een energie productiebedrijf en een netwerkbedrijf. Om de
verkoop mogelijk te maken zijn de aandelen gesplitst in het te behouden netwerkbedrijf (Alliander 6/15 deel)
en het te verkopen energie productiebedrijf NUON Energy (9/15).
Per 1 januari 2009 zijn alle aandelen verkocht maar worden, als onderdeel van de ﬁnancieringsconstructie in
vier tranches geleverd (bedragen in €):
Verkoopopbrengst netto

Preferent
dividend

Escrow

Saldo

Vordering

2009

406.244.846

4.428.801

-36.635.229

410.673.647

497.592.041

2010

-

9.219.136

18.317.614

27.536.750

479.274.427

2011

135.575.533

10.574.892

9.158.807

155.309.232

334.540.086

2012

-

6.507.626

9.158.807

15.666.433

325.381.279

2013

135.575.533

7.863.381

-

143.438.914

189.805.746

2014

-

3.796.115

-

3.796.115

189.805.746

2015

189.805.746

5.694.172

-

195.499.919

0

Totaal

867.201.658

48.084.123

0

951.921.011

Bemiddelingskosten

-4.100.000

Boekwaarde

108.900.000

Totaal

758.301.658

43.984.123

0

Naast deze opbrengst is er sprake van bemiddelingskosten (€ 4,1 miljoen over de gehele looptijd, € 0,9
miljoen in 2009). Deze worden tegenover de inkomsten in het desbetreffende jaar geplaatst.
Het productiebedrijf vertegenwoordigt 9/15 van de boekwaarde van NUON: de verkoop vermindert de
waarde van de deelneming met: € 108,9 miljoen. De netto opbrengst bedraagt dan: € 758,3 miljoen.
De commissie BBV heeft gesteld dat de volledige verkoopopbrengst toegerekend moet worden aan het
begrotingsjaar 2009 en dus volledig in de jaarstukken 2009 verantwoord moet worden. Naar het oordeel van
de commissie BBV is er sprake van een verkooptransactie van alle aandelen in 2009, waarbij de levering van
aandelen in tranches te beschouwen is als een onderdeel van de ﬁnancieringsconstructie van deze transactie.
Bij het opstellen van de jaarrekening heeft ons College deze aanwijzing gevolgd. Dit betekent echter niet dat
alle middelen ook daadwerkelijk in 2009 zijn ontvangen.
De totale opbrengst van de verkoop van NUON bedraagt € 903,8 miljoen. Daarnaast ontvangt de gemeente
Amsterdam nog € 18,1 miljoen aan dividend. Op de opbrengst is in 2009 € 36,6 miljoen apart gezet op
een escrow-rekening bij de BNG. De totale opbrengst als de escrow niet wordt meegerekend bedraagt
€ 867,2 miljoen. Hiervan is in 2009 € 406,3 werkelijk ontvangen. Ultimo 2009 nog een vordering openstaat
van € 497 miljoen. Hiervan heeft € 36 miljoen betrekking op de escrow die op een geblokkeerde rekening bij
de BNG is gestort.
De netto-opbrengst van de verkoop van de aandelen NUON in de jaarrekening 2009 bedraagt
€ 758,3 miljoen. Dit is de opbrengst na aftrek van de escrow en na afboeking van de boekwaarde van de
aandelen van € 108,9 miljoen.
Bij de vaststelling van het BBV is een commissie ingesteld die zorg draagt voor eenduidige uitvoering
en toepassing van het BBV. Binnen de richtlijnen van de commissie BBV zijn stellige uitspraken en
aanbevelingen te onderscheiden. De betekenis van stellige uitspraken en aanbevelingen voor de praktijk
verschillen. Aan stellige uitspraken is een extra gewicht toe te kennen en verwacht mag worden dat van
stellige uitspraken slechts zal worden afgeweken, indien daarvoor goede gronden zijn. De afwijkingen en de
gronden daarvoor moeten in de begroting en/of jaarstukken worden vermeld. Aanbevelingen kennen dat
extra gewicht niet maar dienen wel om steun en richting aan de praktijk te geven. Het extra gewicht dat aan
de stellige uitspraken is toe te kennen wordt zichtbaar gemaakt door deze vet gedrukt te publiceren in de
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diverse notities. De uitspraak van de commissie BBV ten aanzien van de verwerking van de opbrengst van de
verkoop van NUON is aangemerkt als een zogenaamde stellige uitspraak.

Frictiekosten fusie stadsdelen
In het kader van de fusie stadsdelen is een frictiekostenregeling beschikbaar. Deze regeling is budgettair
neutraal, de frictiekosten worden gedekt uit oplopende besparingen op de kosten van bestuur en bestuursapparaat waarvoor per stadsdeel in het stadsdeelfonds een vast bedrag wordt toegekend. De nieuwe
stadsdeelorganisaties dienen toe te groeien naar een structureel lagere exploitatie, volledig te realiseren in
2014. Stadsdelen dienen in de geconsolideerde begroting inzicht te geven in de frictiekosten en de dekking
daarvan.
Onderdeel van de regeling is een budget voor de voorbereidingskosten en de projectorganisatie
van € 5 miljoen. De verantwoording vindt plaats in het resultaatgebied bestuur en concern. In 2009 is
hiervan € 0,64 miljoen uitgegeven, hier tegenover staat dus voor eenzelfde bedrag een opbrengst uit de
frictiekostenregeling.
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3 Beleidsverantwoording
resultaatgebieden
Openbare orde en veiligheid
Werk en inkomen
Zorg
Educatie, jeugd en diversiteit
Verkeer en infrastructuur
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Cultuur en monumenten
Milieu en water
Economie en haven
Facilitair en bedrijven
Stedelijke ontwikkeling
Bestuur en concern
Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing
Algemene dekkingsmiddelen

openbare orde en veiligheid

Resultaatgebied Openbare orde en veiligheid

Maatschappelijk effect
Een veiliger Amsterdam
De hoofdlijn van het veiligheidsbeleid zoals verwoordt in het Programakkoord 2006-2010 is:
‘In Amsterdam kun je zijn wie je bent en worden wie je wilt. Dat trekt mensen. Maar die eigenschap van
de stad levend houden, gaat niet vanzelf. Veiligheid is een basisrecht, de publieke ruimte moet heroverd
worden. Vrijheid is geen vrijbrief voor onverschilligheid of het beperken van de vrijheid van de ander.’
Openbare orde en veiligheid is geen exclusief beleidsterrein van de gemeente, maar krijgt vorm in
samenwerking met politie, justitie en het rijk. Amsterdam moet veiliger worden door preventie én repressie
en de toepassing van een instrumentarium voor toezicht en handhaving. Bij preventie gaat het vooral om
de jeugd en daarvoor is een groot aantal trajecten beschikbaar. Voor recidivebeperking is nazorg, dat wil
zeggen (verplichte) begeleiding en controle na een sanctieperiode, het belangrijkste instrument. Zichtbare,
consequente en eenduidige handhaving vergroten in samenspel met toezicht op straat en in het openbaar
vervoer de veiligheid en verminderen de overlast. Daarvoor zijn toezichthouders van de Dienst Stadstoezicht
en de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam ingezet en werd het aantal camera’s uitgebreid.
In de Veiligheidsregio heeft ons College een belangrijke rol bij het behoud en verbetering van de fysieke
veiligheid. Met de partners in de regio staan we borg voor het in stand houden van de openbare orde.

1 Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Totaal resultaatgebied
Lasten +
Baten Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves
Toevoeging minus onttrekking reserves

127,5

136,6

152,1

136,6

22,7

26,9

28,8

31,8

104,8

109,7

123,2

104,7

- 2,4

- 0,3

- 7,2

10,2

102,4

109,5

116,0

115,0

Saldo reserves

7,2

- 2,1

0,0

17,4

Saldo voorzieningen

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringsuitgaven

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves
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2 Doelstellingen, activiteiten en ﬁnanciën per
subresultaatgebied
2.1 Subresultaatgebied openbare orde en veiligheid
2.1.1 Openbare orde en veiligheid: Hoe hebben we het maatschappelijk effect
bereikt?
Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 1: De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd
Indicator

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

91
76

88
74

88
76

80
76

85
76

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

736

585

592

547

515

615

451

450

354

400

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

102

57

51

40

51

5.090

5.899

16%

19,4%

16%

19,5%

15,5%

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal zeer actieve (verslaafde) veelplegers
(nulmeting regio 2006)

610

449

579

367

488

Zorgaanbod voor al deze verslaafde veelplegers

200

305

285

340

Objectieve veiligheidsindex (basis 2005)
Subjectieve veiligheidsindex (basis 2006)
Doelstelling 2: Verlaging jeugdcriminaliteit
Indicator

Omvang Harde Kern Jeugd (regio cf politie
nulmeting 2005))
Waarvan met veroordeling (regio cf justitie,
nulmeting 2005)
Doelstelling 3: Verlaging jeugdoverlast
Indicator

Aantal overlast gevende jeugdgroepen
(Amsterdam nulmeting 2005)
Aantal meldingen jeugdoverlast (Adam nulmeting
2006)
Door bewoners ervaren jeugdoverlast
(regio nulmeting 2005)

6.107

Doelstelling 4: Verlaging overlast (verslaafde) veelplegers
Indicator
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Indicator

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

3.470

2.814

2.914

1.913

2.776

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

0

14%

75%

75%

80%

90

100%

100%

100%

100%

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal incidenten (nulmeting 2005)

6.648

5.238

4.200

6.401

4.200

Aantal aangiften (nulmeting 2005)

2.063

1.659

2.255

1.943

2.255

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Objectieve veiligheidsindex:
Burgwallen oud

220

229

192

151

176

Objectieve veiligheidsindex:
Burgwallen nieuw

163

147

150

131

147

Objectieve veiligheidsindex:
Nieuwmarkt

195

123

160

110

156

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

2 teams
(Transvaal
en Wallen)

4 teams
65.000

3 teams
37.500

4 teams
65.000

3 teams
35.000

4 teams
43.000

3 teams
35.000

Meldingen drugs/drankoverlast
(nulmeting Amsterdam dec 2005)
Doelstelling 5: Verlaging misstanden in prostitutiebranche
Indicator

Aantal vergunningen escortbranche
Bibob-toepassing op de overige prostitutievergunningen (totaal:180)
Doelstelling 6: Vermindering huiselijk geweld
Indicator

Doelstelling 7: Normalisering wallengebied
Indicator

Doelstelling 8: Verbetering toezicht
Indicator

Vliegende brigades
Ureninzet

Medewerkers Toezicht en Veiligheid
Ureninzet
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Nulmeting

openbare orde en veiligheid

2.1.2 Openbare orde en veiligheid: Wat hebben we ervoor gedaan?
De resultaten kunnen alleen behaald worden met medewerking van een groot aantal partners in de keten.
De inbreng van politie en justitie is cruciaal. Daarom zijn de bestuurlijke hoofdlijnen waarop de activiteiten en
resultaten zijn gebaseerd ook voorgelegd aan de ‘driehoek’1. Voor de vermindering van jeugdcriminaliteit en
overlast en de verbetering van toezicht en handhaving is de inzet van stadsdelen onontbeerlijk.

Doelstelling 1: De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd
De algemene hoofddoelstelling voor het resultaatgebied is de objectieve veiligheidsindex in alle 78 buurten
van Amsterdam tussen 2005 en 2010 – bij gelijkblijvend aangiftegedrag van burgers – te verbeteren van
gemiddeld 91 naar 85 in 2010. Eind 2009 staat de index op 80. Bij een stabiele situatie blijft de index gelijk
of zal deze wellicht nog dalen. Met politie en justitie is afgesproken dat de subjectieve index minimaal stabiel
blijft op 76.
Invloed op de subjectieve index is alleen mogelijk door vol in te zetten op de maatregelen die al worden
gehanteerd om criminaliteit en overlast te verminderen. Het succes daarvan is af te lezen aan de objectieve
index. De afspraak met politie en justitie om de subjectieve index stabiel te houden moet dan ook gelezen
worden als de afspraak dat alle partijen zich blijven inzetten om de veiligheid te verbeteren. De maatregelen
zijn bedoeld om een probleem op te lossen. Ze hebben echter ook als effect dat burgers er door worden
geactiveerd. Dat kan op de korte(re) termijn leiden tot de toename van het aantal meldingen en een lager
veiligheidsgevoel.

Doelstelling 2 en 3: Verlaging jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast
De indicatoren staan op groen. Echter, de jeugdproblematiek verhardt zich in een vroeg stadium, reden om
extra aandacht te geven aan de groep 12 tot 17 jarigen.
De aanpak van jongeren die zich stelselmatig schuldig maken aan strafbare feiten – de zogenoemde harde
kernjongeren – is krachtig voortgezet. Naar aanleiding van de tegenvallende recidive zijn de resocialisatietrajecten bijgesteld.
Samen met het rijk is de pilot West gestart waarbij de volgende onderwerpen centraal staan:
a) een sterkere focus op ‘jongere en lichtere doelgroepen’ (waarmee nog iets te bereiken valt)
b) de herijking van het jeugdstrafrecht: inzet van resocialisatie en doorstroombeperkende trajecten alleen
nog binnen het justitieel kader
c) een project ter verkorting van de doorlooptijden
De aanpak van multiprobleemgezinnen is breed ingezet. Om doorstroming naar criminaliteit te voorkomen,
is afzonderlijke aandacht besteed aan Marokkaanse jongeren. Om het aantal groepen dat ernstige overlast
veroorzaakt terug te dringen, hebben de stadsdelen in 2009 ondersteuning gehad van ﬂexibel inzetbare
teams, die bij overlast snel kunnen ingrijpen. Het aantal groepen is weliswaar fors gedaald – van 57 naar
40 –, maar de resterende groepen zijn hardnekkig.

Doelstelling 4: Verlaging overlast (verslaafde) veelplegers
Amsterdam telt nog ongeveer 370 zeer actieve (verslaafde) veelplegers op straat. De kern van de aanpak
is persoonsgerichtheid, waarbij straf en zorg worden gecombineerd, zoals bij de maatregel Instelling
Stelselmatige Daders (ISD). Voor de overlast op straat is ook de Vliegende Brigade ingezet (toezicht, maar
ook begeleiding naar zorg via veldwerkers). Het aantal meldingen van overlast is aanzienlijk gedaald.

Doelstelling 5: Verlaging misstanden in prostitutiebranche
Gedwongen prostitutie blijft een veel voorkomend verschijnsel. De strafrechtelijke aanpak ervan is lastig,
omdat weinig slachtoffers aangifte doen. Met het oog op die lage aangiftebereidheid ontwikkelt de
gemeente een bestuurlijke aanpak van gedwongen prostitutie. De kern daarvan is een barrièremodel, dat
ten doel heeft het daders zo moeilijk mogelijk te maken.

1

De burgemeester, hoofdofﬁcier van justitie en hoofdcommissaris van de politie (korpschef) zijn samen
verantwoordelijk voor de veiligheid in de stad.
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uitgifte van vergunningen aan ongeveer 25 escortbureaus
ontwikkeling van een plan van aanpak voor toezicht en handhaving in de escortbranche, met als prioriteit
de aanpak van onvergunde bureaus. De intensieve controles van de bureaus is opgestart en de eerste
praktijkcontroles in de escort zijn gehouden
 intensief onderzoek van de prostitutiebranche, naar de klanten van prostituees en naar de prostituees zelf
 vaststelling van de Strategienota 1012 door uw Vergadering. Hierbij is groen licht gegeven voor de
(verdere) aankoop van raambordelen in het Wallen- en Singelgebied. De prostitutie in deze gebieden
wordt zo beter beheersbaar en controleerbaar
 werving en indiensttreding van gemeentelijke toezichthouders voor de prostitutiebranche





oplevering plan van aanpak voor een bestuurlijke ketenaanpak misstanden prostitutie, die zich vooral
concentreert op de aanpak van illegale bordelen

Doelstelling 6: Vermindering huiselijk geweld
Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Op last van de burgemeester kan een
persoon van wie een dreiging van huiselijk geweld uitgaat voor de duur van tien dagen uit huis worden
gezet. Deze periode kan met 18 dagen worden verlengd. Tijdens het huisverbod mag een uit huis geplaatste
geen contact opnemen met de achterblijvers. Het hele gezin krijgt direct de benodigde zorg aangeboden
om herhaling of verdere escalatie te voorkomen. Vanaf 1 maart 2009 zijn 97 huisverboden opgelegd. Het is
nog te vroeg om de vraag naar de effectiviteit van het instrument te beantwoorden. De eerste ervaringen zijn
positief. In een acute crisissituatie wordt de betrokkenen tijdelijk veiligheid geboden en hulpverlening die
niet alleen gericht is op de pleger, maar op het hele gezinssysteem. Het huisverbod draagt ook bij aan de
doelstelling huiselijk geweld meer zichtbaar te maken.

Doelstelling 7: Normalisering wallengebied
In het door het Van Traa-team geïnitieerde Coalitieproject 1012 is begonnen met de uitvoering van een
brede integrale aanpak van postcodegebied 1012 (het middeleeuwse hart van de stad). Dit gebeurt aan de
hand van een gezamenlijke visie van de centrale stad en Stadsdeel Centrum. Doel is enerzijds de ontmanteling van de criminele infrastructuur door zonering en vermindering van de omvang van criminogene branches
en anderzijds het stoppen van de verloedering. Concreet betekent dit dat er geen plaats meer is voor circa
50% van de raambordelen en 26 coffeeshops.

Doelstelling 8: Verbetering toezicht
In 2009 is het eindrapport van het traject Ontwikkeling Bestuurlijk Toezicht (OBT) gereed gekomen.
Conclusie van het rapport is dat er een organisatie voor de uitvoering moet komen die uitsluitend bestaat
uit decentrale en centrale onderdelen. Daarbij is een heldere taakverdeling tussen de beide niveaus
afgesproken en vastgesteld dat er geen grijs gebied meer is waar beide niveaus taken hebben. Er is gestart
met het vervolgtraject: de inrichtingseisen voor de uitvoeringsorganisatie (OBT2).
Een derde Vliegende Brigade is opgezet. De teams handhaven nu op overlastproblematiek in het Wallengebied, de Transvaalbuurt en in buurt 1 van Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Door de inzet van de teams is
een daling te zien van drugs- en jongerenoverlast. De Veiligheidsindex daalt.2
Er wordt nauw samengewerkt met aanbieders van hulp- en zorgtrajecten en met stadsdelen en politie.
Aanvullend op de inzet van de Vliegende Brigades zijn in de stad teams Medewerkers Toezicht en Veiligheid
aanwezig die toezicht houden op overlast. Deze teams zijn geleidelijk ontwikkeld van teams bestaande
uit toezichthouders zonder bevoegdheden tot buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). Dit betekent
dat de capaciteit van het bevoegd bestuurlijk toezicht in de stad, en daarmee van de mogelijkheid om
(corrigerend) op te treden bij regelovertreding, blijvend groeit. Met politie en het Openbaar Ministerie is het
traject Versterking APV-aanpak (Algemene Plaatselijke Verordening) opgezet, dat ten doel heeft een gerichte
inzet van de APV te stimuleren bij allerlei vormen van overlast.
Regelmatig uiten stadsdelen de behoefte (extra) toezicht in te willen kopen op de particuliere markt. De
afspraken die met de stadsdelen zijn gemaakt over de voorwaarden waaronder dit mogelijk is, zijn toegepast
op een vijftal aanvragen. Daarmee voldoen steeds meer initiatieven van particulier toezicht aan de geldende
regels.
2

De daling geeft de afname van het criminaliteitsniveau aan.
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De belangrijkste acties in 2009 waren:

openbare orde en veiligheid

Voor het terugdringen van de handel in nepdrugs en andere vormen van (overlastgevende) drugshandel
is de dealeraanpak ontwikkeld. Dit betekent een extra hoeveelheid verblijfsverboden voor overtreders,
bovenop de bestaande mogelijkheid deze verboden op te leggen in geval van drugsoverlast.
Bij de taxistandplaats Leidseplein is cameratoezicht ingezet na een ingrijpend incident. Dit als onderdeel van
de brede aanpak van de taxiproblematiek. Voor de uitgaanspleinen is met stadsdeel en politie de aanpak
uitgaansgeweld toegepast.
De voorbereiding van het stedelijke project cameratoezicht op de uitgaanspleinen (inclusief de Reguliersdwarsstraat) is gestart. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding heeft landelijk zeven knooppunten
in het openbaar vervoer aangewezen en voor invoering of verbetering van cameratoezicht op die punten is
subsidie ter beschikking gesteld. Amsterdam Centraal is een van die knooppunten. Om de samenwerking te
bevorderen tussen alle bij cameratoezicht betrokken partners om en in Amsterdam Centraal is een convenant
gesloten. Er is een businesscase afgerond die dient als basis voor de opzet van een centrale camera
uitkijkruimte.
Preventief fouilleren is dit jaar uitgebreid naar Holendrecht. Naar aanleiding van een reeks vuurwapenincidenten is in oktober het veiligheidsrisicogebied Zuidoost (waarin per oktober Holendrecht is opgegaan)
nog iets verder uitgebreid. Bovendien is besloten het preventief fouilleren in Zuidoost gerichter naar tijd
en plaats in te zetten (dus bijvoorbeeld ook ‘s nachts en op hotspots in de openbare ruimte, waaronder
jeugdhonken).

Fietsdiefstalrisico
Het Fietsdepot (voorheen AFAC) kreeg in 2009 van de stadsdelen 44.246 ﬁetsen aangeleverd. Het overgrote
deel – 27.500 ﬁetsen – werd bestempeld als wrak. De wrakken die de ﬁetsenrekken dichtslibben zijn een
bekend Amsterdams probleem, waarbij de bewoners ook zelf een rol spelen. In plaats van een ﬁets maar te
laten staan, is het mogelijk en wenselijk deze aan te bieden aan de reiniging van het stadsdeel. Hinderlijk en
gevaarlijk geparkeerde ﬁetsen worden door de stadsdelen verwijderd en naar het Fietsdepot gebracht. Daar
wordt gekeken of er aangifte is gedaan van diefstal. Is dit het geval, dan wordt de ﬁets gratis thuisbezorgd.
9.415 ﬁetsen werden door de eigenaar opgehaald.

Sociale veiligheid Openbaar Vervoer
Op 1 juni 2007 is het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV) van start gegaan. Het Veiligheidsteam
Openbaar Vervoer (VOV) vergroot de sociale veiligheid in en rond het openbaar vervoer voor zowel de
gebruikers van het openbaar vervoer als de (medewerkers van de) vervoerders. Dit moet tot uiting komen in
een groter veiligheidsgevoel onder reizigers en een afname van het aantal incidenten en uiteindelijk minder
vermijding van het openbaar vervoer om redenen die samenhangen met het gemis van sociale veiligheid.
In totaal zijn circa 150 medewerkers van Stadstoezicht en politiefunctionarissen bij het Veiligheidsteam
betrokken. De gemeente betaalt de medewerkers van Stadstoezicht, de regiopolitie betaalt de eigen
medewerkers. Het informatiegestuurd werken van het VOV krijgt steeds beter zijn beslag. Op basis van
informatie vinden ook regelmatig gerichte acties plaats, bijvoorbeeld op vernielingen.
In 2009 is opdracht verleend voor het uitvoeren van een procesevaluatie van het Veiligheidsteam. De
invoering van de OV chipkaart in de metro heeft geleid tot een ﬂinke daling van het aantal geregistreerde
incidenten.

Regelgeving en handhaven
Het Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving geeft uitvoering aan de in het bestuursakkoord
opgenomen ambities en doelstellingen.
In 2009 is:
 het gemeentelijke proces Vergunningverlening gestroomlijnd en op uniforme en doelmatige manier
ingericht (qua fasering, termijnen en inhoud van brieven en formulieren) voor de vergunningstelsels
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Werken in de Openbare Ruimte (WIOR), Horeca en
evenementen
 het digitale loket Werken geïntroduceerd in de Openbare ruimte
de doelstelling van 25% vermindering van administratieve lasten gerealiseerd (afronding nulmeting
vermindering administratieve lasten)
 het Verbeterplan Bos en Lommerplein afgerond
 de kwaliteitsaudit naar uitvoering BWT-taken uitgevoerd
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de invoering van de Europese Dienstenrichtlijn gerealiseerd

een benchmark kwaliteitscriteria handhaving uitgevoerd
de bestuurlijke strafbeschikking gemeentebreed geïmplementeerd
 de digitale leeromgeving, het leerplein, online gegaan en in gebruik genomen
en zijn:
 de nieuw ontworpen werkprocessen voor de verschillende vergunningclusters deﬁnitief geworden
 de uniformering van 15 welstandsnota’s en de introductie van De Schoonheid van Amsterdam Digitaal
gerealiseerd
 toezicht- en sanctieprotocollen voor bouw, Openbare Ruimte en horeca gerealiseerd
 de competentieproﬁelen toezichthouders, handhavers en operationeel leidinggevenden en de generieke
functietyperingen voor handhavers opgenomen in het functieboek en klaar voor gebruik door de
stadsdelen en diensten



2.1.3 Openbare orde en veiligheid: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +
Openbare orde en veiligheid
Sociale veiligheid openbaar vervoer

42,3

40,2

61,8

56,6

9,8

10,9

10,9

9,3

20,6

15,4

33,2

32,2

0,4

0,0

0,0

0,0

31,2

35,6

39,5

33,8

Baten Openbare orde en veiligheid
Sociale veiligheid openbaar vervoer
Saldo

Toelichting
Het saldo van baten en lasten na mutaties in reserves is met € 1,8 miljoen verbeterd. De baten en lasten zijn
toegenomen met € 16,8 miljoen respectievelijk € 16,4 miljoen.
De toename van baten en lasten heeft te maken met een aantal budgetneutrale wijzigingen die zich bij de
Actualisatie 2009 (€ 18,1 miljoen) hebben voltrokken. De belangrijkste budgetneutrale wijzigingen zijn:
 bestedingen ten laste van in voorgaande jaren ontvangen bijdragen van het rijk in het kader van het
Grotestedenbeleid (€ 10,3 miljoen), voor het Regionale Informatie en Expertise Centrum (€ 0,4 miljoen),
en ontvangen kosten van huisvesting pardonners (€ 0,5 miljoen). Dit is budgetneutraal verwerkt
 het bij de baten en de lasten verwerken van de bijdrage van de stadsdelen voor de uitvoering van het
programma Regelgeving en handhaving (€ 0,6 miljoen)
Ten opzichte van de Begroting 2009 is er sprake van een verbetering van het saldo van baten en lasten na
mutaties in reserves van € 1,8 miljoen. De belangrijkste reden voor de verbetering zijn:
 onderschrijding Veiligheidsplan (€ 4 miljoen). De belangrijkste oorzaken zijn het niet realiseren van een
vierde Vliegende Brigade, niet begrote inkomsten stadsdelen en vrijval GSB middelen. Een bedrag van
€ 3,2 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve OOV
 overschrijding van € 0,7 miljoen als gevolg van de invoering van de Wabo
 onderschrijding budget sociale veiligheid met € 1,6 miljoen
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2.2 Subresultaatgebied crisisbeheersing en brandweerzorg

2.2.1 Crisisbeheersing en brandweerzorg: Hoe hebben we het maatschappelijk
effect bereikt?
Doelstelling 9: brandweerzorg/verhogen fysieke veiligheid
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Adviezen bouwvergunningen

5.200

5.200

p.m.

5.200

Adviezen gebruiksvergunningen

3.000

3.000

p.m.

3.000

Adviesuren evenementen en overig

1.000

1.000

p.m.

1.000

Controle-uren vergunningen

6.000

6.000

p.m.

6.000

Doelstelling 10: brandweerzorg/bestrijden van branden
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Binnen de norm ter plaatse

80%

80%

80%

80%

Kazernes 365 dagen 24 uur bezet

95%

95%

95%

95%

Doelstelling 11: crisisbeheersing
Indicator

Nulmeting

Beleidscentrum operationeel binnen

Rekening 2008

1 uur

Begroting 2009

Rekening 2009

1 uur

Te behalen
resultaat
2006-2010

1 uur

2.2.2 Crisisbeheersing en brandweerzorg: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 9 en 10: Brandweerzorg/verhogen fysieke veiligheid/bestrijden branden
Veiligheidsregio
In 2008 is de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA) ingesteld, waarbij de gemeentelijke
brandweer is opgeheven en opgegaan in de Regionale Brandweer. De verantwoordelijkheid van de lokale
brandweerzorg ligt bij de gemeente, de uitvoering bij de Regionale Brandweer. Tussen de opdrachtgever,
de gemeente, en de Regionale Brandweer wordt een dienstverleningovereenkomst (DVO) gesloten. Door de
Brandweer is een aanzet gemaakt voor een DVO, die in 2010 gerealiseerd zal worden. Daarom kan nu nog
niet deﬁnitief bepaald worden welke indicatoren maatgevend zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de kosten van
de lokale brandweerzorg gelijk zijn aan de kosten van de (voormalige) gemeentelijke brandweer en die van
de regionale zorg gelijk aan de bijdrage die de gemeente reeds verstrekte aan de regionale brandweer.
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1 uur

Regionaal Veiligheidsbureau
In 2008 is, ter ondersteuning van het bestuur van de VRAA, het Regionaal Veiligheidsbureau (VBu) opgericht.
Dit bureau, gevestigd op het stadhuis, is, in ieder geval tot 2010, onderdeel van de directie Openbare Orde
en Veiligheid (OOV). De ﬁnanciering van het bureau bestaat, globaal, uit de inbreng van 5 fte uit de formatie
van OOV en 2 fte uit de inbreng van de regio.
Het VBu voorziet het bestuur van integraal advies over brandweerzorg, over geneeskundige hulp bij
ongevallen en rampen en over integrale crisisbeheersing. Verder adviseert het VBu het bestuur over de
beheersmatige aspecten van de Veiligheidsregio. Het VBu is daarmee als het ware een countervailing power3
ten opzichte van de operationele diensten, volgens het principe ‘lean and mean’. Dat houdt in dat het
bureau bij het huidige takenpakket bestaat uit zeven formatieplaatsen voor hoogwaardige adviseurs. Het
Veiligheidsbestuur heeft gekozen voor een ontwikkelperiode van twee jaar. De burgemeester en de directeur
OOV van de gemeente Amsterdam zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van het Veiligheidsbestuur. De
Bestuursdienst is daarom een logische plek om het bureau onder te brengen. Het Veiligheidsbestuur heeft in
2009 deze constructie, het takenpakket en de omvang van het bureau positief geëvalueerd.

Doelstelling 11: Crisisbeheersing
Onder crisisbeheersing vallen de budgetten van voorheen Bestuursdwang en de Bestuurlijke coördinatie
rampenbestrijding.
Er is adequaat gereageerd op ordeverstoringen. Demonstraties, manifestaties en evenementen zijn
bestuurlijk begeleid. Het draaiboek Vrede is afgelopen jaar eenmaal in werking gezet. Het beleidscentrum
in de kelder van het stadhuis is 24 uur per dag beschikbaar geweest, voor calamiteiten en voor oefeningen.
Om de kwaliteit van het functioneel en operationeel beheer van het beleidscentrum veel beter te borgen zijn
dienstverleningovereenkomsten gesloten voor de communicatie, de automatisering en het beheer. De toets
van de inspectie OOV voor de paraatheid tijdens rampen is succesvol doorstaan.

2.2.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen
Lasten +
Baten Saldo

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

73,1

85,6

79,4

3,2

11,7

2,8

84,4
3,2

69,9

73,8

76,6

81,2

Toelichting
Het saldo van baten en lasten na mutaties in reserves is met € 7,4 miljoen verslechterd. De baten zijn
afgenomen met € 8,5 miljoen en de lasten zijn afgenomen met € 1,2 miljoen. De belangrijkste oorzaken van
de afname van de baten zijn:
 afname baten vanwege saldering baten en lasten brandweer
€ 11,7 miljoen
 toename baten vanwege saldoneutrale mutatie kapitaallasten
geldlening brandweerzorg
€ 2,1 miljoen
 toename baten Veiligheidsregio
€ 0,5 miljoen
 mutaties in reserves
€ 0,7 miljoen

3

Bedoeld wordt de beoordeling van de beleidsprestaties van de operationele diensten om zo de politieke
opdrachtgevers inzicht te geven in de werkelijke kosten van beleidsuitvoering.
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De Brandweer heeft aan het bestuur van de VRAA gerapporteerd dat de ﬁnanciële huishouding nog niet
op orde is en er over 2009 een tekort is. De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland is verantwoordelijk voor het beheer van de Brandweer. Het totale tekort van alle deelnemende
gemeenten bedraagt € 3,7 miljoen. Dit tekort wordt ten laste gebracht van de deelnemende gemeenten.

openbare orde en veiligheid

De belangrijkste oorzaken voor de afname van de lasten zijn:
daling lasten vanwege saldering baten en lasten brandweer
toename lasten vanwege saldoneutrale mutatie kapitaallasten
geldlening brandweerzorg
 toename lasten i.v.m. FLO4
 extra lasten Veiligheidsregio
 mutaties in reserves (inclusief tekort Brandweer 2009)


€ 11,7 miljoen



€
€
€
€

2,1 miljoen
4,0 miljoen
0,3 miljoen
2,9 miljoen

3 Reserves, voorzieningen en investeringen
3.1 Reserves
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
Ultimo
2008

mutaties 2009

Stand
Ultimo
2009

+

-/-

Reserves
Brandweer

0,8

2,9

0,7

3,0

Gevolgen vreemdelingenwetgeving

0,7

0,3

0,7

0,3

Reserve OOV

3,2

3,2

1,8

4,6

Aankopen Van Traa-team

2,4

7,4

0,5

9,3

Totaal reserves

7,1

13,8

3,7

17,2

Reserve Brandweer
Een bedrag van € 0,7 miljoen is onttrokken aan de reserve. Dit betreft een afwikkeling van de bijdrage van
de Brandweer Amsterdam Amstelland. Een bedrag van € 2,9 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve, dit
betreft een niet volledig tot besteding gekomen prioriteit Veiligheidsbureau en de afwikkeling van het tekort
2009 van de Brandweer. De stand van de reserve ultimo 2009 bedraagt hierdoor € 3 miljoen.

Reserve Van Traa
Voor de periode dat de aankopen van panden nog niet deﬁnitief kunnen worden herbestemd wordt rente
betaald. De onttrekking voor deze rentevergoeding over de eerste drie kwartalen van 2009 aan de reserves
Anticiperende aankopen bedraagt € 0,4 miljoen. Voor bemiddelingskosten is een bedrag van € 0,1 miljoen
onttrokken. De totale onttrekking aan de reserve komt hierdoor op € 0,5 miljoen. Aan de reserve is een niet
geraamd bedrag van € 4 miljoen toegevoegd. Dit betreft de planschade voor de Geertspanden die in 2009
niet werd afgerekend met de NV Stadsgoed. Ook is een bedrag van € 3,4 miljoen, het niet uitgegeven deel
van de prioriteit Aanpak Wallengebied, toegevoegd. De totale toevoeging bedraagt hierdoor € 7,4 miljoen.
De stand van de reserve ultimo 2009 bedraagt € 9,3 miljoen.
De naamgeving van de reserve Van Traa (zal worden gewijzigd in Reserve Project 1012/Wallengebied.

4

Functioneel leeftijdsontslag geldt voor ambtenaren in fysiek zware beroepen, zoals de brandweer.
Het houdt ontslag in bij het bereiken van een bepaalde leeftijd waarna de ambtenaar een zogeheten
FLO-uitkering ontvangt om zijn of haar inkomen tot de pensioengerechtigde leeftijd aan te vullen.
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Reserve Gevolgen Vreemdelingenwetgeving
Ons College heeft ingestemd met het inzetten van het Fonds Gevolgen Vreemdelingenwetgeving om
ook bijzondere kosten te kunnen vergoeden die verband houden met de terugkeer van uitgeprocedeerde
vreemdelingen. De gelden Vreemdelingenbeleid worden gebruikt ter ondersteuning van organisaties die
hulp verlenen aan in Nederland rechtmatig verblijvende vreemdelingen zonder status. Deze hulp varieert
van jaar tot jaar behoorlijk. Aan het eind van ieder jaar worden de niet ingezette middelen via deze reserve
overgeheveld naar het volgende jaar. De stand ultimo 2009 bedraagt € 0,3 miljoen.

Reserve OOV
Aan de reserve wordt een bedrag van € 3,2 miljoen toegevoegd. De toevoeging heeft betrekking op het
cameratoezichtsruimte Amsterdam (€ 2 miljoen) en SPRH5 prioriteit 2009 (€ 1,2 miljoen). Een bedrag van
€ 1,8 miljoen is onttrokken aan de reserve. De onttrekking is voor de volgende activiteiten geweest: SPRH
prioriteit 2008 (€ 1,3 miljoen), vroegtijdige gezinsinterventie (€ 0,25 miljoen), Reserve BRI (€ 0,169 miljoen),
aanpak mensenhandel en verwarmde winterterrassen (€ 0,03 miljoen). De stand van de reserve ultimo 2009
bedraagt € 4,6 miljoen.

3.2 Voorzieningen
Er zijn geen voorzieningen binnen dit resultaatgebied.

3.3 Investeringen
Er zijn geen investeringen binnen dit resultaatgebied.

4 Prioriteiten 2009
4.1 Realisatie prioriteiten 2009
Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010
Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om
ultimo 2009
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

Omschrijving
gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Aanpak harde kern
jeugd

I2.1

1.500

1.500

0

Daling aantal harde kern
jongeren

J

Regelgeving en
Handhaving

I2.2

600

600

Minder regels en betere
handhaving

N

5

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

2010

Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving
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Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om
ultimo 2009
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

Omschrijving
gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Panden Wallengebied (project 1012)

I2.3

6.000

2.550

3.450

Vermindering criminogene N
activiteiten in het
Wallengebied

Aanpak
Wallengebied

I2.4

500

500

0

Verlaging criminaliteit

J

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

2010

Overige prioriteiten
Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om
ultimo 2009
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

Omschrijving
gerealiseerd resultaat

Regionaal
Veiligheidsbureau

I3.5

130

0

130

Adequate crisisbeheersing N

Koninginnedag

I3.7

300

300

0

Het ordelijke verloop van
de activiteiten rondom
Koninginnedag

J

Bibob

I3.9

69

69

0

Tijdig en juist toepassen
advisering in het kader
van Bibob

N

Stadsreclassering

S3.11

1.000

460

0

Daling percentage
J
recidive en beperking
doorstroom naar criminele
loopbaan

Strategische
aankoop panden

S3.12

210

0

0

Verlaging criminaliteit

N

Beleidscentrum

S3.13

135

135

0

Binnen drie kwartier is het
beleidscentrum paraat

J

4.2 Toelichting realisatie prioriteiten 2009
I2.1 Aanpak harde kern jeugd
De aanpak van jongeren die zich stelselmatig schuldig maken aan strafbare feiten – de zogenoemde
harde kernjongeren – is met kracht voortgezet. Naar aanleiding van de tegenvallende recidive zijn de
resocialisatietrajecten bijgesteld. In 2009 zijn onder andere 234 trajecten Nieuwe Perspectieven uitgevoerd,
is een bijdrage geleverd aan de ketenunit jeugd en is subsidie verleend aan de Stichting Resocialisatie en
Begeleiding.
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Uiterste
datum
geplande
uitvoering

2010

2010

2010

In het Bestuursakkoord hebben de besturen van de stadsdelen en centrale stad ambities vastgelegd om de
kwaliteit en doelmatigheid van bestuurlijke handhaving te vergroten. In het actieprogramma Regelgeving en
handhaving 2007-2010 worden de ambities nader uitgewerkt. Het motto is ‘helder en haalbaar handhaven,
minder regels beter handhaven’.
Voor de burger betekent dit:
minder regeldruk
goedkopere vergunningen in minder tijd
 afname van de toezichtlast






aantoonbaar beter handhaven van regels
uniform en eenduidig toezicht in de stad

In het Bestuursakkoord is een meerjarenbegroting opgenomen, waarbij een ﬁnanciering door de centrale
stad en de stadsdelen volgens een 50/50 verdeling is afgesproken. Voor 2009 is het budget van het SPRH
opgebouwd uit de toegekende prioriteit € 600.000 van de centrale stad de bijdrage van € 600.000 van de
stadsdelen en externe bijdragen.
Het budget SPRH is in 2009 niet volledig uitgegeven. Er zijn reserveringen gemaakt voor projecten die over
meerdere jaren lopen en projecten die in co- ﬁnanciering in de jaren 2009 en 2010 worden uitgevoerd.
Daarnaast zijn investeringen in 2010 gepland, door uitgestelde wetgeving, zoals bijvoorbeeld de invoering
van de omgevingvergunning (invoering per januari 2010) en de wet OM- afdoening, waardoor de aanbesteding en investering in Personal Digital Assistants (PDA) en software is uitgesteld (realisatie medio 2010).

I2.3 Panden Wallengebied
Betreft de in 2009 voor een deel vergoedde planschade aan de zogenaamde Schellingpanden die door de
woningbouwcorporatie Ymere zijn aangekocht.

I3.5 Regionaal Veiligheidsbureau
Betreft de materiele lasten van het Veiligheidsbureau voor de jaren 2009 en 2010. In de Veiligheidsregio is
afgesproken dat de materiele lasten in de begroting van het Veiligheidsbureau van € 200.000 de kosten voor
2009 en 2010 moeten dekken. De kosten in 2009 zijn ten laste gebracht van de vooruit ontvangen bijdragen
van de andere partners in de regio. De prioriteit van de gemeente Amsterdam wordt gebruikt voor de
dekking van de kosten in 2010.

I3.9 BIBOB
De prioriteit Bibob is niet direct aangewend vanwege huisvestingsproblemen. Deze zijn inmiddels opgelost.
Een tijdelijke voorziening is getroffen ten laste van beleidsbudget. Deze mogelijkheid vervalt in 2010, door
de afname GSB middelen, zodat gebruik van de prioriteit alsnog noodzakelijk is.

S3.11 Stadsreclassering
Van de oorspronkelijke prioriteit van € 1 miljoen is € 760.000 beschikbaar gekomen voor het resultaatgebied
OOV. Daarvan is eenmalig € 300.000 gereserveerd voor DZS t.b.v. de pilot safehouses, een toegestane
overschrijding bij DZS. Een bedrag van € 460.000 is ingezet voor bij Spirit ontwikkelde trajecten voor
zogenaamde vroege starters op het criminele pad (Tools4U).

S3.12 Strategische aankoop panden.
Betreft een reservering bij volgnummer 922.1.06 voor kapitaallasten voor het aankopen van panden buiten
het verwervingsgebied 1012, met als doel deze weer in bonaﬁde handen te brengen. In 2009 zijn geen
aankopen gedaan.
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I2.2 Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving (SPRH)

Resultaatgebied Werk en inkomen

Maatschappelijk effect
Iedereen doet mee

1 Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Totaal resultaatgebied
Lasten +

982,9

965,3

1.040,7

1.017,3

Baten -

782,3

755,5

789,0

781,8

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties
reserves

200,6

209,9

251,7

235,5

- 2,2

- 13,1

- 15,0

-12,0

198,4

196,7

236,7

223,5

51,9

- 19,0

36,9

40,0

Saldo voorzieningen

1,5

- 7,2

0,5

0,6

Investeringsuitgaven

7,4

15,2

19,9

8,4

Toevoeging minus onttrekking reserves
Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties
reserves
Saldo reserves
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Zoveel mogelijk Amsterdammers zijn aan het werk of op weg naar werk. Zo kan maatschappelijk isolement
voorkomen of beëindigd worden. Voor de groep die (nog) een te grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt
heeft, is maatschappelijke participatie het (voorlopige) doel. Wie tijdelijk een uitkering nodig heeft, krijgt
deze onder de voorwaarde dat maximaal aan de eigen re-integratie gewerkt wordt. Zijn er belemmeringen
voor participatie, dan investeert de gemeente in het wegnemen daarvan.

2 Doelstellingen, activiteiten en ﬁnanciën per
subresultaatgebied

2.1 Subresultaatgebied werk

werk en inkomen

2.1.1 Werk: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 1: Duurzame uitstroom naar werk
Indicator

Aantal klanten met re-integratiedoelstelling

Uitstroom naar werk in een jaar

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

37.924
(2007)

35.566

35.000

38.428*

33.500

3.500

2.513

3.500

3.452
(2007)

Doelstelling 2: Vergroten van het aantal klanten op een re-integratietraject
Indicator

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

86,3%
(2007)

80,9%

90%

81.5%

90%

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Percentage jongeren dat binnen 4 weken na bij het
jongerenloket verkregen commitment terug naar
school gaat, aan het werk is of op traject naar werk

41,6%
(2007)

73,6%

60%

85,4%

70%

Aantal jongeren beneden 27 jaar met een uitkering

1.751
(2007)

1.424 max. stabiel

Percentage klanten met een re-integratiedoelstelling op een re-integratietraject
Doelstelling 3: Terugdringen jeugdwerkloosheid
Indicator

1.568* max. stabiel

Doelstelling 4: Meer niet-uitkeringsgerechtigden op een re-integratietraject
Indicator

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal niet-uitkeringsgerechtigden dat in een jaar
heeft deelgenomen aan een re-integratietraject

306 (2007)

1.046

1.500

1.598

2.000
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Doelstelling 5: Uitvoering wet sociale werkvoorziening
Indicator

Nulmeting

Volledige invulling van door het rijk beschikbaar
gestelde SW-plekken (Wet sociale werkvoorziening)

Rekening
2008

2.339
(2007)

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

2.825

3.041 fte*

2.825

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Doelstelling 6: Verbeteren klanttevredenheid
Indicator

Nulmeting

Rekening
2008

6,7 (2007)

6,7 (2007) Hoger cijfer
dan 2007

Klantwaardering werkgevers

6,5 (2006)

Geen
meting

6,8 Hoger cijfer
dan 2007
Geen
meting

Geen
doelstelling

* Ultimo 2009
2.1.2 Werk: Wat hebben we ervoor gedaan?
De gevolgen van de economische crisis waren in 2009 duidelijk merkbaar. In deze jaarrekening zijn de
resultaten afgezet tegen de doelstellingen zoals die (meerjarig) geformuleerd werden bij het begin van deze
collegeperiode. Deze doelstellingen zijn – conform de systematiek – niet tussentijds bijgesteld. Niet alle
doelstellingen zijn gerealiseerd, wat gezien de huidige economische omstandigheden niet vreemd is.

Doelstelling 1: Duurzame uitstroom naar werk
Op basis van de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) was de verwachting dat het klantenbestand
van Dienst Werk en Inkomen (DWI) zou groeien met 3.800 uitkeringsgerechtigden. Daarom zijn maatregelen
genomen, zoals het zo snel mogelijk bemiddelen van nieuwe uitkeringsgerechtigden naar werk (via de
Vacaturecarrousel) en het aan de slag houden van uitkeringsgerechtigden (in het Praktijkleercentrum, bij
Pantar en via Traineeplaatsen). Daarnaast is de termijn waarbinnen een uitkeringsaanvraag wordt beoordeeld
verder versneld. Voor alle nieuwe klanten werd en wordt in eerste instantie bekeken of er werk is dan wel
een traject dat tot werk leidt. Gesteld werd ook dat alle nieuwe aanvragers binnen twee weken duidelijkheid
moeten krijgen over hun uitkeringsaanvraag.
Deze maatregelen zijn getroffen in aanvulling op het reeds lopende beleid, zoals beschreven in het
Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012.
Uiteindelijk zijn er 3.020 klanten bij gekomen, minder dan de in prognoses is voorspeld. Daarbij kwam dat,
ondanks de crisis, ook in 2009 veel werkzoekenden (2.513) een baan vonden.

Doelstelling 2: Vergroten van het aantal klanten op een re-integratietraject
Eind 2009 bedroeg het percentage klanten met een re-integratiedoelstelling dat actief met re-integratie
bezig was 81,5 en dat was iets hoger dan eind 2008 (80,9). In totaal ging het om 27.068 personen, zodat
ook het absolute aantal hoger was dan eind 2008 (24.231). De doelstelling van 90% is niet bereikt, maar het
aantal ‘actieven’ is wel met bijna 3.000 toegenomen. Dit moet gedeeltelijk toegeschreven worden aan de
groei van het klantenbestand, maar zeker ook aan de (nog) sterkere focus van DWI op de mogelijkheden
van klanten. Zo is bijvoorbeeld het aantal mensen jonger dan 65 met een belemmering voor re-integratie op
trede 1 van de ‘re-integratieladder’, eind 2009 lager dan eind 20081.
1

De ‘trede’ van de ‘Re-integratieladder’ geeft aan hoe groot de de afstand van de klant is tot de reguliere
arbeidsmarkt. Er worden vijf treden onderscheiden, waarbij geldt hoe lager de trede hoe groter de
afstand; trede 1 betreft ‘klanten die wegens medische of psychische belemmeringen (in voorkomende
gevallen ook: verslaving of dakloosheid) niet te belasten zijn met werk, een traject of activering (dus niet
beschikbaar zijn voor en geheel ontheven zijn van arbeidsverplichtingen).
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Klantwaardering klanten

Voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is uitstroom naar werk niet het onmiddellijke doel.
Voor hen gaat het veleer om de ontwikkeling die zij in re-integratietrajecten kunnen doormaken. Onderzoek
van de Universiteit van Amsterdam laat zien dat deelname aan re-integratietrajecten bijdraagt aan de
ontwikkeling van klanten waar het gaat om hun (maatschappelijke) re-integreerbaarheid en de bijbehorende
factoren en competenties.
In 2009 is het Re-integratiebedrijf Amsterdam ‘opgericht’. In het Re-integratiebedrijf Amsterdam zijn de
re-integratieactiviteiten die de gemeente in eigen beheer uitvoert opgenomen. Pantar en DWI werken hierin
nauw samen. Eind 2009 werden ongeveer 9.500 mensen begeleid. Doelstelling is om hen door te laten
stromen naar een plek zo dicht mogelijk bij de arbeidsmarkt. Uitstroom naar regulier werk is niet het directe
doel. Niettemin zijn in 2009 715 mensen uitgestroomd naar regulier werk.

werk en inkomen

Voor een overzicht van trajecten en instrumenten die DWI inzet, wordt verwezen naar het Meerjarenbeleidsplan Participatie.

Doelstelling 3: Terugdringen jeugdwerkloosheid
Per 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden die betrekking heeft op
jongeren tot 27 jaar. Derhalve is de leeftijdsgrens bij de Jongerenloketten opgetrokken van 23 naar 27 jaar.
Jongeren worden in eerste instantie begeleid naar school, werk of een combinatie daarvan of volgen
wanneer dat niet binnen de gestelde termijn lukt een traject dat daartoe moet leiden. De doelstelling om
voor ten minste 60% van jongeren, die zich melden en ook daadwerkelijk willen binnen vier weken een
vervolg te bereiken, is in 2009 ruim gehaald.
Door de economische crisis is de jeugdwerkloosheid niet stabiel gebleven, maar gestegen. Het aantal
jongeren tot 27 jaar met een Wet werk en bijstand (Wwb) -uitkering steeg in 2009 van 1.424 naar 1.568
(10,1%). Stages meegerekend is de stijging 28,8%.2
Het kabinet heeft in mei 2009 het Actieplan Jeugdwerkloosheid vastgesteld. Amsterdam fungeert als trekker
voor het regionale plan van aanpak, dat drie hoofdactiviteiten kent:
 stimuleren van jongeren om door te leren
 intensiveren van het begeleiden bij het solliciteren via een vacaturecarrousel
 bieden van een tijdelijke stage/traineeplaats bij een werkgever, met een inkomensvoorziening vanuit de
Wwb/WIJ

Doelstelling 4: Meer niet-uitkeringsgerechtigden op een re-integratietraject
De doelstelling van deelname van niet-uitkeringsgerechtigden (NUG) aan re-integratietrajecten is gehaald.
Bijna alle DWI-trajecten staan voor hen open, inclusief een trajectvergoeding als compensatie voor kosten
die aan trajectdeelname zijn verbonden. DWI zet klantmanagers in, die zich speciaal richten op de NUG
doelgroep. Zij gaan outreachend3 te werk door actief op pad te gaan naar onder andere scholen om
gegadigden te werven. Doelstelling was om ultimo 2009 1.500 NUG’ers een traject te laten volgen. Deze
doelstelling is gehaald (1.598). Daarnaast hebben 250 NUG’ers tussen de 23 en 27 jaar een traject gevolgd
(maar mogen niet meegeteld worden voor de doelstelling, omdat het rijk uitgaat van mensen ouder dan
27 jaar).

Doelstelling 5: Uitvoering wet sociale werkvoorziening
Amsterdam wil zo goed mogelijk de ruimte benutten die de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), biedt
om mensen met een belemmering aan werk te helpen. Daarom is het streven om de fte-ruimte die het rijk
beschikbaar stelt, maximaal te benutten. In 2009 is dit gerealiseerd. Er is in 2009 hoge prioriteit gegeven aan
ID-werknemers (werknemers op een Instroom/Doorstroombaan) voor plaatsing in een Wsw-formatieplaats.
Dit gebeurde via een wijziging van de Wsw-verordening.

2
3

Jongeren die stage lopen via DWI krijgen geen uitkering maar een stagevergoeding.
Outreachende hulpverlening is het actief opsporen van mensen en het ongevraagd en onvoorwaardelijk
aanbieden van hulp (in de thuissituatie).
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Doelstelling 6: Verbeteren klanttevredenheid
Eind 2009 heeft een klanttevredenheidsonderzoek onder uitkeringsgerechtigden plaatsgevonden. DWI kreeg
als rapportcijfer een ruime voldoende: 6,8. Vanaf 2006 is het cijfer elke meting met een tiende procentpunt
gestegen. DWI voldoet aan de doelstelling die voor 2009 was geformuleerd.

2.1.3 Werk: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

343,3

338,3

363,5

351,3

Doelstelling 1,2,3,6:
Werk Participatie en re-integratie

209,6

204,2

221,7

208,0

-

2,0

2,0

1,8

Doelstelling 5: WSW

77,6

75,9

79,4

81,3

Toerekening uitvoeringskosten DWI

59,8

Doelstelling 4 Nuggers

55,7

55,8

60,0

Overig

0,4

0,4

0,4

0,4

Baten -

278,2

271,7

293,2

282,4

Doelstelling 1-4,6:
WWB Werkdeel rijksbudget

205,7

208,8

202,6

190,8

Onttrekking spaarsaldo

1,1

-8,0

16,2

14,3

Vrijval voorziening ROC

-

-

-

0,6

71,0

70,5

74,0

76,2

Doelstelling 5: Rijksbudget WSW
Overig

0,4

0,4

0,4

0,4

Mutaties in reserves

-1,9

-1,9

-0,3

-0,3

Saldo

63,2

64,7

70,0

68,6

Doelstelling 1-3 en 6: Werk, Participatie en Re-integratie
In 2009 is € 209,8 miljoen uitgegeven aan activiteiten in het kader van Werk, Participatie en Re-integratie.
Hiervan is € 1,8 miljoen uitgegeven voor de re-integratie van niet uitkeringsgerechtigden. Circa
€ 94,3 miljoen is besteed aan maatschappelijke participatie, arbeidsactivering, toeleiding naar arbeid en
ongesubsidieerd werk, € 68,2 miljoen aan gesubsidieerd werk en € 36,5 miljoen aan re-integratievoorzieningen en ondersteunende instrumenten. Tot slot is € 2,4 miljoen besteed aan de oude Ruim Baan
projecten. Het restant betreft onder andere uitgaven kinderopvang en gemeentelijke middelen Wwb.
Daarnaast brengt De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) in totaal € 18,1 miljoen aan inburgerings
uitgaven en kosten voor plusscholen ten laste van de Wet participatiebudget (Wpb). De verantwoording
hiervan vindt plaats in het resultaatgebied Educatie, jeugd en diversiteit.
Het grootste gedeelte van de uitgaven worden gedekt door het Wwb-werkbudget en de inleenvergoedingen ontvangen van werkgevers die een gesubsidieerde arbeidskracht in dienst hebben. Het totale
beschikbare Wwb-werkbudget bedraagt € 190,8 miljoen. Een bedrag van € 14,3 miljoen wordt onttrokken
aan het spaarsaldo. De intensivering van de re-integratie (met een participatiegraad boven de 80%) en
een dalend rijksbudget hebben ertoe geleid dat er vanaf 2008 onttrokken wordt aan het spaarsaldo. De
toename van de onttrekking in 2009 vloeit met name voort uit een stijging van het kostenniveau. En ook nu
is er sprake van een daling van het rijksbudget. Deze daling kon in 2009 opgevangen worden, omdat de
gemeente subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft ontvangen.
De vrijval voorziening ROC is verder toegelicht in de paragraaf voorzieningen.

Doelstelling 5: Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Door de herziening van de Wsw zijn gemeenten met ingang van 2008 ook in ﬁnanciële zin verantwoordelijk
voor de uitvoering van deze wet. De feitelijke uitvoering van Wsw ligt bij de Stichting Pantar. Op basis
van een landelijk verdeelmodel bepaalt het rijk elk jaar de hoeveelheid sw-arbeidsplaatsen waarvoor de
gemeente een bijdrage ontvangt. Voor 2009 bedraagt de taakstelling van het rijk voor Amsterdam 2.816
standaardeenheden. Een standaardeenheid is een sw-geïndiceerd persoon met een volledige werkweek van
36 uur. Per standaardeenheid verstrekt het rijk ongeveer € 26.000 subsidie. Deze subsidie is niet afdoende
en daarom is een exploitatiebijdrage uit de gemeentebegroting nodig.
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Lasten +

De rijkssubsidie is in de Rekening 2009 vooralsnog op € 76 miljoen gesteld. Dat is ongeveer € 5 miljoen
hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat Amsterdam in 2009 110 extra standaardeenheden heeft mogen bezetten. Een andere oorzaak is de hogere bijdrage in de arbeidskosten 2009
(€ 2,2 miljoen). Over 2009 bedraagt het aantal gerealiseerde plekken gemiddeld 2.790. Ultimo 2009 zijn
3.041 plekken ingevuld. De cijfers in de Jaarrekening 2009 zijn op basis van de bevoorschotting aan Pantar.

2.2 Subresultaatgebied inkomen

werk en inkomen

2.2.1 Inkomen: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 7: meer doorstroom uit de uitkering
Indicator

Nulmeting

Aantal klanten dat langer dan vijf jaar een werkzoekendenuitkering ontvangt

Rekening
2008

16.728
(2007)

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

15.750

16.343

15.300

Overige doelstellingen
Doelstelling 8: geen tekort op inkomensbudget door dalen bestand uitkeringsgerechtigden ten opzichte van 2006
Indicator

Aantal uitkeringsgerechtigden Wwb onder 65 jaar
aan het einde van het jaar

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

31.721
(2007)

Daling van
2.358 t.o.v.
ultimo 2007

29.721

32.032

28.721

Doelstelling 9: voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van een uitkering
Indicator

Capaciteit ingezet voor de borging van de
rechtmatigheid van de uitkeringen

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

71 fte
(2007)

80,5 fte

Min. 70 fte

94,3

Min. 70 fte

Doelstelling 10: goedkeurende verklaring zonder beperkingen voor rechtmatigheid voor jaarrekening DWI
Indicator

Percentage fouten jaarrekening DWI

80 Resultaatgebieden Jaarrekening 2009

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

1,7% (2007)

foutpercentage
< 1%

Max. 1%

0,2%

Max. 1%

Doelstelling 11: klanten worden snel (binnen de wettelijke of scherper geformuleerde termijn) en adequaat geholpen
Indicator

Nulmeting

Percentage aanvragen levensonderhoud,
afgehandeld binnen de gestelde termijn

86,2%
binnen 6
weken (1e

Rekening
2008

Begroting
2009

88,8% 90% binnen
5 weken

Rekening Te behalen
2009
resultaat
2006-2010
87,1%
binnen 5
weken

kw 2008)
90,6%
(2007)

85,3%

100%

95,9%

Percentage aanvragen bijzondere bijstand
afgehandeld binnen de wettelijke termijn van acht
weken

95,0%
(2007)

96,1%

100%

95,3%

2.2.2 Inkomen: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 7: Meer doorstroom uit de uitkering
Eind 2008 bedroeg het aantal uitkeringsgerechtigden langer dan vijf jaar in de uitkering nog 16.567. Een
afname tot 15.750 per eind 2009 was de doelstelling. Uiteindelijk bedroeg hun aantal 16.343, een afname
met 224 huishoudens. Het aantal klanten langer dan vijf jaar in de uitkering is dus per saldo wel afgenomen,
maar de doelstelling is niet gerealiseerd. Deze afname (en de afname in voorafgaande jaren) laat zien dat er
wel degelijk mogelijkheden zijn.

Doelstelling 8: Geen tekort op inkomensbudget door dalen bestand uitkeringsgerechtigden< 65 jaar ten opzichte van 2006
Eind 2009 waren er 32.032 uitkeringsgerechtigden onder de 65 jaar (werkzoekendenuitkeringen, inclusief
Ioaw4 en Ioaz5). Hierdoor is in 2009 een tekort op het inkomensbudget ontstaan (zie verder de ﬁnanciële
toelichting). Zoals eerder is toegelicht, wordt de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden met name
veroorzaakt door de economische crisis.

Doelstelling 9: Voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van een
uitkering
In 2009 is de doelstelling van 70 fte in ruime mate gerealiseerd (met 94,3 fte). In 2009 is bij 9.011 van de
12.033 aanvragen een huisbezoek afgelegd. Dit resulteerde in 18% van de gevallen in een afwijzing van een
uitkering en in 9% van de gevallen in wijziging van de uitkeringshoogte. Projectmatig zijn er in 2009 4.035
proactieve rechtmatigheidsonderzoeken ingesteld naar klanten met een lopende uitkering, op basis van een
risico-inschatting. Deze leidden tot 472 beëindigingen (11,7%) van een uitkering en 476 wijzigingen (11,8%)
in de uitkeringshoogte.

Doelstelling 10: Goedkeurende verklaring zonder beperkingen voor rechtmatigheid voor
jaarrekening DWI
DWI beheerst de kwaliteit van haar processen en besluiten met behulp van een kwaliteitssysteem. Dit dient
ook als basis voor het oordeel over de rechtmatigheid bij DWI. Ook voert DWI aanvullende eindejaarscontroles uit. Op basis hiervan heeft DWI een rechtmatigheidsfout geconstateerd van 0,2% van de uitgaven.
ACAM voert op deze einduitkomsten nog een review uit.

4
5

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw).
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).
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Percentage bezwaarschriften afgehandeld binnen
de wettelijke termijn

Doelstelling 11: Klanten worden snel (binnen de wettelijke of een scherper geformuleerde
termijn) en adequaat geholpen

werk en inkomen

De doelstelling voor de afhandeling van aanvragen levensonderhoud is ten opzichte van 2008 verder
aangescherpt, van afhandeling van 90% van de aanvragen binnen zes weken naar 90% binnen vijf weken.
Uiteindelijk werd van de aanvragen in 2009 87,1% in vijf weken afgehandeld (en 92,3% werd in zes weken
afgehandeld, ten opzichte van 88,8% in 2008). Dit ondanks de toename van het aantal aanvragen als gevolg
van de economische crisis.
Verder is in 2009 95,9% van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afgehandeld (doelstelling:
100%). Ten opzichte van het jaar 2008 gaat het hier om een verbetering van ruim 10 procentpunt. Per 1
oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. In het vierde
kwartaal van 2009 gemiddeld 97,7% van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
De doelstelling om alle aanvragen Bijzondere Bijstand binnen de wettelijke termijn af te handelen is ondanks
alle inspanningen niet geheel bereikt.
De doelstelling is niet op alle onderdelen gehaald, wel is er sprake van aanzienlijke verbeteringen.

2.2.3 Inkomen: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen
Lasten +

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

562,1

554,6

602,4

590,1

478,1

470,7

513,4

503,3

16,7

16,4

17,7

19,4

Doelstelling 7,8:
Uitkeringen WWB
Overige uitkeringen
Doelstelling 9-11:
Toerekening uitvoeringskosten DWI

67,3

67,4

71,3

67,3

495,1

476,0

494,1

493,7

460,6

440,2

457,0

458,5

0

-

2,0

0

WWB inkomsten

17,5

19,2

17,4

16,0

Overige uitkeringen

18,4

16,6

17,7

19,2

Mutaties in reserves

-0,3

-11,2

-14,7

-11,9

Saldo

66,8

67,3

93,7

84,5

Baten Doelstelling 7,8:
WWB inkomensdeel
WWB extra budget

Doelstelling 7,8: Inkomensbudget Wet werk en bijstand (Wwb)
In 2009 is het tekort op de gebudgetteerde uitkeringslasten uitgekomen op € 27,5 miljoen. Dit is aanzienlijk
slechter dan de verwachtingen bij de Begroting 2009, maar bijna € 10 miljoen beter dan de verwachtingen
bij de actualisatie. Bij de Begroting 2009 werd verondersteld dat de klantendaling in 2009 even groot zou
zijn als in 2008. Er was wel al sprake van een begroot tekort op de Wwb van € 11 miljoen maar de gevolgen
van de economische crisis waren toen nog niet in beeld. Die werden pas begin 2009 zichtbaar. De begroting
van het inkomensdeel wordt gedomineerd door de uitgaven op de Wwb-uitkeringen aan klanten jonger dan
65 jaar. Dit bestand steeg met 1400 klanten en daar moeten nog de 400 klanten bij opgeteld worden die
een stagevergoeding ontvingen in het kader van het traject bij de Vacaturecarrousel.
Na vaststelling van het voorlopige macrobudget Inkomensdeel Wwb heeft het rijk in juni 2009 een opwaartse
aanpassing gedaan en het macrobudget deﬁnitief vastgesteld. Behalve de gebruikelijke bijstellingen als
gevolg van loon- en prijsgevoeligheid en wijzigingen van effecten van rijksbeleid is een aanpassing voor de
bandbreedte conjunctuur meegenomen. Het deﬁnitieve Wwb-budget bedraagt € 458,5 miljoen.

Overige regelingen
De uitkeringen in het kader van de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (Ioaw) de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen (Ioaz) en het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) kunnen voor 75% worden gedeclareerd bij het rijk. De overige 25% wordt gedekt uit het Wfa-budget (Wet ﬁnanciering Abw, Ioaw en Ioaz). Het
gaat in totaal om € 13 miljoen.
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Het Wfa budget voor de Bbz, Ioaw en Ioaz is in 2009 niet toereikend om de resterende 25% van de
verstrekte uitkeringen te dekken. Bij de Bbz is een tekort van € 0,4 miljoen, de Ioaw en Ioaz regelingen
hebben een overschot van in totaal € 0,15 miljoen. Het totale tekort op het Wfa budget bedraagt
€ 0,24 miljoen.
Uitkeringslasten in het kader van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) kunnen voor 100% worden
gedeclareerd bij het rijk. De totale uitgaven in het kader van de Wwik zijn € 6,2 miljoen in 2009.

Doelstelling 9-11: Uitvoeringskosten DWI
De doelstellingen worden gerealiseerd door een goed werkend apparaat binnen de DWI. De apparaatskosten van DWI bestaan uit een regulier (structureel) deel en uit een tijdelijk (meerjarig) budget voor
transformatie en frictiekosten.
Bedragen x € 1 miljoen

Incidentele apparaatskosten
Totale uitvoeringskosten DWI (excl. mutaties reserves)

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

124,3

130,0

134,2

7,4

4,2

6,5

130,9
5,4

131,7

134,2

140,7

136,3

Reguliere kosten
In de Begroting 2009 werd uitgegaan van een saldo van € 130 miljoen, bij de actualisatie bedraagt het
saldo € 134,2 miljoen. De stijging van het negatief saldo is het effect van een incidentele stijging van
het aantal klantmanagers (€ 2,5 miljoen), incidentele extra uitgaven voor Wigo4it, projectconsulenten en
rechtmatigheidsonderzoeken (€ 2,2 miljoen), structurele meerkosten door de overdracht van het Regionaal
Coördinatiepunt Fraudebestrijding (€ 0,2 miljoen) en loon- en prijsbijstelling (- € 0,7 miljoen).
Bij de Jaarrekening 2009 komt het saldo uit op € 130,9 miljoen. Ten opzichte van de actualisatie zijn de
uitgaven aan Wigo4it, de rechtmatigheidsonderzoeken en huisvestingskosten lager (- € 1,4 miljoen), konden
meer kosten dan voorzien gedeclareerd worden bij het ESF project Bedrijfsschool (- € 0,5 miljoen) en heeft
de verkoop van een pand aan de Polderweg voor incidentele baten gezorgd (- € 1,4 miljoen).
De toename van de personeelslasten wordt grotendeels verklaard doordat de re-integratiewerkzaamheden
in eigen beheer zijn toegenomen door de invoering van het nieuwe re-integratieproces, waarbij ernaar
wordt gestreefd om aanvragen levensonderhoud binnen negen dagen af te ronden. Daarnaast zijn de
kosten personeel van derden toegenomen om de door de recessie toegenomen bedrijfsdrukte op te kunnen
vangen.

Incidentele kosten
Onder de incidentele apparaatskosten vallen de kosten die samenhangen met de vorming van DWI,
zoals transformatie- en frictiekosten en kosten van het sociaal plan. Ten opzichte van de begroting is het
exploitatiesaldo toegenomen met € 1,2 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt doordat de incidentele vrijval
ICT € 1,6 miljoen al in 2008 heeft plaatsgevonden, maar aanvankelijk voor 2009 was begroot. De kosten van
het sociaal plan zijn € 0,35 miljoen lager en de frictiekosten huisvesting zijn € 0,1 miljoen lager dan begroot.
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Reguliere apparaatskosten

Rekening
2008

2.3 Subresultaatgebied armoedebestrijding

2.3.1 Armoedebestrijding: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
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Doelstelling 12: vergroten van het bereik van de armoedemiddelen
Indicator

Nulmeting

Uitputting armoedemiddelen

101% (2007)

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

102%

100%

100%

100%

5% stijging
nog niet
t.o.v. 2008 beschikbaar

5% stijging
t.o.v. 2009

Stijging van het gebruik van de armoedevoorzieningen van DWI met 5% per jaar6
Percentage klanten van de voedselbank
dat een aanbod krijgt voor het gebruik

100% van de
Alle nieuwe
nieuwe klanten klanten van de

van voorliggende voorzieningen en/of
schuldhulpverlening

(2007)

100%

100%

100%

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

0

5*

0

750

914

750

voedselbank zijn
via een intake
verwezen en
begeleid naar
voorliggende
voorzieningen

Doelstelling 13: versterken schuldhulpverlening
Indicator

Nulmeting

Aantal mensen dat langer dan 4 weken na
aanmelding op een wachtlijst voor schuldhulpverlening staat, voordat het traject
wordt gestart

0 (2007)

Aantal trajecten schuldhulpverlening voor
jongeren

93 (2007)

Rekening 2008

In een 4-tal
stadsdelen
wachtlijsten
van beperkte
omvang (ca 160
klanten)

* Ultimo 2009

2.3.2 Inkomen: Wat hebben we ervoor gedaan?
Het gevoerde armoedebeleid van Amsterdam staat beschreven in het Meerjarenbeleidsplan Inkomen en
armoedebeleid 2009-2012 en in de (aanvullende) notitie Actief Armoedebeleid Amsterdam.

6

Nieuwe indicator. Alle regelingen kennen een niet-gebruik van meer dan 5%.
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Doelstelling 12: Vergroten van het bereik van de armoedemiddelen
De opzet achter deze doelstelling is dat de doelgroep van het armoedebeleid optimaal proﬁteert van de
voorzieningen die er zijn. In 2009 is doorgegaan met de reguliere campagnes voor de verschillende voorzieningen (voorlichting op AT5, publicaties in de MUG, in het gemeentelijke nieuwsmagazine Amsterdam.
nl en in het openbaar vervoer). Daarnaast is in 2009 op AT5 de serie Budgetruil uitgezonden over het nut
en gebruik van de verschillende voorzieningen, zijn in samenwerking met de betreffende stadsdelen drie
budgetmarkten gehouden en kreeg de Plusvoorziening 65+67 extra aandacht.
Mede door de uitvoering van deze acties is het armoedebudget voor 2009 volledig uitgeput.
Het realiseren van deze doelstelling betekent wel dat een balans gevonden moet worden tussen goed
ﬁnancieel beheer en het vergroten van het bereik.

Het aantal huishoudens dat in 2009 een voedselpakket ontving varieert. Van 1.038 in april tot 967
in december. Het is gelukt om alle klanten van de voedselbank de bestaande voorzieningen en/of
schuldhulpverlening aan te bieden. In 2009 is de samenwerking tussen de Voedselbank en de maatschappelijke dienstverlening geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in een meer outreachende werkwijze van de
maatschappelijke dienstverlening en het starten van empowerment- en budgetcursussen. In juli heeft de
Voedselbank een managementinformatiesysteem in gebruik genomen. In 2009 zijn 116 klanten begeleid
door een maatje (van Stichting de Regenboog). In bijna alle stadsdelen zijn netwerken met de Voedselbank
operationeel.

Doelstelling 13: Versterken van de schuldhulpverlening
Ondanks de stijging van ongeveer 20% van het aantal aanvragen is 2009 bij de stadsdelen zonder
wachtlijsten afgesloten. Gedurende het jaar was er bij vijf à zes wisselende stadsdelen een wachtlijst, bij de
overige stadsdelen konden de aanvragers binnen de gestelde termijnen worden geholpen. Op de centrale
contracten was er eind 2009 een wachtlijst van vijf personen.
In 2009 is een onderzoek gestart naar de verbetering van de effectiviteit van schuldhulpverlening om de kans
op wachtlijsten te minimaliseren en de doorlooptijden te beperken. De uitkomsten hiervan worden in 2010
gepresenteerd.
Naast de schuldhulpverlening via de reguliere bureaus wordt aan jongeren via twee extra projecten een
aangepaste vorm van schuldhulpverlening aangeboden. Begin 2009 zijn op tien vestigingen van de ROC’s
schuldhulpverleners gestationeerd om via spreekuren informatie te verstrekken en jongeren met problematische schulden te begeleiden. Het aanbod is uitgebreid naar 34 vestigingen ultimo december 2009. In
totaal zijn via dit project ongeveer 770 jongeren geholpen. Omdat schuldhulpverleners beschikbaar gesteld
worden onder de voorwaarde dat de opleiding budgetteringslessen opneemt in het lesprogramma hebben
in 2009 6.700 ROC-leerlingen deze lessen kunnen volgen.
Via de projecten met de stadsdelen zijn 144 jongeren met schulden geholpen. Hier wordt samengewerkt met
Streetcornerwork en Dock om een aanbod voor schuldhulpverlening aan te kunnen bieden op de plaatsen
waar jongeren worden begeleid.
In totaal zijn via de aangepaste trajecten 914 jongeren met problematische schulden begeleid.

6

De Plusvoorziening is een regeling voor 65-plussers, die drie jaar of langer een laag inkomendie. Zij kunnen één keer per jaar een geldbedrag aanvragen, bijvoorbeeld om dure, noodzakelijke zaken in huis te vervangen of aan te schaffen.

7

De Plusvoorziening is een regeling voor 65-plussers, die drie jaar of langer een laag inkomendie. Zij
kunnen één keer per jaar een geldbedrag aanvragen, bijvoorbeeld om dure, noodzakelijke zaken in huis
te vervangen of aan te schaffen.
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Over doelstelling van een stijging van het gebruik van armoedevoorzieningen met 5% ten opzichte van het
voorgaande jaar, zijn voor 2009 nog geen eenduidige gegevens beschikbaar. De Armoedemonitor 2008 van
O+S bevatte gegevens over het resultaat van 2008. Het bereik was toen gemiddeld 69%. Dit kan worden
gezien als nulmeting. Verder biedt de Armoedemonitor inzicht in het bereik per voorziening in het algemeen.

2.3.3 Armoedebestrijding: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen
Lasten +

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

77,4

72,5

74,9

75,9

Doelstelling 12:
Bijzondere bijstand en armoedebeleid

47,5

42,3

41,5

40,7

Flankerend bijstandsbeleid

0,4

0,5

0,5

0,5

Kwijtschelding afvalstoffen

4,5

3,7

5,7

6,0

Regeling woonkostenbijdrage

4,2

5,0

5,0

5,2

Stadspas, Stichting bijzondere noden, overig

3,1

3,1

3,0

3,1

Schuldhulpverlening en inkomensbeheer

9,6

9,8

10,3

11,9

Toerekening uitvoeringskosten DWI

8,1

8,1

8,8

8,5

Baten -

8,9

7,8

1,9

5,7

Bijzondere bijstand en armoedebeleid

7,8

7,1

1,2

5,0

Stadspas

1,2

0,7

0,7

0,7

Mutaties in reserves

-0,1

-

-

-0,2

Saldo

68,4

64,7

73,0

69,5

werk en inkomen

Doelstelling 13:

Doelstelling 12:

Doelstelling 12: Vergroten van het bereik van de armoedemiddelen
Toelichting
Ten opzichte van de begroting is sprake van een overschrijding op het onderdeel armoedebestrijding.
De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere uitgaven Bijzondere bijstand die betrekking hebben op
voorzieningen voor wonen, de knipkaart bijzondere bijstand, kosten maatschappelijke zorg en de vertraagde
afbouw van het inkomensbeheer.
De kwijtschelding afvalstoffenhefﬁng is in de jaarrekening € 2,3 miljoen hoger dan begroot.
De stijging is gebaseerd op twee factoren, te weten de tegenvallende Meerjarenkwijtschelding en het feit
dat er gedurende het kalenderjaar 2009 sprake was van een forse stijging in het aantal bijstandsgerechtigden
en werklozen,die zich ook manifesteerde in de instroom van kwijtscheldingsverzoeken.
De totale inkomsten voor armoedebeleid bedragen bij de Jaarrekening 2009 € 5,7 miljoen. Hiervan bestaat
€ 1,2 miljoen uit extra rijksbijdragen ten behoeve van schuldhulpverlening. Voor € 1,6 miljoen gaat het om
inkomsten voor aﬂossing leenbijstand en om ontvangsten bijzondere bijstand. De meeste klanten betalen
verstrekte leenbijstand in meerdere jaren terug, waarbij de nadruk ligt op de eerste jaren na verstrekking. De
ontvangsten uit aﬂossingen van leenbijstand bedroegen in 2009 bijna € 1,4 miljoen. Bij sanering van huur- en
energieschulden van klanten worden regelmatig, naast toekenningen om niet, bedragen verstrekt die later
door klanten terugbetaald moeten worden. In 2009 gaat het om € 0,2 miljoen aan ontvangsten bijzondere
bijstand. Voorts is in 2009 sprake de voorziening debiteuren bij de Gemeentelijke Kredietbank vrijgevallen,
ten bedrage van € 2,4 miljoen.

Doelstelling 13: versterken van de schuldhulpverlening
Toelichting
De uitgaven voor schuldhulpverlening en inkomensbeheer bedragen in 2009 € 11,9 miljoen en dat is
een stijging ten opzichte van de begroting. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het in 2009 bijna
verdubbelde beroep op schuldhulpverlening zelfstandigen. Daarnaast is er een toename van het aantal
aanmeldingen van afsluiting energie in het kader van de projecten Er op af en Vroeg er op af. Een andere
oorzaak wordt gevormd door de hogere uitgaven voor de schuldsanering via de Gemeentelijke Kredietbank.
In 2009 was het een doelstelling van de kredietbank om de dienstverlening te verbeteren zodat er geen
wachtlijsten meer zouden zijn en de doorlooptijd zou worden bekort. Het realiseren van deze doelstelling
heeft geleid tot hogere uitgaven.
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3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1 Reserves
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
Ultimo
2008

Mutaties 2009

Stand
ultimo
2009
-/-

0,2

0,0

0,2

0,0

Reserve WiGo4IT

0,0

0,8

0,0

0,8

Reserve geïntegreerde voorziening

0,0

1,4

0,0

1,4

Reserve armoede Tang gelden

0,0

0,4

0,0

0,4

Reserve projectconsulenten

0,0

0,5

0,5

0,0

Vakantiegeld (DWI)

2,9

3,1

2,9

3,1

Kosten Laarderhoogtweg (DWI)

1,3

0,0

0,0

1,3

Huisvesting kinderopvang Triade

1,6

0,0

0,3

1,3

Rechtmatigheidsonderzoeken 2008

0,9

0,0

0,5

0,4

Risico Wet Werk en Bijstand

45,0

0,0

13,7

31,3

Totaal reserves

51,9

6,2

18,1

40,0

Nieuwe reserves
In de septembercirculaire is voor Jeugdwerkloosheid voor 2009 een bedrag gereserveerd van € 3,6 miljoen.
Dit bedrag was in de actualisatie van de Begroting 2009 nog niet verwerkt. Dit geld zal expliciet
gereserveerd moeten worden of zal anders vrijvallen. Voorgesteld wordt om een extracomptabele
bestemmingsreserve te vormen van € 3,6 miljoen voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid.
Per besluit van 2 juli 2009 zijn de Tang/Spekman gelden herbestemd voor de compensatieregeling chronisch
zieken. De toevoeging van € 0,4 miljoen aan de reserve armoede Tang chronisch zieken betreft in 2009
aangegane verplichtingen waarvan de kosten in 2010 tot uitdrukking komen.

Afgewikkelde reserves
De Sociale Dienst heeft destijds de administratie van de regeling Kinderopvang Alleenstaande Ouders (KOA)
uitbesteed aan KidsConcern. In 2006 is het faillissement van KidsConcern uitgesproken. Er is mogelijk sprake
van een risico dat kinderopvanginstellingen nog via KidsConcern te ontvangen bedragen willen verhalen op
DWI. Deze bestemmingsreserve KOA regeling kan vrijvallen

Gehandhaafde reserves
Bij de Jaarrekening 2008 is een reserve van € 0,75 miljoen gevormd voor WiGo4it, enerzijds ter bekostiging
van de noodzakelijke aanpassingen die voortvloeien uit de ketensamenwerking en anderzijds voor de
doorontwikkeling van Socrates voor de ondersteuning van E-formulieren en het digitale klantdossier. Dit
bedrag is in 2009 niet tot besteding gekomen.
Conform besluit Gemeenteraad van 30 september 2009 is de boekwinst Polderweg van € 1,4 miljoen
gereserveerd ten behoeve van frictiekosten huisvesting van geïntegreerde voorzieningen.
In de Begroting 2009 werd een vermindering van inkomsten uit het W-deel verwacht voor de kosten van de
projectconsulenten. Hiervoor is de reserve projectconsulenten gevormd. Dit hangt samen met een wijziging
in de rol van de projectconsulent van begeleider ter plaatse naar een rol in de kwaliteitsbewaking.
Aan de reserve Vakantiegeld heeft een dotatie van € 3,1 miljoen en een onttrekking van € 2,9 miljoen
plaatsgevonden in 2009.
De reserve Laarderhoogtweg is gevormd uit het bedrag dat bij de overname van het pand is ontvangen.
Totdat deze ruimte kostendekkend kan worden verhuurd worden de kosten uit deze reserve gedekt.
Aan de reserve huisvesting/kinderopvang Triade vindt een onttrekking plaats van € 0,32 miljoen om de
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+
KOA-regeling

onrendabele top qua huurprijs en aanloopkosten voor de kinderopvang te compenseren.
Bij de Jaarrekening 2007 is een reserve van € 1 miljoen gevormd voor het uitvoeren van proactieve rechtmatigheidsonderzoeken waarvan in 2008 € 90.000 is uitgegeven. Het project is in 2009 afgerond, waarbij
de uitvoering € 0,4 miljoen goedkoper is uitgevallen dan begroot. Dit bedrag kan worden benut voor extra
proactieve rechtmatigheidsonderzoeken in 2010. Hierover zal bij de rekening 2010 worden gerapporteerd.

werk en inkomen

De risicoreserve Wet werk en bijstand is gevormd om tekorten in het rijksbudget voor de Wwb op te vangen.
Conform de begroting is € 11,2 miljoen onttrokken voor dekking van een deel van de uitkeringslasten.
Conform het besluit van uw Vergadering uit december 2008 is € 2,5 miljoen onttrokken voor extra
klantmanagers bij DWI.

3.2 Voorzieningen
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
Ultimo
2008

Mutaties 2009
+

-/-

Stand
Ultimo
2009

Voorzieningen
Contract ROC 2007-2008

1,0

0,0

1,0

0,0

Declaratierisico VSA

0,5

0,1

0,0

0,6

Totaal voorzieningen

1,5

0,1

1,0

0,6

Eind 2005 is het huurcontract van het Praktijkcentrum op de Laarderhoogtweg overgenomen van het ROC
van Amsterdam. Het ROC is daarbij gevraagd haar werkzaamheden op die locatie voort te zetten. Het ROC
heeft daarmee ingestemd onder voorwaarde van een omzetgarantie voor drie jaar. Dit liep in 2008 af. Het
contract met het ROC liep nog wel door. In de Jaarrekening 2008 is een risico gemeld op ‘schade’ bij de
afwikkeling van het contract. Voor dit risico was een voorziening opgenomen van circa € 1 miljoen. In 2009
is het contract met het ROC beëindigd, waarbij de uiteindelijke ‘schade’ voor de gemeente € 426.000
bedroeg. De resterende voorziening van € 0,6 miljoen kan daardoor vrijvallen.
De accountant is verplicht om fouten in het W deel boven de € 0,1 miljoen te rapporteren. Alle onrechtmatig
uitgegeven bedragen moeten terugbetaald aan het rijk. Voor dit risico is de voorziening declaratie risico VSA
2007/2009 getroffen. In 2009 heeft een toevoeging plaatsgevonden van € 0,1 miljoen.

3.3 Investeringen
In 2009 is in totaal voor € 8,4 miljoen geïnvesteerd. Dat is € 6,8 miljoen minder dan oorspronkelijk begroot.
Dit wordt met name veroorzaakt doordat de investeringen in ICT achter zijn gebleven bij de prognose.
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4 Prioriteiten 2009

4.1 Realisatie prioriteiten 2009
Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010
S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om
ultimo 2009
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

Omschrijving
gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Armoedebestrijding

I1.1

11.000

11.000

0

Terugdringen armoede

J

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering
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Omschrijving
prioriteit

Overige prioriteiten
Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om
ultimo 2009
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

Omschrijving
gerealiseerd resultaat

Extra rijksmiddelen
armoedebestrijding

I2.2

4.200

4.200

0

Meer kinderen uit arme J
gezinnen doen mee aan
sport, cultuur of andere
activiteiten

Tekort sociale
werkvoorziening

I2.3

2.500

2.500

0

Emancipatie van
arbeidsgehandicapten

Overdracht WWB 65+ I3
aan SVB

300

300

0

Zorgvuldige overdracht, J
om afname niet-gebruik
van WWB-65+ mogelijk
te maken

Schuldhulpverlening
Motie Noorman-Den
Uyl

I4

1.600

1.600

0

Terugdringen schulden

J

Schuldpreventie:
Vroeg-Er-Op-Af

S3.8

700

700

0

Terugdringen schulden

J

Caseload klantmanagers DWI

S3

1.000

1.000

0

Betere dienstverlening

J

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J
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4.2 Toelichting realisatie prioriteiten 2009
1. Armoedebestrijding en 2. Extra rijksmiddelen armoedebestrijding

werk en inkomen

In het programakkoord is voor 2009 rekening gehouden met een prioriteit van € 11 miljoen incidenteel. Deze
middelen zijn ingezet bij diverse onderdelen van de armoedebestrijding, onder meer voor de uitbreiding
van de doelgroep van 105% naar 110% van het wettelijk sociaal minimum en voor de toename van het
bereik van de beschikbare voorzieningen. Het Meerjarenbeleidsplan inkomen en armoedebeleid bevat een
integraal overzicht van de Amsterdamse armoedevoorzieningen.
Verder is bij de begrotingsbehandeling 2008 het amendement Sargentini en Ünver aangenomen, waarmee
de extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding in het gemeentefonds ook binnen de begroting van
Amsterdam voor armoedebestrijding worden bestemd. In 2008 en 2009 gaat het om € 4,2 miljoen op
jaarbasis. Dankzij deze middelen hebben – vergeleken met 2007 – in 2008 en 2009 meer kinderen gebruik
kunnen maken van een of meerdere van de aangeboden extra voorzieningen op het gebied van sport,
cultuur, et cetera.
Hieronder staat een overzicht van de gerealiseerde uitgaven op de verschillende terreinen en een nadere
toelichting op de bereikte resultaten.
In 2009 werd aan 21.229 leerlingen in 12.061 gezinnen een scholierenvergoeding toegekend.
Bedragen x € 1.000

Scholierenvergoeding (intensivering gebruik)

Actualisatie
2009

Rekening
2009

1.174

1.170

Scholierenvergoeding (verhoging bijdrage met € 50,-)

540

540

Activiteiten voor Jeugd (4-12 jaar) via Stadspas

350

350

Dagarrangementen / Brede Talentontwikkeling Jeugd

600

608

Jeugdsportfonds (incidentele extra bijdrage)

100

100

Budgetlessen / Budgetbeheer Jongeren

500

496

37

37

Extra Schuldhulpverlening in 2009

800

800

Verlaging Gemeentelijk Saldo in 2009 t.g.v. PAO

100

100

Extra Armoedemiddelen Rijk 2009 voor kinderen

4.201

4.201

Armoedecampagne en voorlichting

In 2009 werden 2.100 kinderen ondersteund door het Jeugdsportfonds. Daarnaast werden ruim 900
jongeren met problematische schulden begeleid. Aan schuldhulpverlening werd € 0,8 miljoen extra
uitgegeven in verband met een toename met 12% van de vraag naar schuldhulp bij de reguliere bureaus.
De activiteiten voor jeugd werden uitgevoerd door bureau Stadspas bij de Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling (DMO). In het kader van de opgave Brede Talentontwikkeling Jeugd organiseren stadsdelen en
welzijnsorganisaties aanvullende activiteiten voor jongeren uit minimagezinnen. De armoedemiddelen zijn
volledig uitgeput. Daarmee zijn deze prioriteiten geheel gerealiseerd.

3. Tekort sociale werkvoorziening
Voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening krijgt Amsterdam een rijksbijdrage, die echter niet
voldoende is om de loon- en uitvoeringskosten te dekken. Dit is onder andere het gevolg van het kiezen
door Amsterdam voor een intensieve uitvoering van de Wsw, waarbij wordt ingezet op doorstroom
en ontwikkeling. Het exploitatietekort wordt deels vanuit de rompbegroting, deels vanuit een jaarlijks
terugkerende incidentele prioriteit aangevuld. Voor 2009 bedraagt de incidentele prioriteit ter dekking van
het tekort bij Pantar € 2,5 miljoen.
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4 Overdracht Wwb 65+ aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
In 2009 is de uitvoering van de Wwb 65+ overgedragen aan de SVB. Om de overdracht in goede banen te
leiden was een eenmalig projectbudget toegekend van € 0,3 miljoen. De overdracht van deze taak is – mede
hierdoor – medio 2009 tot tevredenheid van beide zijden afgerond.

5. Schuldpreventie: Vroeg-Er-Op-Af
In het kader van schuldpreventie is een prioriteit toegekend om de Vroeg-Er-Op-Af aanpak in de hele stad
uit te voeren, waarmee vroegtijdig geïntervenieerd kan worden als betalingsachterstanden ontstaan bij
essentiële voorzieningen als huur, energie of ziektekostenverzekering. Samen met stadsdelen, woningbouwverenigingen, instellingen voor maatschappelijke dienstverlening en bedrijfsleven is een systeem opgezet,
dat bij twee maanden betalingsachterstand een signaal afgeeft dat leidt tot een huisbezoek. Dan wordt de
schuldpositie van de betrokkene geïnventariseerd en nagegaan of een sanering mogelijk is. In dit eerste
jaar was er contact met ongeveer 3.800 huurders. In Stadsdeel Amsterdam-Noord zijn 500 mensen met een
betalingsachterstand bij zorgkostenverzekeraar Agis benaderd.

Onafhankelijke onderzoekbureaus adviseren de caseload8 voor klantmanagers te verlagen van 140 naar
120 huishoudens (ofte wel 140 personen) per klantmanager en voor de inkomensconsulenten van 225 naar
200 klanten per consulent. De kosten hiervan bedragen € 2,5 miljoen, die deels uit een structurele prioriteit
en deels incidenteel uit de risicoreserve Wwb worden gedekt. Met deze middelen zijn (tijdelijk) extra
medewerkers geﬁnancierd. Door de grote toestroom van klanten kon de verlaging van de caseload echter
niet gerealiseerd worden. Daar staat tegenover dat zonder de aanwending van de genoemde middelen de
caseload veel hoger zou zijn geweest.

7. Schuldhulpverlening: motie Noorman-Den Uijl in 2009 € 1,6 miljoen
Deze middelen zijn gebruikt voor het wegwerken van de wachtlijsten en voor de intensivering van de aanpak
op verschillende terreinen van de schuldhulpverlening in verband met de toegenomen vraag.

8

Caseload: aantal cliënten dat aan een hulpverlener (klant- of casemanager, zorgcoördinator,
maatschappelijk werker) is toevertrouwd.
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6. Caseload klantmanagers

Resultaatgebied Zorg

Maatschappelijk effect
Het behoud en de bevordering van de gezondheid van alle Amsterdammers, de preventie van gezondheidsproblemen bij de jeugd. Ons College wil dat alle Amsterdammers, jong, oud, gehandicapt of niet, als
zij dat willen, zelfstandig kunnen wonen en kunnen participeren in de Amsterdamse samenleving. De zorg is
toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar voor alle Amsterdammers. In ons preventiebeleid staan kinderen
op de eerste plaats.
De maatschappelijke opvang wordt verbeterd, met speciale aandacht voor toegankelijkheid en
bereikbaarheid.

1 Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Totaal resultaatgebied
321,1

334,7

362,6

380,7

Baten -

163,5

149,4

162,9

203,4

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves

157,6

185,3

199,6

177,3

6,0

- 1,7

- 15,3

4,5

163,6

183,6

184,4

181,8

Toevoeging minus onttrekking reserves
Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves
Saldo reserves

29,0

- 5,9

13,8

33,5

Saldo voorzieningen

6,4

- 1,0

5,8

6,7

Investeringsuitgaven

0,0

0,0

0,0

0,0

220,3

233,4

257,9

259,2

75,2

70,5

95,4

95,8

145,1

163,0

162,5

163,4

Subresultaatgebied Maatschappelijke zorg
Lasten +
Baten Saldo
Subresultaatgebied Openbare gezondheidszorg
Lasten +

115,8

102,8

105,1

139,0

Baten -

97,2

82,1

83,2

120,6

Saldo

18,6

20,7

21,9

18,3
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Lasten +

2 Doelstellingen, activiteiten en ﬁnanciën per
subresultaatgebied

2.1 Subresultaatgebied Maatschappelijke zorg (inclusief
maatschappelijke opvang voor jongeren, ouderen,
verslaafden)

2.1.1 Maatschappelijke zorg: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 1: Amsterdamse burger heeft toegang tot kwalitatief goede en betaalbare zorg- en welzijnsproducten
(Afspraak Bestuursakkoord 2006-2010)

zorg

Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Kostprijs voorzieningen Alleen voor hulp bij
Opbouw/omvang eigen huishouden geldt
bijdrage burger
een bijdrage naar
draagkracht

Kostprijs Wmozorg producten is
niet van invloed
op de burger. Bij
de bepaling van
de eigen bijdrage
wordt de AWBZ
rekensystematiek
gevolgd

Eigen bijdrage
systematiek wordt
voorgezet

Eigen bijdrage
systematiek wordt
voorgezet

Eigen bijdrage
wordt alleen
voor hulp bij het
huishouden geïnd
volgens AWBZ
systematiek

Er is een Wmo
verordening

De huidige
verordening omvat
‘oude’ pakket Wet
voorzieningen
gehandicapten
(Wvg) en hulp bij
het huishouden

De wmo-nota
2008-2012 is
vastgesteld

Mogelijke
aanpassing
verordening op
basis van evaluaties
productontwikkeling en mogelijke
wetswijziging

Beleidsregels zijn
aan gepast aan
de regelgeving en
jurisprudentie

Mogelijke
aanpassing
verordening op
basis van evaluaties
productontwikkeling en mogelijke
wetswijziging

Aantal klachten en
bezwaarschriften

Dalend klachtenpercentage <0.4%
van het totale aantal
leveringen

Percentage klachten
onder 0.3%
t.o.v. het aantal
leveringen,
Percentage
bezwaarschriften
gelijk of lager dan
het percentage in
2008

Percentage klachten
was 0,35% (lichte
stijging door
toename vraag)
Percentage
bezwaarzaken was
2,5%

Het percentage
klachten en
bezwaarschriften
t.a.v. leveringen
daalt tot onder het
niveau van 2005,
<0.2%
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Doelstelling 2: Alle dak- en thuislozen een persoongericht aanbod en onderdak kunnen bieden
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Aantal huisuitzettingen

In 2005 waren er
875 vermijdbare
huisuitzettingen
door politie/
deurwaarder

Het aantal huisuitzettingen 2008 is
nog niet bekend

Het aantal
huisuitzettingen is
verlaagd

Uitgevoerde huisuit- Het aantal huisuitzettingen tussen
zettingen met 30%
1 januari en
gedaald t.o.v. 2005
1 oktober 2009:
578, een daling van
34%

Aantal dak- en
thuislozen dat een
persoonsgericht
aanbod ontvangt

In de eerste helft
van 2007 krijgen
620 personen een
probleeminventarisatie en trajectplan

3.300 integrale
probleeminventarisaties,
2.400 integrale
trajectplan-nen

3.600 cliënten
hebben een
trajectplan en
2.800 daarvan een
stabiele mix van
wonen/zorg/werk

3814 cliënten
hebben een
trajectplan en
2679 daarvan een
stabiele mix van
wonen/zorg/werk.

Aantal plekken voor
dak- en thuislozen

Eind 2005 waren
2.630 personen
dakloos; van hen
verbleven er 1.419
in de opvang

Uitbreiding opvang- Uitbreiding met
voorzieningen met
180 plaatsen
130 plaatsen

Uitbreiding met 165 2/3 van alle
opvangplaatsen.
dak- en thuislozen
hebben passende
huisvesting

Rekening 2009

Alle 3.6001 dak- en
thuislozen zijn
voorzien van een
trajectplan, waarvan
2.800 een stabiele
mix van wonen/
zorg/werk

Doelstelling 3: Uitbreiding heroïneverstrekking
Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Aantal deelnemers in
verhouding tot aantal
beschikbare plaatsen

115 deelnemers
(145 plaatsen)

Op peildatum
31-12-08 zaten er
123 deelnemers

Maximale benutting Op peildatum
van het aantal
31-12-09 zaten er
plaatsen
136 deelnemers in
behandeling

Te behalen resultaat
2006-2010
220 (na versoepeling criteria)

Doelstelling 4: Alle (zwerf) jongeren een opvangplaats kunnen aanbieden
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Aantal zwerfjongeren
per jaar in Amsterdam

Er zijn tussen
de 400-600

400-600
zwerfjongeren

Aantal zwerfjongeren neemt
niet toe

Schatting aantal
zwerfjongeren 300

Aantal zwerfjongeren neemt
niet toe

Opvang is
uitgebreid met 84
plaatsen tot 292,
75 ambulante
trajecten
beschikbaar

Uitbreiding aantal
opvangplaatsen
met 30

In 2009 zijn er 309
opvangplaatsen

Uitbreiding tot 359
plaatsen in totaal

zwerfjongeren

Aantal opvangplaatsen
voor zwerfjongeren

Eind 2006 waren er
259 plaatsen voor
zwerfjongeren
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Indicator

Doelstelling 5: Laagdrempelig centrum waar prostituees terecht kunnen voor hulp, advies en gezondheidszorg
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Aantal bereikte
prostituees met het
gezondheid- en
expertisecentrum

15% van de
prostituees wordt
bereikt

Centrum is gerealiseerd in april 2008

Eind 2008 wordt
onderzoek gedaan
naar het aantal
prostituees dat
actief is in
Amsterdam.
Aan de hand
hiervan worden
nieuwe streefcijfers
geformuleerd.

30% van de
prostituees wordt
bereikt.

Bereik van 30% van
de prostituees.

Doelstelling 6: Opvang en ondersteuning slachtoffers mensenhandel
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Aantal cliënten dat via

8 mei 2008 start
Amsterdams
Coordinatiepunt
Mensenhandel.
20 cliënten hebben
een ambulant traject
gekregen.

70 slachtoffers in
opvang en in traject
gebracht
17 ambulante
begeleidingstrajecten

Het aantal cliënten
is o.a afhankelijk
van de uitbreiding
opvangplaatsen. Dit
aantal is nog niet
bekend.

80 slachtoffers in
opvang crisis en
reguliere opvang.
4 kinderen in
de opvang en
14 minderjarig
slachtoffer.
Ambulante cliënten:
40 vrouwen,
4 mannen en
14 kinderen.

Aantal cliënten
is afhankelijk van
de uitbreiding
opvangplaatsen en
van de stagnering
in de doorstroming.
Ministerie is
hiermee bezig. Tot
op heden is dit nog
niet bekend

zorg

het gezondheid- en
expertisecentrum wordt
bereikt, waaraan een
integrale ketenaanpak
wordt aangeboden.

Overige doelstellingen
Doelstelling 7: Reduceren van aantal slachtoffers huiselijk geweld door preventie gericht op het voorkomen van slachtofferschap
Indicator

Nulmeting

Aantal
huisverboden

Risicogroepen in
beeld

1

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

In 2007
100 huisverboden

250 huisverboden

901

325 huisverboden

Expertmeeting
ouderenmishandeling

Implementatie
actieprogramma
ouderenmishandeling

Actieprogramma ouderenmishandeling vastgesteld
Pilot rond melding en hulpverlening ouderenmishandeling in 3 stadsdelen.
Onderzoek naar aard en
omvang huiselijk geweld
door GGD afgerond.

Instellen meldpunt
ouderenmishandeling, met gebruik
resultaten pilot.

Het aantal is achtergebleven door organisatorische knelpunten en onbekendheid met het instrument. Er
is extra ingezet op het oplossen van deze knelpunten.
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Doelstelling 8: Reduceren van het aantal slachtoffers eergerelateerd geweld door preventie gericht op het voorkomen van
slachtofferschap en uitvoering maatschappelijk preventieprogramma
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Aantal bereikte
personen met
voorlichtingsbijeenkomsten

Er worden
momenteel
afspraken gemaakt
met scholen
betreffende de
streefcijfers voor
het schooljaar
2008/ 2009

Er worden
momenteel
afspraken gemaakt
met scholen
betreffende de
streefcijfers voor
het schooljaar
2008/ 2009

Er worden
momenteel
afspraken gemaakt
met scholen
betreffende de
streefcijfers voor
het schooljaar
2008/ 2009

Aantal bereikte personen/
ketenpartners in:
- onderwijs: 115
- migranten: 274
- politie:55
- professionals: 120

In 2010
- onderwijs: 300
- migranten: 300
- politie:3000
- professionals: 140

2.1.2 Maatschappelijke Zorg: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Amsterdamse burger heeft toegang tot kwalitatief goede en betaalbare
zorg- en welzijnsproducten
De activiteiten waren in 2009 gericht op:


uitvoeren en actualiseren van Wmo-nota en Wmo beleidsregels op basis van wet- en regelgeving

uitvoering geven aan de raadsmoties
volgen landelijke ontwikkelingen en afstemming plegen met diverse organisatie in de aanpak pakketmaatregelen AWBZ
 overleg met VNG en andere landelijke en lokale gremia inzake de ontwikkelingen in de Wmo en AWBZ
 uitvoeren ambassadeursproject
 bijdragen leveren aan Wmo-monitoring en Wmo-benchmark



In 2009 hebben 3814 van de naar schatting 4000 dak- en thuislozen een persoonsgericht trajectplan en 2679
daarvan een stabiele mix van wonen, zorg en inkomen. De doelstelling is hiermee vrijwel bereikt.
In lijn met de afspraken met het rijk, vastgelegd in het Plan van Aanpak G4, zijn door ons College in
samenwerking met diverse partijen 165 van de geraamde 480 extra opvangplaatsen feitelijk gerealiseerd.
Uitbreiding stuit regelmatig op verzet en moet concurreren met andere gewenste voorzieningen. Ter
compensatie is het ambulante aanbod aanzienlijk uitgebreid.
In overleg met het rijk en de G4 wordt gewerkt aan een vervolg op het plan van aanpak dat zich zal richten
op preventie en herstel van dakloosheid.

Doelstelling 3: Uitbreiding heroïneverstrekking
De uitvoering van de medische heroïneverstrekking vindt plaats in twee behandelunits; de polikliniek in de
Valckenierstraat (70 plaatsen) en de polikliniek in Zuidoost (75 plaatsen). Vanaf 2008 zijn deze behandelplaatsen structureel door het rijk geﬁnancierd. De unit in de Valckenierstraat werd in 2009 volledig benut. De
plaatsen in Zuidoost werden daarentegen niet allemaal benut (67 van de 75 plaatsen). Dit komt doordat een
groep verslaafden die in Zuidoost woont wegens de strenge toelatingscriteria voor heroïneverstrekking niet
voor de behandeling in aanmerking komt.
Het was een aandachtspunt in 2009 de behandelplekken in Zuidoost volledig te benutten door een groep
cliënten in Zuidoost te stimuleren tot deelname. Het vol krijgen van de plaatsen is van groot belang omdat
chronisch heroïneverslaafden veel baat kunnen hebben bij deze behandeling en het een gunstig effect kan
hebben op het voorkomen van mogelijke overlast.
Uiteindelijk is een pilot gestart die cliënten uit het centrum gebruik laat maken van de behandeling in
Zuidoost. Het gaat om gemiddeld zeven cliënten. Omdat de instroom van cliënten uit Zuidoost geleidelijk
verbetert, wordt de instroom van cliënten uit het centrum naar Zuidoost weer langzaam afgebouwd. De
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Doelstelling 2: Alle dak- en thuislozen een persoonsgericht aanbod en onderdak kunnen
bieden

verwachting is dat medio 2010 de plaatsen in Zuidoost volledig worden benut.
In oktober 2009 is de nieuwe Opiumwet in werking getreden. Momenteel is er sprake van een overgangsfase
waarbij het ministerie van VWS samen met verschillende instellingen, waaronder de GGD Amsterdam, bekijkt
hoe de (reguliere) heroïnebehandeling per 2011 deﬁnitief kan worden vormgegeven.
In 2009 hebben er in totaal 154 cliënten medische heroïnebehandeling gekregen.

Doelstelling 4: Alle (zwerf) jongeren een opvangplaats kunnen aanbieden
In 2009 richtte ons College zich op de instandhouding en verbetering van de ketenaanpak voor opvang en
zorg voor zwerfjongeren. Dat deden wij door:
 het realiseren van 39 instroomplaatsen verdeeld over twee locaties
het realiseren van crisisopvangplaatsen en instroombedden voor dak- en thuisloze jonge moeders
de start van het proceshoudersoverleg ontwikkeling ketenaanpak dak- en thuislozen jongeren
 subsidieverlening aan drie opvanginstellingen voor zwerfjongeren
 veldregie uitbreiden naar de opvang van zwerfjongeren



Doelstelling 5: Laagdrempelig centrum waar prostituees terecht kunnen voor hulp, advies
en gezondheidszorg
Ons College subsidieert sedert april 2008 het Prostitutie en Gezondheidscentrum P&G292. Er wordt vanuit
dit centrum actief veldwerk verricht door de GGD en maatschappelijk werk. In P&G292 kunnen prostituees
gratis terecht voor toegankelijke informatie, advies over gezondheid, arbeidsvoorwaarden, uitstaphulp en
andere hulpverlening. Sinds 2009 wordt er ook een spreekuur gehouden voor mannelijke prostituees. In
2009 heeft P&G292 bijna 30% van de prostituees bereikt.

zorg

Doelstelling 6: Opvang en ondersteuning slachtoffers mensenhandel
In 2007 is het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) geopend. Jaarlijks worden hier ongeveer
100 vrouwen en kinderen opgevangen. Er zijn verschillende vormen van opvang: crisis, residentieel en
ambulant. In 2009 is een pilot gestart bij Meisa van Spirit voor de opvang van minderjarige (meisjes) opvang
van slachtoffers mensenhandel. Hier zijn dertien meisjes opgevangen. Ook zijn er mannelijke slachtoffers
opgevangen in het passantenhotel.
In 2009 startte in het ACM een pilot voor professionals die betrokken zijn bij de zorg voor slachtoffers van
mensenhandel, over het geven van psychosociale groepstraining en over preventie.
Het ACM geeft samen met Meisa en de zedenpolitie voorlichting over de aanpak en opvang binnen
prostitutie, mensenhandel en overige uitbuiting. Dit jaar is voor het eerst een grote voorlichtingscampagne
geweest voor professionals in Nieuw-West.

Doelstelling 7: Reduceren van aantal slachtoffers huiselijk geweld door preventie gericht op
het voorkomen van slachtofferschap
Het onderzoek door de GGD naar aard en omvang huiselijk geweld, gemeten over 2007, is een
‘nulmeting’. Daarmee is voor het eerst de omvang van huiselijk geweld inzichtelijk geworden voor
Amsterdam. Voor het meten van verschillen is herhaling van het onderzoek nodig
 Preventieactiviteiten zijn uitgevoerd door alle stadsdelen. Daarnaast zijn met huisartsen en ziekenhuizen
afspraken gemaakt over signaleren en melden, zijn er meer ambulante hulpverleningsprojecten gekomen
en is het aantal opvangplaatsen uitgebreid. Voor mannelijke slachtoffers is een pilot mannenopvang
uitgevoerd
 Een nieuwe doelgroep, jeugdige plegers van huiselijk geweld, is in het vizier gekomen. Voor die
doelgroep wordt een nieuw instrumentarium ontwikkeld, binnen de bestaande aanpak huiselijk geweld
 Voor de implementatie van de regionale aanpak kindermishandeling (RAAK) is een werkplan opgesteld
 Een advies is uitgebracht, ontwikkeld met alle ketenpartners, voor de verbetering van de infrastructuur
voor huiselijk geweld, waaronder de positionering van het steunpunt
 Het Verwey-Jonker Instituut voert in opdracht van de G4 een procesevaluatie en effectonderzoek uit naar
de aanpak huiselijk geweld in de vier afzonderlijke steden. Het onderzoek omvat ook een benchmark. Het
onderzoek loopt tot 2012; jaarlijks worden tussentijdse resultaten gepubliceerd
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Doelstelling 8: Reduceren van het aantal slachtoffers eergerelateerd geweld door
preventie gericht op het voorkomen van slachtofferschap en uitvoering maatschappelijk
preventieprogramma
Er wordt gewerkt op basis van het Actieprogramma Aanpak Eergerelateerd Geweld. Het actieprogramma
richt zich op de strafrechtelijke aanpak van eergerelateerd geweld, de verbetering van toeleiding,
begeleiding en opvang van slachtoffers en de uitvoering van preventieactiviteiten
 De gemeente Amsterdam treedt op als regievoerder van het actieprogramma, maar werkt in de
uitvoering intensief samen met diverse organisaties in de stad in een zogenaamde Ketenaanpak
Eergerelateerd Geweld Amsterdam (KEGA)
 Er is een Meldpunt Eergerelateerd Geweld (EGG) ingesteld met twee fulltime zorgcoördinatoren




Er zijn verschillende migranten- en vluchtelingenorganisaties in de stad getraind in het herkennen en
bestrijden van EGG. Deze bevordering van deskundigheid en trainingen stimuleren een mentaliteitsverandering en maken de hulp voor (potentiële) slachtoffers van EGG meer zichtbaar.

2.1.3 Maatschappelijke Zorg: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Subresultaatgebied Maatschappelijke zorg
Lasten +
Baten Saldo

220,3

233,4

257,9

75,2

70,5

95,4

259,2
95,8

145,1

163,0

162,5

163,4

In de bovenstaande tabel zijn de kerncijfers voor het subresultaat maatschappelijke zorg weergegeven.

Overige bijzonderheden
In de Begroting 2009 steeg de post beheer ICT-infrastructuur met € 2,1 miljoen. Uw Vergadering heeft op
16 december 2009 besloten hiervoor een extra krediet beschikbaar te stellen.
Naar aanleiding van het besluit van uw Vergadering van 17 december 2008 betreffende kwaliteitsverbetering
individuele Wmo-voorzieningen is in de Begroting 2009 een nieuwe post van € 4,5 miljoen gecreëerd. De
voeding van deze post is de onderbesteding van de Wmo-begroting. In 2009 is er geen onderbesteding
op de begroting en kan de reserve niet worden aangevuld. Medio 2010 zal een aanvullend besluit worden
voorgelegd over de voortzetting en omvang van de diverse pilots en de kwaliteitsverbetering openeinde
regeling en de bekostiging daarvan.
Binnen de Wmo-openeinde regelingen heeft een stijging plaats gevonden van € 3,6 miljoen ten behoeve
van de woonvoorzieningen. Deels is deze stijging te verklaren door de oplevering van een aantal nieuwbouwprojecten, in combinatie met het verhogen van de verhuiskostenvergoeding. Onduidelijk is echter nog
of deze stijging incidenteel is of structureel.
De prognose van de begroting maatschappelijke zorg zal eerder leiden tot overschrijding dan onderbesteding. De eerdere ramingen, volgens welke nog sprake van onderbesteding, zijn ingehaald door de
ontwikkelingen van het afgelopen jaar inzake de openeinderegelingen, de overheveling van taken vanuit het
rijk in de AWBZ en het beheer van de Wmo-ICT keten. Tot op heden zijn deze ﬁnancieel negatieve
ontwikkelingen binnen de begroting van het subresultaat opgevangen, maar het risico is dat daar de
komende jaren onvoldoende ruimte voor is.
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De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 0,12 miljoen. Dit resultaat is opgebouwd uit een
positief resultaat binnen het subresultaatgebied Gehandicapten, ouderen, overige maatschappelijk zorg
en openbare gezondheidzorg van per saldo € 0,72 miljoen. Dit als gevolg van een lagere vaststelling van
subsidies en vrijval van niet bestede transitorische middelen.
Het subresultaatgebied Maatschappelijke opvang heeft een negatief resultaat van € 0,1 miljoen als gevolg
van een foutieve vordering. Verder is er een negatief resultaat op de interne facilitaire dienstverlening van
€ 0,5 miljoen dat veroorzaakt wordt door het versneld afschrijven van een krediet rond de instelling en
inrichting van de Dienst Zorg en Samenleven (DZS).

Afgelopen jaren heeft de DZS de Wmo-ICT ontwikkeld en daarin voor in totaal € 12 miljoen geïnvesteerd.
De eerste fase van de ontwikkeling is bijna afgerond, waarna over kan worden gegaan naar de beheersfase.
De verwachting is dat het beheer van het Wmo-ICT jaarlijks structureel € 2,5 miljoen zal gaan kosten. Ons
College en uw Vergadering zijn op de hoogte van deze ontwikkeling en zullen hierover bij de Begroting 2011
een besluit nemen. De afrekening van het volledige krediet zal bij de Jaarrekening 2010 plaatsvinden.
De egalisatiereserve dient om de onvoorspelbare effecten van schommelingen in de openeinderegelingen
binnen de Wmo op te vangen. Ultimo 2008 heeft deze reserve haar maximale omvang van 10% van
het Wmo-budget bereikt. Als gevolg van een negatief resultaat op de balans zal een onttrekking van
€ 1,7 miljoen plaatsvinden. Bij de Voorjaarsnota 2009 is bij amendement van uw Vergadering een bedrag
van € 0,17 miljoen aan de reserve onttrokken voor een GGD-project voor suïcidepreventie bij jongeren. De
eindstand van de reserve is ultimo 2009 € 10,8 miljoen. Daarnaast zal in 2010 € 6 miljoen aan de reserve
worden onttrokken waardoor het saldo naar verwachting daalt naar € 4,8 miljoen. Gezien de ontwikkelingen
binnen de openeinderegelingen afgelopen jaar, kan dit een risico zijn.

Tabel: cijfers van de in de begroting opgenomen doelstellingen
Bedragen x € 1 miljoen
Doelstelling 1: Amsterdamse burger heeft toegang tot
kwalitatief goede en betaalbare zorg- en welzijnsproducten

Rekening Begroting
2008
2009

Actueel
2009

Rekening
2009

0,3

0,3

0,3

0,3

aanbod en onderdak kunnen bieden.

51,7

65,5

79,9

70,0

Doelstelling 3: Uitbreiding heroïne verstrekking

10,1

19.4

19,8

11,1

0,8

1,7

1,8

1,0

0

0,1

0,2

0,6

5,2

5,7

4,3

3,6

Doelstelling 2: Alle dak en thuislozen een persoongericht

zorg

Doelstelling 4: Alle (zwerf) jongeren een opvangplaats
kunnen aanbieden, zie doelstellig 2
Doelstelling 9: Laagdrempelig centrum waar prostituees
terecht kunnen voor hulp, advies en gezondheidszorg
Doelstelling 6: Opvang en ondersteuning slachtoffers
mensenhandel
Doelstelling 7: Reduceren van aantal slachtoffers geweld
achter de voordeur door preventie gericht op het
voorkomen van slachtofferschap
Doelstelling 8: Reduceren van het aantal slachtoffers
eergerelateerd geweld door preventie gericht op het
voorkomen van slachtofferschap en uitvoering
maatschappelijk preventieprogramma
Totaal lasten
Doelstelling 1: Amsterdamse burger heeft toegang tot
kwalitatief goede en betaalbare zorg- en welzijnsproducten
Doelstelling 2: Alle dak en thuislozen een persoongericht
aanbod en onderdak kunnen bieden.
Doelstelling 3: Uitbreiding heroïne verstrekking

0,5

0

0,2

0,2

58,5

71,6

86,7

75,7

0

0

0

0

36,3

42,7

57,8

58,9

6,4

10,2

10,4

9,1

5,5

5,4

2,9

3,1

Doelstelling 4: Alle (zwerf) jongeren een opvangplaats
kunnen aanbieden, zie doelstelling 2
Doelstelling 7: Reduceren van aantal slachtoffers geweld
achter de voordeur door preventie gericht op het
voorkomen van slachtofferschap
Doelstelling 8: Reduceren van het aantal slachtoffers
eergerelateerd geweld door preventie gericht op het
voorkomen van slachtofferschap en uitvoering
maatschappelijk preventieprogramma

0,3

0

0

0

Totaal Baten

42,1

48,1

60,7

62

Saldo

16,4

23,5

26

13,7
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Toelichting
Onder doelstelling 2 zijn de volgende doelstellingen opgenomen. Kwetsbare groepen genieten zorg en
worden ondersteund om zo volwaardig mogelijk te participeren in de samenleving, Alle dak- en thuislozen
een persoonsgericht aanbod en onderdak kunnen bieden, de burgers ervaren minder (sociale) onveiligheid
van verslaafde veelplegers.
Vanuit het budget bij doelstelling 2 wordt ook doelstelling 4 (opvang (zwerf)jongeren) bekostigd.
Het totaal van het saldo telt niet op tot het totaal van de middelen die zijn uitgegeven binnen dit subresultaatgebied. De Wmo en het patiënten /consumentenbeleid zijn hierin niet meegenomen. Deze
worden in de onderstaande tabel separaat toegelicht. De doelstelling participatie burgers bestaat uit de
subdoelstellingen:
 burgers kunnen volwaardig participeren door een samenhangend pakket van zorg-, woon- en
mobiliteitsvoorzieningen
burgers kunnen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen door een samenhangend pakket van zorg-,
woon- en mobiliteitsvoorzieningen
 burgers worden uitgedaagd om maatschappelijk mee te doen en worden daarbij gefaciliteerd en
ondersteund


Hieronder zijn de baten en lasten voor deze doelstellingen weergegeven.
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting
2009

Actueel
2009

Rekening
2009

113,4

135

136

137,2

1,8

1,7

1,8

1,8

115,2

136,7

137,8

139

8,6

9,1

8,6

8,2

0

0

0

0

8,6

9,1

8,6

8,2

106,6

127,6

128,4

130,8

Lasten (+) van programma’s
Doelstelling participatie burgers
Doelstelling patienten/consumetenbeleid
Baten (-) van programma’s
Doelstelling participatie burgers
Totaal Baten
Saldo

zorg

Doelstelling patienten/consumetenbeleid

In de onderstaande tabel worden de individuele Wmo-verstrekkingen 2009 nader toegelicht evenals in de
Begroting 2009.

Tabel: individuele Wmo verstrekkingen (openeinderegelingen) 2009
Omschrijving
1

U
I

Geraamd 2009
(in €)

Rekening 2009
(in €)

Saldo 2009
(in €)

Hulp bij Huishouden
Zorg in natura HbH-1

7.750.000

8.245.467

-495.467

Zorg in natura HbH-2

36.000.000

38.104.753

-2.104.753

Zorg in natura HbH-3 (speciale doelgroepen)

1.650.000

1.723.662

-73.662

HbH-PGB

8.511.000

8.782.913

-271.913

Totaal

53.911.000

56.856.794

-2.945.794

HbH Eigen Bijdragen

7.550.000

7.342.064

207.936

Totaal

7.550.000

7.342.064

207.936

Saldo

46.361.000

49.514.730

-3.153.730
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Bij beschouwing van de verschillende verstrekkingen van de openeinderegelingen afzonderlijk dient ten aanzien van de
Hulp bij het Huishouden (HbH) het volgende te worden opgemerkt:
- bij de raming van de in natura verstrekking HbH 1, HbH 2 en de speciale doelgroepen (HbH 3) is uitgegaan van een
lager aantal zorguren dan uiteindelijk is gerealiseerd. De stijging heeft zich in het vierde kwartaal van 2009 voorgedaan
- bij de raming van de verstrekking van persoonsgebonden budgetten is uitgegaan van een lager aantal verstrekkingen
dan uiteindelijk is aangevraagd.
- in deze jaarrekening is een prognose opgenomen van de nog te verwachten door het Centraal Administratie Kantoor
(CAK) geïnde eigen bijdragen. Deze prognose is vooralsnog lastig vast te stellen vanwege de nog steeds aanwezige
betalingsachterstand bij het CAK. Op basis van de meest recente gegevens en voorzichtigheidshalve is een lager
bedrag opgenomen dan was voorzien in de 9-maandsrapportage.
2

U
I

Aanvullend Openbaar Vervoer
AOV Stadsmobiel

6.500.000

6.744.949

-244.949

AOV Connexxion

4.800.000

5.080.353

-280.353

11.300.000

11.825.302

-525.302

AOV Eigen bijdragen

1.100.000

929.590

170.410

Totaal

1.100.000

929.590

170.410

Saldo

10.200.000

10.895.712

-695.712

Totaal

zorg

Het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) laat ten opzichte van de raming een kostenstijging zien bij beide vervoerders.
Dit komt voornamelijk door de in de contractverlenging afgesproken indexering bij beide vervoerders ten opzichte van
de tarieven die waren afgesproken in 2006 en gedurende de afgelopen drie jaar niet geïndiceerd zijn.
De reden van de achterblijvende eigen bijdragen toe te rekenen aan het feit dat de totale aantal zones en ritten voor
beide vervoerders samen een daling te zien geven van 0,3% ten opzichte van de prognose.
3

Woonvoorzieningen
Verstrekkingen Woonvoorzieningen

17.312.900

17.541.218

-228.318

U

Totaal

17.312.900

17.541.218

-228.318

Saldo

17.312.900

17.541.218

-228.318

Het totaal aan verstrekkingen woonvoorzieningen is vrijwel conform de verhoogde raming en blijft dus een verhoging
betekenen t.a.v. 2008 en voorgaande jaren. Deze verhoging is slechts ten dele te verklaren uit de oplevering van een
aantal nieuwbouwprojecten en het verhogen van de verhuiskostenvergoeding.
De aantallen woonvoorzieningen laten in de rekening een stijging zien van 7,83% ten opzichte van de begroting. In
tegenstelling tot de eerdere verwachting in de 9-maandsrapportage zijn de uitgaven toch niet binnen de begroting
gebleven. In de maanden oktober en november van 2009 vond opnieuw een stijging plaats.
4

Vervoersvoorzieningen
Naturaverstrekkingen vervoersvoorzieningen

16.200.000

16.118.372

1.911.000

1.818.488

92.512

Totaal

18.111.000

17.936.860

174.140

Saldo

18.111.000

17.936.860

174.140

Vervoersvergoedingen
U

81.628

Voor de kosten in natura verstrekkingen vervoersvoorzieningen is een iets lager resultaat te zien dan geraamd. De
belangrijkste verklaring hiervoor zijn strakkere prijsafspraken met de grootste leverancier. Bij de aantallen vervoersvoorzieningen en vervoersvergoedingen is respectievelijk een stijging van 1,3% en een daling van 3,3% gerealiseerd.
5

CIZ Wmo indicaties
CIZ Wmo-indicaties

3.800.000

4.700.000

-900.000

U

Totaal

3.800.000

4.700.000

-900.000

Saldo

3.800.000

4.700.000

-900.000

Het aantal Wmo-indicaties stijgt met 3,9% ten opzichte van de prognose. Daarnaast is de stijging in uitgaven ook te
wijten aan het feit dat er meer zwaardere indicaties zijn verstrekt om daarmee een betere advisering aan burger en
gemeente (minder bezwaarzaken) te bewerkstelligen.
6

Sociale alarmering (ATA)
Maandaansluitingen

705.030

705.034

-4

81.250

81.254

-4

Totaal

786.280

786.288

-8

Saldo

786.280

786.288

-8

96.571.180

101.374.808

-4.803.628

Nieuwe alarmaansluitingen
U

Totaal verstrekkingen
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2.2 Subresultaatgebied Openbare gezondheidszorg

2.2.1 Openbare gezondheidszorg: Hoe hebben we het maatschappelijk effect
bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 9: Kinderen op de eerste plaats. Kinderen voorlichting geven over alcohol, roken, drugs, seksualiteit en voeding.
Kinderen leren weerbaar zijn. Raakvlak; Jeugd, Kinderen eerst (DMO)
Indicator

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

A) Seksualiteit: aantal deelnemende 25 scholen
scholen uit VMBO en praktijkonderwijs aan het lesprogramma
‘Lang leve de Liefde’

25

Dit niveau
handhaven

25

Dit niveau
handhaven

B) Alcohol, roken, drugs
en voeding: aantal
deelnemende scholen voortgezet
onderwijs aan project Gezonde
School

40

52 scholen
bereiken

43

52 scholen
bereiken

Ongeveer 40
scholen

Indicator

Nulmeting

Invoering Elektronisch kinddossier
(EKD)

In 2007 worden
de gegevens
van het PGO van
de 10 jarigen
omgezet in het
EKD

Rekening
2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Invoering van
het EKD in
het speciaal
onderwijs

EKD speciaal onderwijs is
ingevoerd

Invoering van
het EKD in het
voortgezet
onderwijs

Doelstelling 11: De Ouder- en Kindcentra (OKC’s) signaleren problemen in de opvoeding van kinderen en ondersteunen bij die
opvoeding
Indicator

Nulmeting

Aantal kinderen gesignaleerd

Bij 15% van de
kinderen is sprake
van bepaalde
gradatie van
opvoedingsproblematiek2

2

Rekening
2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Signaleren van
problemen bij
ouders op OKC
en doorverwijzen

In het OKC heeft JGZ
90% van de kinderen
bereikt waarbij tijdens
alle contactmomenten
problemen worden
gesignaleerd, geadviseerd
en waar nodig verwezen

80% van deze
groep ouders
zou gesignaleerd kunnen
worden

Deze indicator bij de nulmeting is niet goed meetbaar. Het aantal bereikte kinderen is beter meetbaar en
ook veelzeggender.
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zorg

Doelstelling 10: Omzetten papieren dossiers Jeugdgezondheidszorg naar Elektronisch Kinddossier (EKD)

2.2.2 Openbare gezondheidszorg: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 9: Kinderen op de eerste plaats. Kinderen voorlichting geven over alcohol,
roken, drugs, seksualiteit en voeding. Kinderen leren weerbaar zijn
Lang Leve de Liefde
Lang Leve de Liefde is een lespakket waarmee docenten kwalitatief goede seksuele vorming kunnen
verzorgen in het tweede of derde leerjaar van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Doel is het
bevorderen van gezond seksueel gedrag en het terugdringen van seksueel overdraagbare aaandoeningen
(SOA) en ongeplande zwangerschappen.

Nulmeting
In schooljaar 2007/2008 was van 25 scholen bekend dat zij werkten met Lang Leve de Liefde.

Stand van zaken
In het schooljaar 2008/2009 namen 25 scholen voor VMBO of praktijkonderwijs deel aan Lang Leve de
Liefde en werden veertien nieuwe docenten bijgeschoold. Scholen bestelden in totaal 1800 magazines voor
leerlingen, hetgeen een indicatie geeft van het bereik. Hierbij moet worden aangetekend dat scholen ook
nog werken met magazines die in eerdere jaren zijn verstrekt.
In het schooljaar 2009/2010 wordt contact gelegd met de scholen die de laatste jaren niet of minder actief
zijn geweest. In januari 2010 waren er toezeggingen van vijf scholen nieuwe docenten te zullen trainen.

De Gezonde School en Genotmiddelen

zorg

De Gezonde School en Genotmiddelen is een interventieprogramma dat probeert riskant experimenteergedrag onder jongeren te voorkómen, dan wel terug te dringen.

Nulmeting
In schooljaar 2007/2008 waren 40 scholen actief met De Gezonde School en Genotmiddelen.

Stand van zaken
In schooljaar 2008/2009 waren 52 scholen betrokken bij het project, waarvan er 43 daadwerkelijk
activiteiten uitvoerden, waaronder in elk geval het geven van de preventielessen. De docenten geven de
lessen zelf en krijgen daarvoor bijscholing (dit jaar op vijftien scholen). Bovendien werden op tien scholen
ouderavonden gehouden. Uitgaande van een gemiddelde van twintig leerlingen per klas, kregen in het
afgelopen schooljaar ongeveer 2000 leerlingen preventielessen over tabak, 2500 over alcohol en ruim
2800 over cannabis. Steeds vaker wordt tijdens deze lessen gebruik gemaakt van een speciaal, door het
Trimbos Instituut ontwikkeld computerprogramma. De klassikale niet-roken wedstrijd (Actie Tegengif)
vormde bovendien op dertig scholen een aanvulling op de tabakspreventie van De Gezonde School en
Genotmiddelen.

Doelstelling 10: Omzetten papieren dossiers Jeugdgezondheidszorg naar Elektronisch
Kinddossier (EKD)
In 2007 is door het ministerie van Jeugd en Gezin besloten om de ontwikkeling van één landelijk elektronisch
kinddossier te staken, maar wel alle organisaties binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te verplichten in
2009 een EKD in te voeren.
Binnen cluster JGZ van de GGD is al in 2005 met de implementatie van het elektronisch kinddossier (KIDOS)
gestart. In 2008 waren met het omzetten van de dossiers van alle 10-jarigen binnen het primair onderwijs
nagenoeg alle dossiers gedigitaliseerd. In 2009 zijn de papieren dossiers van alle leerlingen van het speciaal
onderwijs gedigitaliseerd en in 2010 worden als laatste de dossiers van het voortgezet onderwijs omgezet.
Daarmee is dan de implementatie van het EKD in Amsterdam voltooid.
In Amstelland is Kidos in de tweede helft van 2009 bij de JGZ voor 0-4 jarigen ingevoerd.
De landelijke verwijsindex risicojongeren is verder ontwikkeld, opdat hulpverleners en gemeenten beter
kunnen samenwerken. De verwijsindex is een digitaal systeem dat meldingen van hulpverleners registreert
over problemen met jongeren tussen 0 en 23 jaar. Wanneer er 2 of meer meldingen over dezelfde jongere
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binnenkomen, krijgen de betrokken hulpverleners - ook in andere plaatsen - hierover een mail. Zo komen
hulpverleners sneller met elkaar in contact en kunnen met elkaar verdere behandeling bespreken.

Doelstelling 11: De Ouder en Kindcentra (OKC’s) signaleren problemen in de opvoeding van
kinderen en ondersteunen bij die opvoeding
Sinds 2008 ligt de verantwoordelijkheid voor de stedelijke coördinatie van de OKC-ontwikkeling bij de
stadsdelen. Aanvankelijk waren de OKC’s gericht op kinderen van -9 maanden tot 4 jaar en hun ouders.
Besloten is het OKC door te ontwikkelen voor de doelgroep -9 maanden tot 23 jaar, waarbij gestart wordt
met de leeftijdsgroepen tot 12 jaar. Er is een projectorganisatie opgezet met diverse werkgroepen.
De ontwikkeling van de OKC’s vraagt zowel stedelijk als decentraal veel input van Jeugdgezondheidszorg
(JGZ). Per stadsdeel wordt op eigen wijze aan een OKC gewerkt en ook daar verwacht men inbreng van JGZ.
In ieder stadsdeel zijn OKC-managers aangesteld die het bevorderen van de samenwerking van de diverse
partners en de aansturing op de output van de diverse OKC-partners als taak hebben.
In ieder stadsdeel is in het kader van de aanpak van multi-probleemgezinnen (MPG) een coördinator
risicogezinnen aangesteld. Momenteel worden de rol en taken van de coördinator risicogezinnen verder
vormgegeven. In 2009 zijn vier JGZ-locaties verhuisd en hebben hun plek gevonden binnen een OKC
(Brederodestraat, Westerpark, Lindengracht en Flevohuis).

2.2.3 Openbare gezondheidszorg: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

99,9

101,8

105,1

134,0

Baten -

79,2

79,2

78,9

113,9

1,9

1,9

4,5

1,7

18,8

20,7

21,7

18,3

Mutaties in reserves
Saldo

zorg

Toelichting
Ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2009 is het resultaat na bestemming € 2,4 miljoen beter dan
begroot. Ten opzichte van de actualisatie is het resultaat na bestemming € 3,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt
door:
Spoedeisende

Medische Hulp

€ 1,9 miljoen



Infectieziektebestrijding

€ 0,4 miljoen



Onderzoek Gezondheidsbevordering en Beleid

€ 0,3 miljoen



Milieu en Gezondheid

€ 0,1 miljoen -/-



Algemene Gezondheidszorg

-



Overige Activiteiten

€ 0,1 miljoen -/-



Jeugdgezondheidszorg

€ 1,0 miljoen

Totaal

€ 3,4 miljoen

Spoedeisende medische hulp (€ 1,9 miljoen)
Afgelopen jaren heeft de GGD in zowel begrotingen als rekeningen melding gemaakt van de onzekerheid
ten aanzien van de vergoeding van de kosten voor de overgangsregeling van het functioneel leeftijdsontslag
(FLO).
In 2009 heeft er een nabetaling plaatsgevonden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over voorgaande
jaren. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 1,3 miljoen. Daarnaast hebben de ambulancedienst en de
meldkamer een voordeel, de eerste als gevolg van een toename van het aantal ritten (€ 0,5 miljoen) en de
tweede als gevolg van een toename van het aantal meldingen (€ 0,1 miljoen)

Infectieziektebestrijding (€ 0,4 miljoen)
De afdeling SOA-bestrijding heeft een voordeel van € 0,1 miljoen. Dit is het gevolg van hogere externe
inkomsten (incidenteel) en een stijging van de salarislasten. De afdeling algemene infectieziektebestrijding
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heeft een voordeel van € 0,3 miljoen. Dit voordeel is voornamelijk het gevolg van een toename het aantal
inspecties van het onderdeel inspectie kinderopvang.

Onderzoek, gezondheidsbevordering en beleid (€ 0,3 miljoen)
Het voordeel is hoofdzakelijk het gevolg van de vrijval van de reserves Wijkgerichte Gezondheidszorg en de
Gezondheidscentra. De invulling van een aantal vacatures was pas rond de zomer afgerond, dit heeft geleid
tot lagere salarislasten. Tot slot waren de externe inkomsten in 2009 hoger dan begroot.

Milieu en Gezondheid (-/- € 0.1 miljoen)
De afdeling dierplaagbeheersing heeft een negatief resultaat van € 0,2 miljoen. Dit is deels het gevolg van
een tekort op de uitvoering van de wettelijke taken van deze afdeling; het budget is onvoldoende om deze
taken goed uit te kunnen voeren. Maar ook de zogenaamde B-taak (‘commerciële’ activiteiten) laat een
tekort zien. Dit laatste is het gevolg van inkomsten die lager zijn dan begroot. De afdeling Leefomgeving
heeft een voordeel van € 0,1 miljoen als gevolg van hogere inkomsten ten opzichte van de begroting.

Overige activiteiten (€ -/- 0,1 miljoen)
Op dit volgnummer zijn de kosten voor de griepvaccinatiedagen (Mexicaanse griep) ondergebracht.
De uitgaven en inkomsten voor de werkzaamheden van alle afdelingen van de GGD die aan de dagen
van massavaccinatie hebben meegewerkt zijn aan dit volgnummer doorbelast. Dit ten behoeve van een
eenduidige verantwoording aan het ministerie van VWS. Per saldo heeft de vaccinatiecampagne geleid tot
een nadelig saldo van -/- € 0,5 miljoen. Diverse andere activiteiten, waaronder de doorbelasting van de inzet
van ondersteunende/ facilitaire afdelingen ten behoeve van de griepvaccinatie, heeft geleid tot een voordeel
van € 0,4 miljoen.

zorg

Jeugdgezondheidszorg (€ 1,0 miljoen)
Ouderkindzorg (OKZ), schoolgezondheidzorg (SGZ) en Regiomanagement heeft een voordeel van
€ 1,2 miljoen, grotendeels als gevolg van de inzet van de medewerkers uit de regiomanagement teams voor
projecten (invoering EKD en vaccinatie tegen baarmoederhalskanker). De kosten zijn aan deze projecten
toegerekend, waardoor een voordeel is ontstaan van € 1,0 miljoen. De afdeling OKZ heeft een klein
voordeel door een hogere uitkering van de Brede Doeluitkering (BDU) Centra Jeugd en Gezin (CJG) voor
prijscompensatie en een nadeel op de ontwikkeling van het EKD. De afdeling SGZ had hogere inkomsten
dan begroot. Bij elkaar bedraagt het voordeel van OKZ en SGZ € 0,2 miljoen.
De afdeling projecten van JGZ heeft een voordeel van € 0,6 miljoen. Dit is het gevolg van lagere kosten
dan begroot voor de uitvoering van het project Voorzorg en het project Niet verschenen zonder bericht.
Beide projecten zijn uitgevoerd. Tot slot heeft de JGZ een nadeel ten opzichte van de actualisatie van
€ 0,7 miljoen. In de actualisatie is uitgegaan van een boekwinst op de verkoop van een pand. Deze
boekwinst is gerealiseerd maar conform een besluit van uw Vergadering van december 2009 is deze
boekwinst gereserveerd voor de realisatie van OKC’s in de stad. Deze reserve staat op de balans van DMO.
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3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1 Reserve
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
Ultimo
2008

mutaties 2009

Stand
Ultimo
2009

+

-/-

Reserves
0,6

0,4

0,6

0,4

Eergeweld, begeleiding en opvang slachtoffers

0,1

0,2

0,1

0,2

Eigen Kracht Conferentie

0,7

0,0

0,7

0,0

GGZ-Preventie

0,2

0,0

0,1

0,1

Kidos SO

0,9

0,0

0,7

0,2

Maatschappelijke dienstverlening thuiswonenden ouderen

0,2

0,4

0,2

0,4

Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd

0,3

0,0

0,1

0,2

Reserve AWBZ-pakketmaatregel

0,0

2,2

0,0

2,2

Reserve Geweld achter de Voordeur

0,0

0,8

0,0

0,8

Reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO)

0,0

6.8

0,0

6,8

Reserve Sport Jeugd (GGD)

0,0

0,6

0,0

0,6

Reserve Tienerzwangerschappen (GGD)

0,0

0,1

0,0

0,1

Reserve Voeding/Bewegen volwassenen (GGD)

0,0

0,2

0,0

0,2

Reserve armoede Tang gelden - chronische zieken

0,0

0,4

0,0

0,4

Vakantiegeld (GGD)

1,9

3,3

3,1

2,1

Vergoeding experiment woningaanpassingen mantelzorgers

0,1

0,0

0,1

0,0

Voorzorg

0,3

0,1

0,3

0,1

WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering open-einde regelingen

4,5

0,0

1,8

2,7

WVG Stimuleringsfonds

0,0

0,0

0,0

0,0

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

0,0

0,0

0,0

0,0

11,7

1,0

1,9

10,8

WW en reïntegratie (DZS)

0,2

0,0

0,0

0,2

WW-uitkeringen (GGD)

1,1

0,1

0,6

0,6

Vakantiegeld (DZS)

0,2

0,2

0,2

0,2

Gezondheidscentra

0,1

0,0

0,1

0,0

Friends

0,2

0,0

0,0

0,2

Reserve motie Olmer

0,0

0,0

0,0

0,0

Samen Starten

0,6

0,1

0,0

0,7

Geïntegreerde voorziening

0,2

0,0

0,2

0,0

HAG (Prostitutiecentrum)

0,2

0,3

0,2

0,3

Invoer 10 jarigen KIDOS

0,0

0,0

0,0

0,0

Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD)

0,6

0,0

0,5

0,1

Mantelzorg

0,4

0,3

0,4

0,3

Research en Development

3,6

0,6

1,2

3,0

28,9

19,1

13,1

33,5

WMO egalisatiereserve

Totaal reserves

Gehandhaafde reserves
Wmo Egalisatiereserve
Deze reserve dient om de onvoorspelbare effecten van schommelingen in de openeinderegelingen
binnen de Wmo op te vangen. Ultimo 2008 heeft deze reserve haar maximale omvang van 10% van
het Wmo-budget bereikt. Als gevolg van een negatief resultaat op de balans zal een onttrekking van
€ 1,7 miljoen plaatsvinden en een toevoeging van € 0.988 miljoen uit de restantgehouden bedragen
naar aanleiding opmerkingen ACAM. Bij de Voorjaarsnota 2009 is voor een project suïcidepreventie voor
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zorg

Amsterdam voor Elkaar aanvragen

jongeren door de GGD bij amendement van uw Vergadering een bedrag van € 0,17 miljoen aan de reserve
onttrokken. De eindstand van de reserve is ultimo 2009 € 10.81 miljoen.

Reserve P&G centrum
Ter uitvoering van de prostitutienota is voor € 0,875 miljoen aan prioriteiten toegevoegd aan de Begroting
2009. Deze prioriteiten zijn nog niet volledig besteed, omdat ondermeer de Dienst Openbare Orde en
Veiligheid de voor deze dienst bestemde middelen niet tijdig kon besteden.

Reserve WW uitkering en re-integratie / Reserve Opbouw vakantiegeld
Dit betreft de toegestane reserves ten behoeve van het eigen risico bij de WW, waarvoor diensten vanaf
2006 eigen risicodrager zijn, en de reserve ten behoeve van de uitkering van vakantiegelden over de periode
juni tot en met december 2009 in mei 2010.

Reserve Mantelzorg
In 2007 is een reserve gevormd van € 1,5 miljoen voor extra middelen die eind 2007 via het gemeentefonds
beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de versterking mantelzorg. Dit betrof een incidentele impuls
waarover convenantafspraken tussen rijk, VNG en MEZZO (Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en
Vrijwilligerszorg) zijn gemaakt. Over de inzet van deze bijdrage heeft de uw Vergadering op 10 september
2008 een besluit genomen. Hierin is o.a. bepaald dat een deel van dit budget is gereserveerd voor de
ophoging van het subsidiebudget mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk in de informele zorg voor de
jaren 2009 en 2010.
Omdat deze reserve deel uitmaakt van het subsidieplafond behorende bij het verdelingsvoorstel 2010
’Bijzondere subsidieverordening mantelzorgers en vrijwilligers in de informele zorg 2008’ zal dit saldo via
subsidieverstrekking begin 2010 tot volledige besteding komen.

zorg

Reserve Eergeweld
De reserve Eergeweld is gevuld met niet in 2009 tot besteding gekomen prioriteiten veroorzaakt door late
besluitvorming van het rijk. In 2010 zal de pilot mannenopvang door het rijk met een jaar verlengd worden,
waarbij het rijk € 0,2 miljoen aan middelen ter beschikking stelt. Voor de door het rijk van de gemeente
verlangde coﬁnanciering voor hetzelfde bedrag zal de reserve eergeweld aangesproken worden.

Reserve Amsterdam voor Elkaar
Deze reserve is opgebouwd uit de nog niet bestede middelen van de prioriteit 2009 van
€ 0,4 miljoen betreffende de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimte
(amendement 825 Sajet, Van Doornick, Willemse). Het besluit van ons College van 5 januari 2010 brengt
deze middelen in 2010 tot besteding.

Reserve Wmo Pilots en Kwaliteitsverbetering
Op 17 december 2008 heeft uw Vergadering besloten dat met ingang van 2008, over de periode 2009-2012
jaarlijks een bedrag kan worden gereserveerd ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de individuele
Wmo-voorzieningen. De werkelijke uitgaven aan pilots en kwaliteitsverbetering bedragen € 1,85 miljoen,
zodat er in de jaarrekening een reservering van € 2,7 miljoen resteert. Voorjaar 2010 zullen de pilots
kwaliteitsverbetering Wmo aan het (nieuwe) college ter besluitvorming worden voorgelegd.

WW-uitkeringen
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kosten voor WW en wachtgeld. Vanaf 2009 is het niet
langer toegestaan om vanuit de exploitatie middelen toe te voegen aan deze reserve. De GGD heeft echter
van een aantal externe ﬁnanciers een vergoeding gekregen om de kosten voor WW en wachtgeld te kunnen
dekken. Dit vanwege de beëindiging van de betreffende activiteiten. Om deze reden is in de rekening van
de GGD, in tegenstelling tot andere diensten, wel een toevoeging aan de reserve WW-Wachtgeld verwerkt
(€ 0,1 miljoen). De onttrekking in 2009 is € 0,6 miljoen. Het saldo ultimo 2009 bedraagt € 0,6 miljoen. Per
saldo is er € 0,2 meer onttrokken dan geraamd in de actualisatie.

Research en development
Aan deze reserve is € 0,6 miljoen toegevoegd en € 1,2 miljoen onttrokken. Saldo eind 2009 bedraagt
€ 3,0 miljoen. Deze reserve wordt gevoed door gedeeltelijk toevoeging van het resultaat op B-taken en
wordt ingezet voor projecten om de kennis en kwaliteit van de GGD op peil te houden. De verwachte

108 Resultaatgebieden Jaarrekening 2009

toevoeging is van te voren moeilijk te ramen. Deze is afhankelijk van het resultaat op de B-taken. In de
Begroting 2009 is hiervoor dan ook geen bedrag geraamd. De onttrekking is vrijwel gelijk aan de raming
in de actualisatie. De toevoeging was niet begroot, omdat dat afhankelijk is van het resultaat van de
desbetreffende B-taken. Dit is conform het instellingsbesluit van deze reserve.

Weerbaarheidstraining LVG-meisjes
Reservering van middelen voor project dat zich richt op bescherming van meisjes met een lichte
verstandelijke handicap (LVG). Deze groep is kwetsbaar voor verschillende vormen van grensoverschrijdend
gedrag. Aan deze reserve is € 20.000 onttrokken. Het saldo ultimo 2009 bedraagt € 10.000. In de actualisatie
is gemeld dat deze reserve zou zijn afgewikkeld, maar het resterende saldo is bestemd om het project af te
ronden.

Friends
Friends is een project voor gerichte training van kinderen met lichte angst- en depressieklachten in het basisonderwijs. Onttrekking in 2009 bedraagt € 30.000. Saldo ultimo 2009 bedraagt € 0,15 miljoen. Vertraging bij
de werving van personeel (afhankelijk van vaststelling Jaarrekening 2008) heeft geleid tot vertraging van de
uitvoering.

Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten
Deze bestemmingsreserve behoort bij het Streeklaboratorium3 en is bestemd om in te kunnen spelen op
veranderingen in de markt, productenaanbod en het tijdelijk opvangen van het verlies van klanten. In 2009
zijn middelen om herschikking van het takenpakket op te vangen. In 2009 is € 0,5 miljoen onttrokken. Het
saldo ultimo 2009 bedraagt € 0,2 miljoen. Onttrekking is conform de actualisatie.

Samen starten

Ontbijt en lunch op school
De middelen in deze reserve zijn bestemd voor het stimuleren van gezond ontbijten en lunchen van
leerlingen in het Amsterdamse basisonderwijs. Bij de Jaarrekening 2008 is voorgesteld een deel van deze
middelen te laten vrijvallen. Uw Vergadering heeft besloten deze middelen te reserveren voor voorzetting
van het project. In 2009 is € 0,1 miljoen onttrokken. Het saldo ultimo 2009 bedraagt € 0,2 miljoen. De
onttrekking is iets lager dan geraamd in de actualisatie.

GGZ-preventie
GGZ-preventie; Dit is een nieuwe reserve die is gevormd uit het resterende budget van de prioriteit in
het kader van de Nota Volksgezondheid van € 0,3 miljoen met als doel de GGZ-preventie op niveau te
brengen. In 2008 is gestart met de voorbereiding van een laagdrempelige website, inclusief een systeem van
doorgeleiding naar de reguliere hulpverlening dat is opgezet voor Amsterdamse jongeren ter preventie van
depressie en angst. In 2009 is € 0,1 miljoen onttrokken en dat is minder dan geraamd in de actualisatie. Het
saldo bedraagt ultimo 2009 € 0,1 miljoen.

3

Het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid en Bijzonder Instituut voor de Virologie, onderdeel van
de GGD Amsterdam, verricht microbiologisch diagnostisch onderzoek voor verschillende instellingen en
artsen. Klanten zijn onder andere de SOA poli van de GGD, verpleeghuizen, verloskundigen, huisartsen
en ziekenhuizen. In het laboratorium wordt ook (wetenschappelijk) onderzoek gedaan op het gebied van
geslachtsziekten en de epidemiologie van infectieziekten.
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Deze reserve is gevormd in de Jaarrekening 2007. Samen Starten is een project dat zich richt op vroeg
signalering van gezinsproblemen met als doel om psychische en sociale problemen, antisociaal of zelfs
crimineel gedrag bij kinderen te voorkomen. Het gaat om een project dat in het kader van JA/KE (Jong
Amsterdam/Kinderen Eerst) wordt uitgevoerd. Reeds bij het begin is hele project verschoven, waardoor de
uitvoering doorloopt tot 2010. In 2009 is € 60.000 aan deze reserve toegevoegd. Het saldo ultimo 2009
bedraagt € 0,7 miljoen. Vertraging in de uitvoering veroorzaakt door een achterstand in de opleiding van
verpleegkundigen heeft ertoe geleid dat het project pas in september 2009 van start is gegaan. Dit heeft
geleid tot afwijking van de raming in de actualisatie.

Voorzorg
Dit programma, dat wordt uitgevoerd in het kader van JA/KE, is bestemd voor jonge vrouwen tot 25 jaar
die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Voor dit programma kon
worden gestart is een pilot gehouden, waardoor in de beginfase minder werd uitgegeven. In 2009 is het
project uitgerold over heel Amsterdam en wordt in 2010 voortgezet. In 2009 is € 0,1 miljoen toegevoegd en
€ 0,3 miljoen onttrokken. Het saldo bedraagt ultimo 2009 € 0,1 miljoen. De onttrekking is vrijwel gelijk aan
de raming in de actualisatie, maar voor de afronding van het project zijn middelen uit het budget van 2009
aan de reserve toegevoegd. Dit laatste was niet geraamd.

Invoering EKD/Kidos in het speciaal onderwijs
De invoer van de diverse doelgroepen in het EKD-systeem (Kidos) is vertraagd. Reeds bij de Actualisatie
2008 is aangegeven dat deze prioriteit pas in 2009 wordt uitgevoerd en om die reden is het volledige
bedrag (€ 0,9 miljoen) gereserveerd in 2008. In 2009 is € 0,7 miljoen uitgegeven. Het saldo ultimo 2009
bedraagt € 0,2 miljoen. In de actualisatie is gemeld dat deze reserve eind 2009 zou zijn afgewikkeld. Het
project wordt in 2010 afgerond.

Nieuwe reserves
Reserve Geweld achter de voordeur
Uit de structurele prioriteit van € 0,5 miljoen en de incidentele prioriteit van € 1 miljoen ter bestrijding van
geweld achter de voordeur is € 0,79 miljoen niet tot besteding gekomen in 2009 wegens late besluitvorming
van rijkswege. Een reserve is gevormd ter dekking van verwachte uitgaven in 2010.
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Reserve Investeringen maatschappelijke opvang
Uw Vergadering heeft op 10 juni 2009 ingestemd met het instellen van een investeringsfonds maatschappelijk opvang. In dit fonds wordt de onderbesteding binnen de begroting maatschappelijke opvang
gedoteerd ten behoeve van de noodzakelijke investeringen in de forse uitbreiding van voorzieningen voor
maatschappelijke opvang (MO). Hierin is ook opgenomen de post overlopende passiva fonds investeringen
MO van € 5,9 miljoen. Daarnaast is een bedrag van € 09 miljoen aan gemeentelijke middelen toegevoegd.
De overige € 0.9 miljoen gemeentelijke middelen komen vrij te vallen ten gunste van het rekening resultaat.

Reserve AWBZ-pakketmaatregel
Deze reserve is op basis van de op 20 januari 2010 aangenomen motie van de raadsleden Burke en
Ulichki opgenomen. De motie geeft opdracht de in 2009 aan het gemeentefonds toegevoegde middelen
(€ 1,27 miljoen) van de AWBZ-pakketmaatregel niet vrij te laten vallen, maar alsnog in te zetten in de
portefeuille Zorg, voor het opvangen van de effecten van de AWBZ-bezuiniging. Op grond van het besluit
van uw Vergadering van 20 januari 2010 (nr. 17, afdeling 1) is een bedrag van € 0,91 miljoen toegevoegd aan
de rekening DZS, ter dekking in 2009 van uitgaven voor welzijnsvoorzieningen bij stadsdelen, voortvloeiend
uit de pakketmaatregel AWBZ. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve AWBZ-pakketmaatregel.

Sport Jeugd
De middelen in deze reserve zijn bestemd voor het opzetten van programma’s voor bewegingsactiviteiten
en het stimuleren van gezonde voeding onder jeugdigen. De vorming van deze reserve is gemeld in de
9-maandsrapportage. Er is afgerond € 0,1 miljoen meer gereserveerd dan toen werd verwacht. De dotatie
bedraagt € 0,58 miljoen.

Voeding/beweging volwassenen
De middelen in deze reserve zijn bestemd voor het opzetten van programma’s voor bewegingsactiviteiten
en het stimuleren van gezonde voeding onder volwassen. De vorming van deze reserve is gemeld in de
9-maandsrapportage. De dotatie bedraagt € 0,15 miljoen.

Tienerzwangerschappen
De middelen zijn bestemd voor het ontwikkelen en implementeren programma’s voor relationele en
seksuele vorming in het basisonderwijs, het jongerenwerk en het MBO met als doel het voorkomen van
tienerzwangerschappen. De activiteiten worden in het schooljaar 2009-2010 uitgevoerd met een mogelijke
uitloop naar 2010-2011. De middelen zijn toegekend op basis van motie 802 uit 2008. De dotatie bedraagt
€ 0,15 miljoen en is reeds gemeld in de 9-maandsrapportage.

110 Resultaatgebieden Jaarrekening 2009

3.2 Voorzieningen
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
Ultimo
2008

mutaties 2009

Stand
Ultimo
2009

+

-/-

Voorzieningen
Afbouwkosten VZA

0,5

0,0

0,0

0,5

Ambulancedienst, dubieuze debiteuren

0,1

0,0

0,0

0,1

BIMZ

1,2

0,0

0,1

1,1

BMHK-Frictie

0,0

0,1

0,0

0,1

GR Amstelland Weerstand

0,6

1,0

0,3

1,3

GR. Amstelland Algem.

0,2

0,0

0,0

0,2

GSB III middelen

0,4

0,0

0,4

0,0

Legaat BMHK

0,0

0,0

0,0

0,0

Legaat Wiepjes

0,0

0,0

0,0

0,0

Medewerkers GGD i.v.m. Vakantiehuisjes

0,1

0,0

0,1

0,0

Verzorgingshuizen ouden van dagen

0,3

0,0

0,0

0,3

Groot onderhoud huisvesting (GGD)

1,9

1,3

0,7

2,5

RAK BMHK

0,5

0,0

0,5

0,0

Amsterdamse Gezondheidsmonitor

0,0

0,1

0,0

0,1

Verhagen gelden

0,6

0,0

0,0

0,6

Totaal voorzieningen

6,4

2,5

2,1

6,8

Gehandhaafde voorzieningen
Groot onderhoud huisvesting

Ambulance dienst dubieuze debiteuren
Voorziening voor de dekking van oninbare vorderingen; de gelden zijn afkomstig van de zorgverzekeraars.

Amsterdamse gezondheidsmonitor
Voor de uitvoering van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor worden elk jaar middelen apart gezet, zodat de
lasten gelijk over de jaren verdeeld worden. In 2012 wordt een nieuwe Amsterdamse gezondheidsmonitor
uitgevoerd. In 2009 is € 0,1 miljoen toegevoegd. Het saldo ultimo 2009 bedraagt € 0,1 miljoen, conform
actualisatie.

Legaat BMHK (Baarmoederhalskanker)
Het doel van deze voorziening is het vergroten van de opkomst van vrouwen na oproep voor het bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker. De uitgaven voor dit doel waren in 2009 minimaal. Het saldo ultimo
2009 bedraagt € 27.000, conform actualisatie.

Voorziening BMHK-frictie (baarmoederhalskanker)
Door de centralisatie van verschillende bevolkingsonderzoeken en vergroting van de regio is dit geen taak
meer voor de GGD. Eenmalig is er een tegemoetkoming voor de frictiekosten van het personeel toegekend.
De toevoeging en het saldo ultimo 2009 zijn gelijk, te weten € 0,1 miljoen en dat is conform actualisatie.

Verhagenmiddelen
De voorziening is bestemd voor preventief jeugdbeleid. In 2009 zijn er geen uitgaven gedaan. In december
2009 heeft ons College een besluit genomen over de besteding van deze middelen. Het saldo ultimo 2009
bedraagt € 0,6 miljoen. In de actualisatie ging de GGD ervan uit dat deze middelen in 2009 uitgeven zouden
zijn. Maar de uitgaven voor preventief jeugdbeleid zijn uit een ander budget gedekt.
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De voorziening is gevormd voor de kosten van het groot onderhoud aan de panden van de GGD. In 2009 is
€ 1,3 miljoen toegevoegd en € 0,7 miljoen onttrokken. Het saldo ultimo 2009 bedraagt € 2,5 miljoen. Er is
€ 0,4 minder uitgegeven dan geraamd in de actualisatie.

Voorzieningen Fonds Ouden van Dagen en BIMZ
Aan de voorzieningen Fonds Ouden van Dagen en Burgerlijke Instellingen voor Maatschappelijke Zorg
(BIMZ) wordt jaarlijks een rekening-courant rentevergoeding toegevoegd. Onttrekking aan het fonds BIMZ
betreft drie subsidies op het gebied van maatschappelijke zorg, waaronder de noodopvang voor dak- en
thuislozen die zich tijdens koude periodes ’s nachts op straat bevinden.

Voorziening oude jaren Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV)
Deze voorziening is opgenomen in verband met een nog steeds lopende ﬁnanciële claim van een
ex-vervoerder waarmee de vervoersovereenkomst niet is verlengd na de aanbesteding van het AOV in 2006.

Afgewikkelde voorzieningen
Voorziening Regeling aanvaardbare kosten baarmoederhalskanker (RAK BMHK)
Vanaf 2009 wordt deze taak niet meer door de GGD uitgevoerd, als een gevolg van de centralisatie en
vergroting van de regio. Dit was bij de actualisatie nog niet bekend.

Medewerkers GGD i.v.m. vakantiehuisjes
Voorziening was bestemd voor het personeel van de GGD. Middelen zijn uitgegeven aan het daarvoor
bestemde doel. In de actualisatie was dit nog niet geraamd.

Promotie Stichting Sarphati
De middelen zijn besteed aan het omschreven doel. In 2009 zijn twee medewerkers gepromoveerd. Dit is
conform de actualisatie.

Legaat Wiepjes

zorg

Deze voorziening was bestemd voor het doen van uitgaven ten behoeve van psychiatrisch epidemiologisch
onderzoek en of hulpverlening aan minder draagkrachtige Amsterdammers. Deze middelen zijn in 2009
uitgegeven. Dit was nog niet opgenomen in de actualisatie.

GSB III-middelen
GSB III is afgerond en de middelen zijn besteed, conform de actualisatie.

3.3 Investeringen
Binnen het subresultaatgebied maatschappelijk zorg is het totaal aan investeringen in de Rekening 2009
€ 5,4 miljoen.
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4 Prioriteiten 2009

4.1 Realisatie prioriteiten 2009
Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010
S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd
resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Eergeweld

I2.1

200

0

200

Voorlichtingsprogramma’s
voor onderwijskrachten,
beschermde opvangplaatsen
voor jongens/mannen en er
is een projectleider die acties
in samenwerking met ketenpartners coördineert

N

2010

Geweld achter de
voordeur

I2.2
&
S2.10

1.000
&
500

706

794

Het resultaat is zorgcoördinatie
(7 dagen per week), systeemgerichte interventies, plegeropvang, juridische toetsing en
bezwaar- en beroepszaken bij
250 huisverboden per jaar.

N

2010 voor
incidentele
deel

Uitvoering
prostitutienota

I3.4

100

100

0

Slachtoffers mensenhandel
worden opgevangen

J

Uitvoering
prostitutienota

S2.11

775

341

169

Slachtoffers van mensenhandel
worden opgevangen, kunnen
zelfstandig wonen; prostituees
kunnen gemakkelijker uit de
prostitutie stappen en er is
toezicht en handhaving op de
uitvoering van prostitutiebeleid

N

2010

Nota volksgezondheid, onderdeel
bewegen en sport

I2.3

830

96

729

Het gaat om het opzetten
van programma’s met als doel
bewegingsactiviteiten van
jeugdigen en volwassen te
stimuleren en programma’s om
gezonde voeding voor kinderen
en volwassenen te bevorderen

N

Juli 2011
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Omschrijving
prioriteit

Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd
resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Niet verschenen
zonder bericht

I3.9

800

467

0

Verbeterde opvolging versterkt
de signaleringsfunctie van de
Jeugdgezondheidszorg onder
zwakkere groepen

Ja, echter
dekking
reguliere
taken
was door
OVA-BDU
niet nodig

240

202

38

Uitbreiding opvang voor
Inzet
verslaafden vrouwen bij Cordaad gewijzigd,
tot 24 plaatsen
wegens
staken
activiteiten
Cordaad,
overgenomen
door HVO

Opvang voor vrouwen S2.12
en mannen

zorg

(gewijzigd in opvang
voor tienermoeders
door HVO4)

Continuering
inloopvoorzieningen

S2.13

175

175

0

Daklozen verblijven ’s nachts en
overdag niet op straat

J

ADL clusters

S2.16

185

185

0

Uitvoering door de gemeente
van de ADL subsidieregeling5

J

Tienerzwangerschappen

I 0.2

0.2

0.5

0.15

N

4.2 Toelichting realisatie prioriteiten 2009
P&G centrum
Ter uitvoering van de Prostitutienota is voor € 0,875 miljoen aan prioriteiten, waarvan € 0,1 miljoen
incidenteel en € 0,775 structureel, toegevoegd aan de Begroting 2009. Deze prioriteiten zijn nog niet
volledig besteed, omdat de Dienst Openbare orde en Veiligheid de voor deze dienst bestemde middelen
niet tijdig kon uitgeven. Voor de niet bestemde middelen uit de incidentele prioriteit is een reserve gevormd.
Voor de resterende middelen uit de structurele prioriteit is € 169.000 gereserveerd voor de ketenaanpak
mensenhandel (cliënt registratiesysteem). De overige resterende structurele middelen € 174.000 komen vrij
te vallen ten gunste van het rekeningresultaat.

4

Eigenlijk HVO-Querido; deze organisatie is in 1997 ontstaan uit een fusie tussen stichting Hulp voor
Onbehuisden (HVO) en de prof. dr. A. Querido stichting, respectievelijk maatschappelijke opvang en
geestelijke gezondheidszorg.

5

Zorginstellingen die ADL-assistentie verlenen kunnen daarvoor subsidie krijgen. ADL-assistentie is
direct oproepbare persoonlijke assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in en om
een ADL-woning. Een ADL-woning maakt deelt uit van een cluster van rolstoeldoorgankelijke sociale
huurwoningen.
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Uiterste
datum
geplande
uitvoering

2010

Eergeweld
De reserve Eergeweld is gevuld met niet in 2009 tot besteding gekomen prioriteiten veroorzaakt door late
besluitvorming door het rijk. In 2010 wordt de pilot mannenopvang door het rijk met een jaar verlengd,
waarbij het rijk € 0,2 miljoen aan middelen ter beschikking stelt. Het rijk verlangt van de gemeente
coﬁnanciering voor hetzelfde bedrag dat uit de reserve eergeweld geboden moet worden. Voor de
resterende middelen uit de incidentele prioriteit wordt een reserve gevormd.

Geweld achter de voordeur
Uit de structurele prioriteit van € 1 miljoen en de incidentele prioriteit van € 1 miljoen ter bestrijding van
geweld achter de voordeur is € 0,79 miljoen niet tot besteding gekomen in 2009 wegens late besluitvorming
van rijkswege. Een reserve is gevormd ter dekking van verwachte uitgaven in 2010 uit de incidentele
prioriteit.

Nota volksgezondheid, onderdeel bewegen en sport I2.3
In september 2009 is er pas gestart met activiteiten, deze lopen door in 2010.
Het onderdeel Sport en bewegen en Tienerzwangerschappen zijn vertraagd in de uitvoering. De middelen
zijn conform aankondiging in de 9 maandsrapportage gereserveerd

Opvang voor vrouwen en mannen (gewijzigd in opvang voor tienermoeders door HVO)
Het beoogde resultaat wat de uitbreiding van opvang voor verslaafden vrouwen bij Cordaad tot 24
plaatsten. De uitvoering is overgenomen door HVO waardoor de inzet gewijzigd is en er een restant aan
middelen voor € 38.000 niet tot besteding gekomen.

Niet verschenen zonder bericht
Door dekking vanuit de reguliere taken is het budget voor deze prioriteit niet geheel besteed.

Continuering inloopvoorzieningen
De middelen zijn geheel tot besteding gekomen.
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Tienerzwangerschappen
De middelen zijn bestemd voor het ontwikkelen en implementeren programma’s voor relationele en seksuele
vorming in het basisonderwijs, het jongerenwerk en het MBO met als doel het voorkomen van tienerzwangerschappen. De activiteiten worden in het schooljaar 2009/2010 uitgevoerd met een mogelijke uitloop
naar 2010/2011. De middelen zijn toegekend op basis van motie 802 uit 2008. De resterende middelen
worden toegevoegd aan de reserve (€ 0,15 miljoen).
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Resultaatgebied Educatie, jeugd en
diversiteit

Maatschappelijk effect
Gedurende hun groei naar volwassenheid participeren kinderen en jongeren, overeenkomstig hun talenten,
in onderwijs en samenleving, zodat ze als volwassenen volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

1 Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Totaal resultaatgebied
Lasten +

196,1

218,1

257,5

250,2

Baten -

99,1

112,3

133,1

142,8

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves

96,9

105,8

124,4

107,5

- 10,5

- 3,2

- 14,8

- 5,3

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves

86,4

102,7

109,6

102,1

Saldo reserves

Toevoeging minus onttrekking reserves

34,1

- 31,0

19,5

29,0

Saldo voorzieningen

0,2

0,0

0,2

0,6

Investeringsuitgaven

0,0

0,0

0,0

0,0

Het saldo bij de begroting is € 102,7 miljoen ten laste van de algemene dienst. Het saldo bij de Jarrekening
wijkt met € 0,6 miljoen af van de begroting en bedraagt € 102,1 miljoen ten laste van de algemene dienst.
Bij de kerncijfers per subresultaatgebied worden de uitgaven en inkomsten nader toegelicht.

educatie, jeugd
en diversiteit

Jaarrekening 2009 Resultaatgebieden 117

2 Doelstellingen, activiteiten en ﬁnanciën per
subresultaatgebied

2.1 Subresultaatgebied Educatie

2.1.1 Educatie: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010

educatie, jeugd
en diversiteit

Doelstelling 1: Kinderen beheersen de Nederlandse taal
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Aantal doelgroepkinderen
(peuters en kleuters) dat
het programma Voor- en
vroegschoolse educatie
(VVE) doorloopt.

2.468 peuters en
6.246 kleuters
(2006)

peuters 3.559
kleuters 5.4971

peuters 3.487
kleuters 6.000

peuters 4.4662
kleuters 5.3523

peuters 3.850
kleuters 6.000

Aantal kinderen dat de
Nederlandse taal beheerst4

480 leerlingen
hebben schakelonderwijs gevolgd
(2007)

9705

900

1.2186
(2008-2009)
1.1817
(2009-2010)

900

1

2
3
4
5

6

7

Activiteitenverslag VVE 2007-2008; 5 november 2008. In 2010 zit 63% van de doelgroep van peuters op
de voorschool en 81% van de doelgroep van de kleuters.
Gebaseerd op opgave van de stadsdelen per 1 juli 2009.
Op basis van gegevens Jong Amsterdam.
Het meetinstrument is pas in 2010 beschikbaar; tot dan wordt gemeten naar het aantal schakelklassen.
Monitor schakelklassen SCO Kohnstamm Instituut schoolJar 2007-2008, in de Begroting 2008 is het
resultaat in aantal schakelklassen benoemd, in de Begroting 2009 is dit veranderd in aantal kinderen
zodat het resultaat aansluit op de indicator.
Monitor schakelklassen SCO Kohnstamm Instituut schoolJar 2008-2009. Dit cijfer betreft alleen de
leerlingen die schakelklas volgen. Daarnaast zijn er ook klassen voor Nieuwkomers en pilots taalklassen in
VO.
Schakelklassen voor het schoolJar 2009-2010 zijn reeds gestart. Hieraan nemen 1.181 leerlingen deel.
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Doelstelling 2: Brede scholen, open tijdens kantooruren, met een reeks van activiteiten op het gebied van sport, recreatie en cultuur
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Aantal brede scholen PO8

3 community
centers PO in
ontwikkeling;
7 VO scholen
nemen deel aan
dagarrangementen
en combinatiefuncties (2007)

185 PO scholen
Voorbereiding
realisatie 3 centers
in gang gezet
7 VO scholen
voeren dagarrangementen uit

185 PO scholen
met dagarrangementen;
3 community
centers in opbouw;
17 VO scholen
continueren brede
schoolactiviteiten

Op 175 PO
scholen dagarrangementen.
3 community
centers in opbouw.
10 VO scholen
ontvangen Brede
School10

Op 185 scholen
in PO en SO
dagarrangementen
uitgevoerd; er
zijn 3 community
centers; voor alle
vmbo-scholen is een
naschools aanbod
verankerd

en VO9 c.q. scholen met
dagarrangementen of
community centers

Doelstelling 3: Jongeren behalen minimaal een startkwaliﬁcatie, werken, of volgen een traject naar opleiding of werk
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Percentage tekort aan
aantal passende stageplaatsen 11

Voor 2% geen
passende
stageplaats
(schoolJar
2006/2007)

4%

Max. 1%

1%

0%

Aantal nieuwe voortijdig
schoolverlaters12

3501 (schoolJar
2005-2006)

2.272

2.810

2.40013

2.451

7,714

3,8%

6,1%15

3,4%

Percentage wettelijk relatief 4,7% (2006-2007)
verzuim

8
9
10
11

13

14

15

Steeds meer verzuim wordt gemeld (alhoewel nog niet voor 100%). Door meer melding stijgt echter het
% verzuimers. Ook voor de komende Jren is nog een stijging te verwachten. Pas wanneer sprake is van
100% verzuimmelding is aan te geven wat het daadwerkelijke verzuimcijfer is.
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12

PO = Primair onderwijs
VO = Voortgezet onderwijs
Dit is het aantal scholen dat subsidie ontvangt van de gemeente in het kader van brede school.
Het aantal beschikbare stageplaatsen is ruim voldoende, dus iedere leerling kan op stage. Knelpunten
ontstaan bij de kwalitatieve matching tussen leerlingen en stageplaatsen. Niet iedere stageplaats is
geschikt/passend voor iedere leerling. Vandaar dat het aantal passende stageplaatsen wordt gemeten. Er
zijn in totaal 20.000 leerlingen.
De doelstellingen zijn conform de convenant Aanval op de Uitval. Dit convenant is afgesloten met
schoolbesturen en het rijk. Jarlijks moet het aantal nieuwe vsv’ers met 10% afnemen.
Dit cijfer 2400 is een prognose op peildatum 1 okt ‘09 ;opnieuw een afname van nog eens 18,2 % tov de
nulmeting. Er zit een marge van plus en minus 10% op. De cijfers zijn onder voorbehoud dat de scholen
op tijd de voortijdig schoolverlaters hebben gemeld. Deze prognose loopt vooruit op de telling van het
aantal vsv-ers door het ministerie van OC&W (publicatie feb 2010).
De stijging naar 7,7% wordt veroorzaakt door stijging van het verzuim van 1/8 deel van vier lesweken
(uurtjes pikken), door een behoorlijke stijging van het te laat komen door verbeterde melding en
doordat melding van het VMBO bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) van verzuim van
bovenleerplichtige jongeren is gestegen. Bron: Bestuurlijke Rapportage 2007-2008; oktober 2008.

Doelstelling 4: Betrokkenheid ouders bij de schoolcarrière van hun kind(eren)
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Aantal scholen dat een visie Eerste helft 2009 is 30 scholen in PO,
heeft op het betrekken van er een nulmeting
SO16, VO17
ouders en daaraan effectief beschikbaar.
uitvoering geeft

Begroting 2009

Rekening
2009

Te behalen resultaat
2006-2010

50 scholen in
PO,VO, SO.

40 scholen in PO,
VO, SO

Alle scholen18

Begroting 2009

Rekening
2009

Te behalen resultaat
2006-2010

44 PO en 3 VO
scholen nemen
deel aan de
kwaliteitsaanpak

In 2010 zijn er geen
zwakke PO scholen
meer21

Doelstelling 5: De kwaliteit van het onderwijs is op orde
Indicator

Nulmeting

Aantal zwakke scholen
in PO, VO SO en SBO19
(volgens oordeel Inspectie)

De Inspectie
De kwaliteitsbenoemt in het PO aanpak voor VO/
35 scholen zwak. In SO is gestart
het VO 18, in het
SBO 7, in het SO 2
(2008)

In PO, SBO en
V(S)O20 worden 23
verbeterplannen
uitgevoerd

Er zijn 50 concentratiescholen
(2007)

Substantiële
vermindering23
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Aantal concentratiescholen
(scholen dat te wit c.q. te
zwart is t.o.v. de buurt)22

16
17

18
19
20
21

22
23

Rekening 2008

Ervaringen pilots
zijn gebruikt om
aanpak aan te
scherpen en 5
nieuwe gerichte
pilots

13 (V)SO scholen
hebben verbeterplannen opgesteld
Aantal concentratie scholen blijft
constant

Substantiële
Vermindering

SO = Speciaal onderwijs
Dertig scholen zijn ondersteund door Capabel bij het opstellen van een ouderbeleidsplan en het
uitvoeren van concrete activiteiten. Vijf nieuwe gerichte pilots rond afspraken tussen schoolbesturen over
aannamebeleid en spreiding van leerlingen.
Het gaat in totaal om 310 PO/VO/SO scholen.
SBO = Speciaal Basisonderwijs
VSO = Voortgezet Speciaal Onderwijs
In het convenant zwakke scholen tussen schoolbesturen, Rijk en gemeente, is opgenomen dat onder
strikte voorwaarden uitloop tot 2011 mogelijk is.
Concentratiescholen zijn scholen die te zwart of te wit zijn in verhouding tot de buurt.
Het substantieel verminderen van het aantal concentratiescholen is één van de resultaatafspraken uit het
convenant Kleurrijke basisscholen ondertekend door centrale stad, stadsdelen en schoolbesturen.
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Doelstelling 6: Kinderen genieten onderwijs in geschikte gebouwen
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Aantal gebouwen en
aandeel van het totale
gebouwenbestand
dat onderwijskundig,
bouwkundig en wat
oppervlakte betreft op
orde is en geschikt is voor
het onderwijs dat wordt
gegeven.

Amsterdamse VO
en SO scholen
maken gebruik van
99 zelfstandige
gebouwen, hiervan
zijn er 47 op orde24
(2008).

Oplevering van
4 opgeknapte/
nieuwe gebouwen.
Overige gebouwen
zijn in voorbereiding/ uitvoering

Oplevering 4
opgeknapte c.q.
nieuwe gebouwen
Start bouw c.q.
renovatie 13
gebouwen

Oplevering
5 opgeknapte c.q.
nieuwe gebouwen
Start bouw c.q.
renovatie 5
projecten

Oplevering 7
opgeknapte c.q.
nieuwe gebouwen
Start bouw c.q.
renovatie 11
gebouwen

Doelstelling 7: Betere beheersing van de Nederlandse taal en grotere kennis van cultuur en geschiedenis van de(Amsterdamse)
samenleving bij Amsterdammers
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Aantal Amsterdammers dat

O+S doet nieuwe

In totaal zijn

een taal- en inburgeringscursus krijgt aangeboden.

nulmeting,
beschikbaar naJar
2008.

5.682 ‘nieuwe’
Amsterdammers
bereikt 25

15.000 taal- en
inburgeringstrajecten (inclusief
trajecten zoals
Taal en Ouderbetrokkenheid
en volwasseneneducatie)26

Unieke
60.000 Amsterdeelnemers: 6.583 dammers met
WI trajecten: 8.235 een taal- en
inburgeringsachterstand zijn
geschoold27

2.1.2 Educatie: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Kinderen beheersen de Nederlandse taal
Voor- en vroegschoolse educatie

Schakel- en taalklassen
In augustus (schoolJar 2009-2010) zijn in het Primair Onderwijs (PO) 87 schakelklassen gestart (inclusief
vijf kopklassen). In totaal voor de GSB-periode betekent dit dat 3.849 leerlingen een schakelklas hebben

24

25
26

27

Op orde betekent dat de gebouwen groot genoeg zijn om de leerlingen goed te huisvesten, de
gebouwen vertonen geen bouwkundige gebreken en de gebouwen zijn volgens de schoolbesturen
onderwijskundig gezien bruikbaar.
Edisa, Jnuari 2009.
In de eerste begrotingswijziging is de ambitie voor 2009 bijgesteld naar 5.000 unieke personen en
6.500-7.500 trajecten.
Met geschoold wordt bedoeld dat burgers geplaatst worden op een taal- en/of een inburgeringstraject.
Uiteraard wordt gestreefd naar afronding van dit traject, maar uitval is niet te voorkomen.
Jaarrekening 2009 Resultaatgebieden 121

educatie, jeugd
en diversiteit

In 2009 hebben 4.466 peuters en 5.352 kleuters deelgenomen aan voor- of vroegschoolse educatiedoelstellingen. Daarmee zijn de doelstellingen uit het programakkoord bereikt. Samen met de stadsdelen
zijn onder andere de volgende activiteiten ondernomen:
 monitoren realisatie uitbreiding voorschoolplekken
 erkennen van voorscholen volgens vastgestelde kwaliteitscriteria
 ontwikkelen en uitvoeren stedelijk kwaliteitsprogramma naar aanleiding van de bevindingen van de
Inspectie van het onderwijs in 2008

gevolgd. Hiervan behaalden 200 leerlingen via de extra inzet op taal in de kopklas (variant schakelklas)
hogere CITO-resultaten en zijn doorgestroomd naar een hoger type voortgezet onderwijs. In de GSB
periode (2006-2009) hebben ruim 800 nieuwkomers deelgenomen aan intensief taalonderwijs. Totaal zijn
daarmee in de GSB periode 4.660 leerlingen in het PO bereikt. Daarmee is de taakstelling ruimschoots
gehaald.

Doelstelling 2: Brede scholen, open tijdens kantooruren, met een reeks van activiteiten op
het gebied van sport, recreatie en cultuur
Buitenschoolse opvang
O+S heeft in mei 2009 onderzoek gedaan naar de capaciteitsuitbreiding en de omvang van de wachtlijsten
in de buitenschoolse opvang. Met 13 kindplaatsen per 100 kinderen is Amsterdam koploper en ligt de stad
ruim boven het landelijke gemiddelde van 8,8 plaatsen per 100 kinderen. Daarbij moet de kanttekening
geplaatst worden dat de sterk groeiende capaciteit de almaar stijgende vraag naar buitenschoolse opvangplekken niet kan bijbenen, waardoor de wachtlijstenproblematiek nog niet opgelost is.

Dagarrangementen & Combinatiefuncties (D&C)
In 2009 is het project D&C geëvalueerd. Het project is formeel beëindigd per december 2008, maar onder
verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Brede Talentontwikkeling (BTO) vindt verdere ontwikkeling plaats.

Doelstelling 3: Jongeren behalen minimaal een startkwaliﬁcatie, werken, of volgen een
traject naar opleiding of werk
De belangrijkste resultaten in 2009 zijn:
 uit de prognose met peildatum 1 oktober 2009, conform de systematiek van OC&W, blijkt dat de
gemeente Amsterdam de rijksdoelstelling in het kader van het programma Aanval op Uitval over het
afgelopen schoolJar met 18,2% ruimschoots heeft gehaald. De doelstelling is 10%. Er zit echter een
marge op van plus en minus 10%. Dit getal is onder voorbehoud: de scholen moeten de uitvallers op tijd
melden aan de gemeente
 het doel om verzuim 100% in beeld te krijgen komt steeds beter in zicht. Uit onderzoek blijkt dat in
het schoolJar 2008-2009 gemiddeld 21% van het verzuim in het primair en voortgezet onderwijs nog
niet gemeld wordt ten opzichte van 44% in het schoolJar 2006-2007. In het mbo melden de scholen
ook steeds beter en stijgt het aantal verzuimmeldingen aanzienlijk. De doelstelling om het verzuim met
10% te verminderen, is daarom niet behaald. Het aantal verzuimmeldingen zal nog verder stijgen in het
komende schoolJar. De omvang van het verzuim komt daarmee steeds beter in zicht
 alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn op vier punten gecontroleerd: LAS- meldingen,
verzuimaanpak, verzuimregistratie en aanwezigheid van een verzuimprotocol
 met beide ROC’s zijn concrete afspraken gemaakt om de stijging van nieuwe uitvallers te voorkomen
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Doelstelling 4: Betrokkenheid ouders bij de schoolcarrière van hun kind(eren)
Eind 2009 hebben 40 scholen gebruik gemaakt van het ondersteuningsaanbod van www.ouderbetrokkenheid.nl, onderdeel van Capabel. Via deze website kunnen expertise, tips en good practices op het gebied
van ouderbetrokkenheid en -participatie worden uitgewisseld. In de doelstellingen wordt een streefcijfer van
50 scholen genoemd. Binnen Jong Amsterdam is in augustus 2008 afgesproken dit doel als zodanig los te
laten.

Doelstelling 5: De kwaliteit van het onderwijs is op orde
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam
In deze periode is de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) ontwikkeld en gestart. Doel
is de verbetering van de kwaliteit van zwakke basisscholen. De methode blijkt succesvol, daarom is, in
samenwerking met schoolbesturen, ook voor het voortgezet onderwijs een kwaliteitsagenda opgesteld en
een verbeteraanpak in ontwikkeling.
44 basisscholen nemen deel aan de verbeteraanpak, daarvan hebben 30 scholen een akkoord op hun
verbeterplan. Op 18 van de 20 scholen die het verbeterplan uitvoeren zijn (eerste) verbeteringen zichtbaar.
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Kwaliteitsaanpak Voortgezet Onderwijs (VO)
In mei 2009 is de Spiegel VO afgerond. In deze monitor, opgesteld in nauwe samenwerking tussen
gemeente, schoolbesturen en Inspectie Onderwijs, is voor het eerst het Amsterdamse VO systematisch en
integraal in kaart gebracht. En is daarmee de basis voor de kwaliteitsaanpak in het voortgezet onderwijs.
Zo blijkt dat 16 van de 65 Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs één of meer afdelingen met
een onvoldoende opbrengst en/of een zwak kwaliteitsoordeel van de inspectie hebben. Op grond van de
Spiegel VO is, samen met de schoolbesturen, in oktober 2009 de Kwaliteitsagenda VO opgesteld. Tenslotte
zijn in 2009 op twee VO-scholen pilots kwaliteitsverbetering gestart.
Via het actieplan bèta techniek investeert de gemeente sinds 2007 in de aantrekkelijkheid van techniek,
ICT en nieuwe media voor (onder andere) Havo en VWO leerlingen. Een van de projecten die de gemeente
daarbinnen heeft gefaciliteerd wordt gevormd door de ITS labs. Deze labs bieden uitdagingen aan havoen VWO leerlingen met een potentieel talent voor beta en techniek. In totaal hebben in het schoolJar
2008-2009 bijna 3500 leerlingen deelgenomen aan een van de labs.

Speciaal Onderwijs
In 2009 is gestart met de kwaliteitsaanpak in het speciaal onderwijs met de bedoeling deze te continueren
in 2010. Het betreft verschillende onderdelen in het speciaal onderwijs. Een belangrijk eerste resultaat is de
versterking van de zorgstructuur en het onderwijsaanbod, gericht op de mogelijkheden c.q. problemen van
speciﬁeke groepen.

Segregatie
Met stadsdelen en schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over de aanpak van segregatie in het basisonderwijs (vastgelegd in het convenant Kleurrijke basisscholen, juni 2007). In november 2008 is besloten de
aanpak van segregatie in het basisonderwijs te verleggen. De gemeente heeft vijf segregatiepilots gestart
om op kleine schaal en van onderop segregatie tegen te gaan. De werkwijze in de pilots in West binnen de
Ring, Oud-Zuid, Zuideramstel en op IJburg is bottom up: directeuren, besturen en ouders staan zelf aan de
basis van de veranderingen en van gezamenlijke, slimme en verstandige oplossingen. De gemeente heeft
projectleiders ingezet om te ondersteunen in dit proces. De pilot in Oud-Zuid is met succes afgerond. In de
andere pilots is de basis gelegd. De meest wezenlijke opbrengst tot nu toe is dat een kentering in denken en
doen is ontstaan. Betrokken professionals delen het inzicht dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Doelstelling 6: Kinderen genieten onderwijs in geschikte gebouwen
Schoolbesturen werden ook in 2009 door DMO ondersteund en geadviseerd bij de uitvoering en
voorbereiding van hun projecten. Het aantal projecten waarvan in 2009 daadwerkelijk met de uitvoering
is gestart, is fors lager dan eind 2008 werd aangenomen. De gemeente krijgt de informatie van de
schoolbesturen. Deze besturen blijken in hun planningen te optimistisch te zijn geweest. De voorbereiding
vergde om verschillende redenen toch meer tijd dan verwacht. Oorzaken hiervan waren onder andere de fors
langere termijn voor de verkrijging van een bouwvergunning en de noodzakelijke bijstelling van het plan als
gevolg van de eisen van welstand en/of omdat de daaruit voortvloeiende kosten te hoog waren.

Al geruime tijd werkt de gemeente Amsterdam met voorrang aan de verbetering van het werkproces
inburgering. In 2009 zijn onder meer de volgende maatregelen getroffen:
 met de stadsdelen zijn nadere afspraken gemaakt over de wervingstargets
 er is onderzoek gedaan om de doelgroep van inburgering nader in beeld te brengen
 de werkprocessen in de keten van intake tot aan deelname in de klas zijn drastisch verkort om de
doorlooptijden terug te brengen
 het cliëntvolgsysteem ondersteunt werkprocessen goed en er is een koppeling aangebracht tussen de
systemen van de ketenpartners
 er is een gerichte oplossing tot stand gekomen voor de kinderopvangbehoefte van inburgeraars
 er is in 2009 sterk gestuurd op de verbetering van de kwaliteit van de inburgering
Over de voortgang op het dossier inburgering is in 2009 ieder kwartaal gerapporteerd aan uw Vergadering.
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Doelstelling 7: Betere beheersing van de Nederlandse taal en grotere kennis van cultuur en
geschiedenis van de (Amsterdamse) samenleving bij Amsterdammers

Bijstelling cijfers
De oorspronkelijke ambitie van de gemeente Amsterdam was om vanaf 2006, Jarlijks 15.000 mensen
een traject binnen het beleidskader ‘Niemand aan de Kant’ te laten starten. Deze doelstelling is, aan de
hand van de ervaringen in de uitvoeringpraktijk naar beneden bijgesteld. Voor 2009 is een beoogd aantal
Wi-trajecten tussen de 6500 en 7500 vastgesteld. Deze doelstelling is gerealiseerd. In 2009 zijn circa 8.235
trajecten gestart. Daarnaast was het doel om 5000 unieke personen te bereiken (die niet eerder op traject zijn
geweest), ook dat is gehaald (6583).

MeerJrenbeleidsplan Participatie
Bij de komst van de Wet participatiebudget (Wpb), waarbinnen de gemeentelijke middelen voor re-integratie,
inburgering en educatie worden gebundeld, is een bredere participatievisie ontwikkeld waar inburgering
integraal deel van uit maakt. In het MeerJrenbeleidsplan Participatie 2009-2012 zijn verschillende (beleids-)
voornemens opgenomen voor de verdere ontwikkeling van inburgering & participatie in Amsterdam, zoals de
inkoop van taal en inburgering, het nieuwe werkproces inburgering, en de ontwikkeling van participatiecentra.

Aanbesteding Taal en Inburgering
In 2009 heeft de aanbesteding en gunning plaatsgevonden voor Taal en Inburgering. Op 1 maart 2010 is
het nieuwe proces voor inburgering van start gegaan met de (deels) nieuwe aanbieders. Het kader voor de
aanbesteding is in nauwe samenspraak met uw Vergadering opgesteld.

Handhaving
In november 2009 is gestart met de eerste boeteaanzeggende brieven, waarmee de handhaving richting de
inburgeraars feitelijk van start is gegaan.
Voor de uitvoering van de handhaving zijn een beleidskader en een klachtenprocedure opgesteld.

Transitie Educatie & Inburgering van DMO naar DWI
Op 15 december heeft ons College ingestemd met de overheveling van de eindverantwoordelijkheid voor het
beleid en de centraal stedelijke uitvoeringstaken inburgering en volwasseneneducatie van DMO naar DWI.

2.1.3 Educatie: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +
Doelstelling 1 VVE

33,4

31,1

40,7

38,4

Doelstelling 2 t/m 5 Educatie

30,4

30,8

37,9

36,9

Doelstelling 6 Onderwijshuisvesting

30,4

38,4

36,0

34,5

Doelstelling 7 Educatie en inburgering

38,3

67,2

74,0

72,3

4,3

0,0

0,2

0,2

Doelstelling 1 VVE

33,4

31,1

40,6

46,0

Doelstelling 2 t/m 5 Educatie

11,7

7,2

12,2

13,0

0,0

5,3

4,3

0,0

32,3

65,7

58,5

63,6

4,5

0,0

0,0

0,0

mutatie reserves doelstelling 1

0,0

0,0

0,0

1,5

mutatie reserves doelstelling 2-5

2,4

0,0

-2,8

0,6

mutatie reserves doelstelling 6

-4,3

-2,8

-2,8

-3,1

mutatie reserves doelstelling 7

-2,4

0,0

-5,0

-5,0

Overige doelstellingen
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Baten -

Doelstelling 6 Onderwijshuisvesting
Doelstelling 7 Educatie en inburgering
Overige doelstellingen
Mutaties in reserves

mutatie reserves doelstelling overig
Saldo

0,0

0,0

0,0

1,2

50,6

55,3

62,6

54,8

Tussen begroting en rekening daalt het saldo (na mutatie reserves) met € 0,6 miljoen van € 55,3 miljoen naar
€ 54,8 miljoen.
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Doelstelling 1: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Tussen begroting en actualisatie stijgen zowel de baten als de lasten met hetzelfde bedrag. Het betreft
toevoegingen van verschillende rijksmiddelen waarvan de hoogte bij het opstellen van de begroting nog
niet bekend was. Tussen actualisatie en rekening daalt het saldo op doelstelling 1 met € 6,2 miljoen. Door
€ 7,7 miljoen aan beleid dat door gemeentelijke middelen gedekt wordt onder GSB III dekking te brengen
is een schuif tussen gemeentelijke en rijksmiddelen verwezenlijkt. Van deze € 7,7 miljoen wordt € 1,5 miljoen
gereserveerd binnen doelstelling 1 voor de reserve afwikkeling GSBIII (€ 0,4 miljoen) en voor de reserve Voor
en vroegschoolse educatie (€ 1,1 miljoen). Het resterende bedrag van € 6,2 miljoen valt voor € 2,7 miljoen
vrij in de Jarrekening 2009 en voor € 3,5 miljoen verschuiven de middelen naar doelstelling 3 (reservering
Bureau Leerplicht Plus € 3,0 miljoen) en doelstelling ‘educatie overig’ (reservering matchpoint € 0,5 miljoen).

Doelstelling 2 t/m 5: Educatie
In de Begroting 2009 worden de bedragen van doelstellingen 2 t/m 5 samen gepresenteerd. In de Begroting
2010 zijn de bedragen van de doelstellingen inmiddels afzonderlijk opgenomen. Tussen begroting en
actualisatie daalt het saldo met € 0,6 miljoen en tussen actualisatie en rekening stijgt het saldo met
€ 1,6 miljoen.
De saldodaling van € 0,6 miljoen tussen begroting en rekening is het effect van meerdere ontwikkelingen bij
doelstelling 2 t/m 5: Een budgetoverheveling van € 0,9 miljoen impuls middelen naar het subresultaatgebied
sport. Toevoeging van de Segregatiemiddelen aan het gemeentefonds voor € 0,2 miljoen.
Onderschrijding op stedelijk onderwijs beleid van € 0,4 miljoen. Extra inzet van € 2,5 miljoen op aanpak
verzuim en schoolverlaten (waarvan € 1,9 miljoen gedekt uit een onttrekking aan de reserve BLP+). Daarnaast
is er budgettair neutraal € 0,9 miljoen extra ingezet op de verbetering van de Kwaliteit van het Basisonderwijs door een onttrekking van € 0,9 miljoen aan reserve kwaliteit onderwijs.

Doelstelling 6: Kinderen genieten onderwijs in geschikte gebouwen
De investeringen in onderwijshuisvesting (voortgezet onderwijs) worden Jarlijks door uw Vergadering
vastgesteld in het onderwijshuisvestingsprogramma. De lasten betreffen kapitaallasten en incidentele lasten
voor tijdelijke huur, erfpacht, verzekeringen, klein onderhoud et cetera. De baten betreffen de verkoop van
schoolgebouwen. Door lagere investeringsuitgaven in 2008 zijn de kapitaallasten in de Actualisatie 2009
€ 1,4 miljoen lager dan begroot. Tussen Actualisatie 2009 en Jarrekening 2009 stijgt het saldo op onderwijshuisvesting echter met € 2,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door het niet doorgaan van de verkoop van een
aantal schoolgebouwen, waardoor begrote baten van € 4,3 miljoen niet gerealiseerd worden. De baten zijn
nodig om de incidentele lasten van onderwijshuisvesting te dekken. Het ontstane tekort van € 4,3 miljoen
wordt voor € 0,4 opgevangen door een extra onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting. Hiermee is
de reserve volledig uitgeput. Daarnaast zijn de materiele uitgaven € 1,4 miljoen lager uitgekomen, waardoor
het tekort € 2,5 miljoen bedraagt. Het tekort leidt tot een saldo verhoging van € 2,5 miljoen ten laste van de
algemene dienst. De niet gerealiseerde verkoop zal in 2010 of later plaatsvinden.
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De saldostijging van € 1,6 miljoen tussen actualisatie en rekening is het gevolg van de volgende
ontwikkelingen: Een onderschrijding van € 0,1 miljoen op pensioenkosten voormalige kleuterleidsters,
een onderschrijding van € 0,3 miljoen op de structurele middelen brede school en voor € 0,2 miljoen
lagere vaststellingen Dagarrangementen en Combinatiefuncties, extra lasten van Kwaliteit onderwijs van
€ 0,8 miljoen door hogere personeels- en apparaatslasten, een onderschrijding van € 0,6 miljoen door het
niet besteden van de meerJrige incidentele prioriteit Schoolveiligheidsnetwerk PO, lagere uitgaven en
subsidievaststellingen oude Jren van € 0,5 miljoen bij VIOS, Huisbezoeken en OCO, lagere vaststellingen
oudere Jren en niet bestede middelen bij stedelijk onderwijsbeleid van € 1,0 miljoen, een onderschrijding
van € 0,1 miljoen bij gesubsidieerde instellingen onderwijs, een stijging van de apparaatskosten onderwijs
met € 0,6 miljoen, uitgaven rijksmiddelen Schoolfort van € 0,2 miljoen waarvan de dekking in het
resultaatgebied bestuur en concern bevindt, toevoeging van € 3,0 miljoen aan de reserve Bureau Leerplicht
plus i.v.m. de schuif gemeentelijke en GSB III middelen (zie tevens toelichting bij doelstelling 1), een
onttrekking van € 1,1 miljoen aan de reserve kwaliteit onderwijs waarvan € 0,9 miljoen ten behoeve van
kwaliteit basis onderwijs (neutraal) en € 0,2 miljoen vrijvalt in de rekening. Daarnaast is er een budgettair
neutrale toevoeging aan de reserve kwaliteit onderwijs ten behoeve van kwaliteit voortgezet onderwijs
van € 0,6 miljoen als gevolg van lagere uitgaven en subsidievaststellingen van oude Jren van € 0,3 miljoen
bij beroepsonderwijs en niet bestede middelen van € 0,3 miljoen bij Kwaliteit Voortgezet Onderwijs door
vertraging in de analysefase waardoor de uitvoering later van start is gegaan dan gepland.

Doelstelling 7: Betere beheersing van de Nederlandse taal en grotere kennis van cultuur en
geschiedenis van de (Amsterdamse) samenleving bij Amsterdammers
Het saldo tussen begroting en actualisatie stijgt met € 9,1 miljoen van € 1,5 miljoen naar € 10,6 miljoen.
Deze stijging in het saldo wordt veroorzaakt door verschillende ontwikkelingen. Zo zijn er de toevoegingen
aan het gemeentefonds van de middelen voor Taalcoaches (€ 0,1 miljoen), Middelen voor Kinderopvang/
VVE (€ 0,1 miljoen) en de middelen voor innovatief inburgeren (€ 0,2 miljoen). Daarnaast is een eerdere
toevoeging aan het stadsdeelfonds voor de middelen voor Kinderopvang van € 1,1 miljoen teruggedraaid.
Het saldo stijgt verder door twee toegestane overschrijdingen: De uitkering van de bonus van € 2,7 miljoen
aan inburgeraars en de claim van de taalaanbieders van € 4,9 miljoen.
Tussen actualisatie en rekening daalt het saldo met € 6,8 miljoen van € 10,6 naar € 3,7 miljoen. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt doordat voor € 5,9 miljoen aan lasten (waarvan € 4,9 miljoen claim taalaanbieders)
alsnog onder de dekking van de Wet Inburgering zijn gebracht. Daarnaast zijn de lasten voor kinderopvang
voor € 0,9 miljoen lager uitgekomen.
Het aantal verstrekte bonussen bedraagt 9.937, welke gelijk staat aan een bedrag van € 2,7 miljoen.
In de lasten van inburgering is begrepen de subsidie voor Stichting Vluchtelingenwerk Amsterdam van
€ 1,6 miljoen. In de begroting is hiervoor € 0,6 miljoen opgenomen. De subsidie wordt voor het resterende
deel van € 1,0 miljoen gedekt door middelen uit de Wet participatiebudget. De ambtelijke organisatie van
de inburgering is in 2009 voor het laatst door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling uitgevoerd. De
organisatie wordt in 2010 uitgevoerd door de Dienst Werk en Inkomen.

Doelstelling educatie overig
Tussen de begroting en de actualisatie is er een overschrijding op de ﬁnanciële gelijkstelling in het onderwijs
van € 0,2 miljoen. Tussen actualisatie en de Jarrekening stijgt het saldo met € 1,1 miljoen. Dit is het gevolg
van de dotatie van € 1,0 miljoen aan de reserve Matchpoint, waarvan € 0,5 miljoen het gevolg is van de
GSB III schuif tussen rijks- en gemeentelijke middelen (zie toelichting bij doelstelling 1) en € 0,5 miljoen
onderschrijding bij stedelijk onderwijs (onderdeel van doelstelling 2 t/m 5) betreffende doorgeschoven
kosten Matchpoint naar 2010. Daarnaast vindt er een dotatie van € 0,1 miljoen plaats aan de reserve restant
gehouden bedragen voor verplichtingen die in 2009 zijn aangegaan, maar waarvan de uitvoering in 2010
plaatsvindt.

2.2 Subresultaatgebied Jeugd

educatie, jeugd
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2.2.1 Jeugd: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 8: Juiste zorg voor kinderen
Indicator

Nulmeting

Aantal kinderen dat geïndiceerde 5.17028 (2007)
zorg ontvangt

Rekening 2008

4.684

Begroting 2009

4.100

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

497529

28

Oorspronkelijk was hier het getal 2.200 opgenomen. De gehanteerde meetmethode is vervangen, omdat
de uitkomst geen reële voorstelling bleek te geven van de situatie in 2007. Resultaat van de aangepaste
meetmethode is dat het aantal kinderen dat geïndiceerde zorg heeft ontvangen in 2007 uitkomt op
5.170. Dit is in deze Jarrekening gewijzigd.

29

Onder voorbehoud van nacalculatie eind van het Jar.
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4.300

Doelstelling 9: Vroegtijdige signalering en ondervanging problemen bij jongeren
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Gebruik van bijzondere trajecten
risicojongeren

3250 trajecten
(2007)

2.803 (voorlopig
aantal)

Begroting 2009

Rekening 2009

3200 trajecten30

Te behalen
resultaat
2006-2010

3.199 320031 trajecten
en 950 bij louter
GSB ﬁnanciering

950 bij louter GSB
ﬁnanciering

Doelstelling 10: Hulp bij de opvoeding voor ouders die dat nodig hebben
Indicator

Nulmeting

Totaal aantal opvoeders dat
gebruik maakt van opvoedingsondersteuning (registratie
Triple-P)

775 (2007)

Rekening 2008

2.000

Begroting 2009

2.500

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

3.35832

5.000

Doelstelling 10: Hulp bij de opvoeding voor ouders die dat nodig hebben
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal OKC’s per stadsdeel

In 11 stadsdelen
zijn 15 OKC’s
(2007)

13 stadsdelen,
8 OKC’s

Ieder stadsdeel
heeft 1 of
meerdere OKC’s
(0-4)

Ieder stadsdeel
heeft 1 of
meerdere OKC’s
(0-4)

Ieder stadsdeel
heeft 1 of
meerdere OKC’s
(0-12)

(Totaal 14
stadsdelen,
20 OKC’s)
Doelstelling 11: In hun (groei naar) volwassenheid vertonen kinderen en jongeren van nu geen maatschappelijk ongewenst gedrag
Nulmeting

Aantal pvo’s33 ‘ﬁrst offenders’34

2.765 (2007)

30
31

32
33

34

35

Rekening 2008

1803

Begroting 2009

2.905

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

194235

2.978

Conform 2008 bij toekenning prio 2009 à € 2.7 miljoen en additionele Wwb middelen a € 1,5 miljoen.
Bij 2010, 2011 en 2012 geldt: zonder toekenning van nieuwe GSB dan wel gemeentelijke middelen geen
nieuwe instroom.
Dit is het cijfer tot en met het 3e kwartaal 2009. Naar schatting zal over heel 2009 3.500 gehaald worden.
PVO = verkort proces verbaal dat de politie onmiddellijk na het verhoor van een minderJrige verdachte
opmaakt.
De toename van het aantal geregistreerde ﬁrst offenders is gewenst. Het beleid, vastgelegd in het
Regionaal Veiligheidsplan Amsterdam, verplicht de politie tot intensivering van de opsporing van ﬁrst
offenders.
Bron is Informatie Systeem Ketenunits (ISK) van de ketenunits Jeugdcriminaliteit en Veelplegers (OM),
peilmoment is 1 december 2009, het getal betreft alle minderJrigen tot 18 Jar, die gehoord zijn in een
strafzaak. Dus inclusief Halt en zaken die door het OM niet verder vervolgd worden (verdachte jonger dan
12 Jar of sepot door geringe bewijslast).
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Indicator

2.2.2 Jeugd: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 8: Juiste zorg voor kinderen/ Doelstelling 10: Hulp bij de opvoeding voor
ouders die dat nodig hebben
Jeugdzorg is de verantwoordelijkheid van de Stadsregio Amsterdam. Verantwoording vindt plaats in de
regioraad. De OuderKind Centra (OKC) voorzien in de preventieve kant. Wanneer zich met een kind in een
gezin echter grotere en structurele problemen voordoen, kunnen kinderen en ouders een beroep doen op
(geïndiceerde) Jeugdzorg (zie de tabel bij doelstelling 8).
In het bestuursakkoord en het beleidsprogramma dat loopt van 2007 tot 2011 wordt de totstandkoming van
de OKC’s, de Amsterdamse Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) beschreven. Deze centra worden beschreven
als centra voor ouders, kinderen en jongeren (van min negen maanden tot 23 Jar). Ze zijn een herkenbaar en
laagdrempelig centraal punt voor opgroei- en opvoedvragen, adequate en passende hulp en coördinatie van
die hulp. Elk centrum moet inspelen op de behoefte van de betreffende wijk. Landelijk is er een basismodel
CJG vastgesteld waarin wordt beschreven dat in een CJG minstens vier zaken worden gebundeld:
1. basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (0-19 Jar)
2. vijf WMO functies van het preventief jeugdbeleid (informatie en advies, signalering, toeleiding naar hulp,
licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg)
3. schakel met Bureau Jeugdzorg (BJZ)
4. schakel met de Zorg- en Adviesteams (ZAT)
Amsterdam loopt met de OKC-ontwikkeling in de pas met de landelijke ontwikkeling. In het bestuurlijk
vastgestelde basispakket OKC heeft de gemeente Amsterdam vorm en inhoud gegeven aan het bovengenoemde landelijke basismodel CJG. Daarnaast kent de gemeente Amsterdam binnen het OKC-concept
een verbinding met zowel verloskunde en kraamzorg.
De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de OuderKind Centra.
In deze collegeperiode is bereikt dat in ieder Amsterdams stadsdeel een OuderKind Centrum is
gevestigd. Volgens de netwerkdeﬁnitie zijn dat er nu 20. Ouders kunnen in deze centra terecht voor de
jeugdgezondheidszorg (voorheen de consultatiebureaus) en al hun opvoedvragen. In ieder OKC wordt het
basispakket opvoedingsondersteuning en jeugdgezondheidszorg geïmplementeerd.

educatie, jeugd
en diversiteit

Daarnaast is er een concept programma van eisen voor de huisvesting OKC ontwikkeld, waarbij het
uitgangspunt is dat de kernpartners onder één dak hun diensten aanbieden. Er zijn momenteel zes locaties
die aan de nieuwe eisen voldoen en negen nieuwbouw/verbouwplannen in uitvoering. Naar de huidige
inzichten zullen nog zes tot tien locaties moeten worden gerealiseerd.
In deze collegeperiode is nadruk gelegd op de aanpak van Multiprobleemgezinnen (MPG-aanpak), mede
naar aanleiding van de analyse van Systeem in Beeld van de versnipperde jeugdketen. In 2009 zijn er een
stedelijk procesmanager aangesteld en 12 coördinatoren risicogezinnen (in OKC’s) in de stadsdelen. Zij
zorgen er gezamenlijk voor dat de reguliere hulpverlening aan multiprobleemgezinnen verbetert en dat, waar
nodig, de MPG-aanpak wordt ingezet. In 2009 zijn 200 gezinnen ingestroomd in de MPG aanpak; zij hebben
een gezinsmanager die ervoor zorgt dat er voor één gezin één plan van aanpak wordt uitgevoerd. Een
belangrijk instrument dat hierbij wordt ingezet, is de ‘eigen kracht conferentie’ (EKC). Dit is een eenmalige
bijeenkomst om het eigen netwerk van het gezin te versterken. In 2009 zijn 195 EKC’s uitgevoerd.

Doelstelling 9: Vroegtijdige signalering en ondervanging problemen bij jongeren
Instroom in de verschillende trajecten risicojongeren, was als volgt: Goal (mentoraatsprogramma): 490,
Edutainment: 190, Weer aan de Slag: 49. Catch en Sport-it: 470, Lokale Trajectbegeleiding: 1.400,
Mentoraten po-vo: 600.
Het programma Bijzondere Trajecten Risicojongeren (BTR) is onderzocht en geëvalueerd. Mede naar
aanleiding van Systeem in Beeld is besloten BTR eind 2009 te beëindigen. Onderdelen van BTR (het
mentoraatsprogramma en Lokale trajectbegeleiding) worden behouden als structurele voorzieningen.
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Doelstelling 11: In hun (groei naar) volwassenheid vertonen kinderen en jongeren van nu
geen maatschappelijk ongewenst gedrag
In juni 2009 is de Pilot West van start gegaan. Deze is erop gericht om de doorlooptijd van het vervolgingsproces te versnellen en alle jongeren door te leiden naar een geschikte vorm van zorg. Tot en met augustus
2009 zijn 150 jongeren ingestroomd. De instroom blijft achter bij de verwachting. De instroom is altijd lager
in de schoolvakantie. Landelijk is ook een daling te zien.
Inzet van trajecten Nieuwe Perspectieven (NP) en Nieuwe Perspectieven Preventief (NPP) heeft tot doel te
voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden of recidiveren. De instroom in de trajecten is stabiel,
wachtlijsten zijn weggewerkt. Tot op 1 december 2009 hebben 311 jongeren een NP traject gevolgd en 206
jongeren een NPP traject.
Uit het rapport Jeugdcriminaliteit en Risicofactoren van O&S (juli 2009), blijkt dat jeugdcriminaliteit blijft
afnemen. Door de inzet van de groepsaanpak en de inzet van straatcoaches, blijft het aantal jeugdgroepen
afnemen (van 57 in 2008 naar 53 in 2009). Met name de hinderlijke en overlastgevende groepen blijven
dalen. Het aantal criminele groepen is licht gestegen (van 11 naar 12). Omdat blijkt dat de groepen zich niet
beperken tot één stadsdeel, is gestart met de Pilot Overloop Groepen waarin straatcoaches meebewegen
met de overlast veroorzakende groepen jongeren. Tot nu toe worden vier koppels ingezet vanuit de
straatcoaches. Volgens de deelnemende stadsdelen is al sprake van minder overlast.

Overige doelstellingen
8-tot-8 aanpak
In 2009 heeft de ‘van acht tot acht aanpak’ in de stadsdelen Slotervaart, Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer
en Zeeburg ruim 200 jongeren begeleid. Deze aanpak biedt de jongeren een beter toekomstperspectief
en helpt hun bij het oplossen van problemen op de terreinen van hun gezinssituatie, openbare orde en
veiligheid, school, vrijetijdsbesteding en de zorg.

2.2.3 Jeugd: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +
doelstelling 8 t/m 11

29,2

25,5

38,0

38,8

0,5

0,0

0,4

0,3

doelstelling 8 t/m 11

6,6

2,9

14,5

16,5

Overige doelstellingen

0,0

0,0

0,0

0,0

mutatie reserves doelstelling 8 t/m 11

0,0

0,0

-1,6

0,1

mutatie reserves doelstelling overig

1,5

0,0

-1,5

-0,7

24,6

22,7

20,8

22,0

Overige doelstellingen
Baten -

Mutaties in reserves

Saldo

Tussen begroting en actualisatie daalt het saldo van doelstellingen 8 t/m 11 met € 0,8 miljoen. Doelstelling
8 Juiste zorg voor kinderen wordt conform begroting besteed. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door
de Stadsregio Amsterdam. In het Jarverslag van de Stadsregio, onderdeel jeugdzorg, vindt u hierover meer
informatie. De Jeugdzorg wordt via de Stadsregio Amsterdam door het rijk geﬁnancierd. De gemeentelijke
middelen betreffen subsidies aan streetcornerwork, Altra FIOM en een bijdrage aan de Stadsregio voor de
bestuurskosten (totaal gemeentelijke bijdrage € 2,9 miljoen). Op doelstelling 9 Vroegtijdig signaleren en
ondervanging problemen bij jongeren wordt € 0,8 miljoen onttrokken aan de reserve Bijzondere Trajecten
Risicojongeren. Hierdoor daalt het saldo met € 0,8 miljoen. Hiertegenover staat een saldostijging van
€ 0,4 miljoen betreffende de decentralisatie uitkering aanpak Marokkaanse probleemjongeren, € 0,8 miljoen
budgetoverheveling vanuit het resultaatgebied Werk en Inkomen voor Kinderopvang, € 0,8 miljoen extra
lasten betreffende extracomptabele reserves 2008 en € 0,3 miljoen aan overige overschrijdingen bij doelstelling 10. De incidentele budgetoverheveling van de OKC middelen van € 2,3 miljoen van doelstelling 10 Hulp
bij de opvoeding voor ouders die dat nodig hebben naar het resultaatgebied zorg doet het saldo dalen.
Gemeentebreed is de verschuiving van de OKC middelen budgettair neutraal.
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Doelstelling 8 t/m 11

Tussen actualisatie en Jarrekening stijgt het saldo van doelstelling 8 t/m 11 met € 0,6 miljoen. Op stedelijk
jeugd- en jongerenwerk onderdeel van 8 tot 8 arrangementen is er een (toegestane) overschrijding van
€ 0,4 miljoen (de dekking bevindt zich in het resultaatgebied bestuur en concern). De apparaatskosten voor
Jeugd wordt overschreden met € 0,5 miljoen. Overige overschrijdingen leiden tot een saldostijging van
€ 0,1 miljoen. Daarnaast wordt er (budgettair neutraal) € 1,7 miljoen toegevoegd aan de reserve BTR door
niet bestede middelen op trajecten risicojongeren. Dit wordt veroorzaakt doordat uitvoerende partijen voor
trajecten van risicojongeren vertraging hebben opgelopen in de juiste declaratie van trajecten en waarbij
voor sommige trajecten geldt dat deze over de Jargrens heen lopen.

Doelstelling jeugd overig
Tussen begroting en actualisatie daalt het saldo van de doelstellingen onder overig met € 1,1 miljoen. Dit
is het effect van de onttrekking van € 1,1 miljoen aan de reserve 8 tot 8 arrangementen (de uitgaven vinden
plaats onder doelstelling jeugd 8 t/m 11). Daarnaast wordt er € 0,4 miljoen onttrokken aan de reserve sociaal
domein en besteed aan systeem in beeld.
Tussen actualisatie en Jarrekening stijgt het saldo op overige jeugd met € 0,6 miljoen. Dit is het gevolg van
de volgende ontwikkelingen: De onttrekking van € 0,4 miljoen aan de reserve sociaal domein wordt voor
€ 0,3 miljoen besteed, € 0,1 miljoen valt hierdoor vrij ten gunste van de algemene dienst. De onttrekking
aan de reserve 8 tot 8 bedraagt € 0,9 miljoen i.p.v.€ 1,1 miljoen bij de actualisatie, hierdoor stijgt het saldo
met € 0,2 miljoen. Een saldostijging als gevolg van een toevoeging van € 0,5 miljoen aan de reserve restant
gehouden bedragen jeugd. Deze toevoeging betreft aangegane verplichtingen met een uitvoeringsdeel in
2010.

2.3 Subresultaatgebied Diversiteit

2.3.1 Diversiteit: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2011

educatie, jeugd
en diversiteit

Doelstelling 12: Versterken Sociale Cohesie, ontmoeting en binding van Amsterdammers
Indicator

Nulmeting

Percentage Amsterdammers dat
zich verbonden voelt met de stad
Aantal goed functionerende
stedelijke zelforganisaties die
werken aan integratie participatie
en sociale cohesie

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

85% (2007)

Peil 2008
handhaven

88%

Peil 2008
handhaven

88 (2007)

90

81

90
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Rekening 2008

Doelstelling 13: Aanpak discriminatie
Indicator

Nulmeting

% ervaren discriminatie vanwege
etnische achtergrond (Surinaams,
Marokkaans, Turks en Nederlands)

% ervaren discriminatie
vanwege seksuele voorkeur
(homoseksuelen)36

% ervaren discriminatie vanwege
geslacht (vrouwen)

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Marokkanen 50%
Surinamers 33%
Turken 29%
(2007)

Marokkanen 48%
Surinamers 32%
Turken 28%

Marokkanen 45%
Surinamers 33%
Turken 32%

Marokkanen 46%
Surinamers 31%
Turken 27%

homo mannen
27%

homo mannen
25%

homo mannen
26%

homo mannen
20%

homo vrouwen
9%

homo vrouwen
8%

homo vrouwen
8%

homo vrouwen
7,5%

vrouwen
algemeen 28%

vrouwen
algemeen 27%

vrouwen
algemeen 32%

vrouwen
algemeen 26%

2.3.2 Diversiteit: Wat hebben wij ervoor gedaan?

Doelstelling 12: Versterken Sociale Cohesie, ontmoeting en binding van Amsterdammers
In 2009 hebben twee goed bezochte netwerkbijeenkomsten over maatschappelijke relevante thema’s
plaatsgevonden: armoedebestrijding en homotolerantie. Verder heeft uw Vergadering besloten tot een
aanscherping van de verordening voor de Subsidies Integratie, Participatie en Sociale Cohesie. Deze
aanscherping houdt in dat in 2010 projectsubsidies gericht moeten zijn op de volgende bestuurlijke
speerpunten: vrouwenemancipatie, homotolerantie, armoedebestrijding en sociaal isolement en antidiscriminatie. In 2009 was er een stijging in het gebruik van de mogelijkheid om ontmoetingsbijeenkomsten te
organiseren. Bij deze bijeenkomsten moeten ook anderen dan de traditionele doelgroep van de zelforganisaties worden uitgenodigd. Waren dit in 2008 nog 18 bijeenkomsten dit Jar ging het er om 38.

Doelstelling 13: Aanpak discriminatie
In november 2009 heeft de gemeenteraad de aanpak discriminatie 2009-2010 vastgesteld. In dit plan zijn
meer dan dertig maatregelen opgenomen om discriminatie tegen te gaan.
Daarnaast heeft in drie periodes een campagne meldingsbereidheid plaatsgevonden.
Ons College is een onderzoek gestart naar discriminatie in het primair onderwijs. Dit onderzoek wordt in de
eerste helft van 2010 afgerond.

educatie, jeugd
en diversiteit

36

Deze indicator en de indicator % ervaren discriminatie vanwege geslacht zijn opgenomen n.a.v. motie
Hoogerwerf/Flos bij de Begroting 2007.
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2.3.3 Diversiteit: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting
2009

Actualisatie
2009

Rekening
2009

Lasten +
doelstelling 12 sociale cohesie

3,7

4,2

4,6

4,1

doelstelling 13 aanpak discriminiatie en radicalisering

1,2

1,3

1,8

1,6

overige doelstellingen

5,2

3,8

5,5

4,5

doelstelling 12 sociale cohesie

0,0

0,0

0,0

0,1

doelstelling 13 aanpak discriminiatie en radicalisering

0,0

0,0

0,0

0,0

overige doelstellingen

0,1

0,0

0,0

0,5

mutatie reserves doelstelling 12

0,2

0,0

-0,2

-0,2

mutatie reserves doelstelling overig

0,6

0,0

-0,6

0,8

10,7

9,3

11,1

10,2

Baten -

Mutaties in reserves

Saldo

Doelstelling 12: Sociale cohesie
Het saldo tussen begroting en actualisatie stijgt met € 0,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een
incidentele stijging van de lasten met betrekking tot allochtonenorganisaties met € 0,4 miljoen, welke voor
€ 0,2 miljoen wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve vrouwenemancipatie. Het saldo van de
rekening is € 0,5 miljoen lager in vergelijking tot de geactualiseerde begroting. Ons College heeft besloten
maatregelen in verband met de economische crisis te intensiveren. De additionele middelen voor deze
maatregelen worden onder andere gevonden in het diversiteitbudget. Er is hiermee een ombuiging van
€ 0,5 miljoen gerealiseerd.

Doelstelling 13: Aanpak discriminatie
Tussen begroting en actualisatie stijgt het saldo met € 0,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een
toevoeging aan het gemeentefonds van de middelen vrijwilligersverzekering van € 0,2 miljoen en de
middelen paticipatie-envelop van € 0,3 miljoen. Gemeentebreed is deze saldostijging budgettair neutraal.
Tussen actualisatie en rekening daalt het saldo met € 0,1 miljoen. De vrijwilligersverzekering is later ingegaan
dan verwacht, hierdoor is eenmalig € 0,1 miljoen bespaard op de verzekering.

Doelstelling diversiteit overig

educatie, jeugd
en diversiteit

Dit betreft het budget voor Wij Amsterdammers. Tussen begroting en actualisatie neemt het saldo toe met
€ 1,1 miljoen door de toevoeging van de decentralisatie uitkering ‘Amsterdam tegen radicalisering’ aan het
gemeentefonds. Gemeentebreed zijn deze lasten budgettair neutraal. Tussen actualisatie en rekening neemt
het saldo af met € 0,2 miljoen door de onderuitputting van de rijksmiddelen en het uitstel van de uitgaven in
de gereserveerde middelen 2008, waaronder Kosmopolis 2008.

2.4 Subresultaatgebied Openbare Bibliotheek Amsterdam
(OBA)

2.4.1 Openbare Bibliotheek: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De intentie was om in 2009 het bibliotheekbeleid nader uit te werken. Vanwege andere bestuurlijke
prioriteiten heeft dit beleid nog geen deﬁnitieve vorm gekregen. Wel heeft overleg plaatsgevonden met
de OBA over de hoofdlijnen van het beleid voor Amsterdam in aansluiting op het rijksbeleid en over het
formuleren van prestatieafspraken.
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2.4.2 Openbare Bibliotheek Amsterdam: Wat hebben we ervoor gedaan?
Zie toelichting bij 2.4.1.

2.4.3 Openbare Bibliotheek Amsterdam: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +
de openbare bibliotheek
Baten de openbare bibliotheek
Mutaties in reserves
mutatie reserves doelstelling Bibliotheek
Saldo

19,5

15,8

18,5

0,0

0,0

0,0

18,5
0,0

10,5

0,0

3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-8,4

-0,4

-0,4

-0,4

0,6

15,4

15,1

15,1

Bij de actualisatie is een structurele saldoneutrale wijziging opgenomen van € 3 miljoen vanwege de huurinkomsten voor het gebouw aan de Oosterdokskade. Daarnaast is er een kleine daling van de lasten
op grond van nominale ontwikkelingen en kapitaallasten. T.o.v. de geactualiseerde begroting zijn geen
afwijkingen in de realisatie te melden.

3 Reserves, voorzieningen en investeringen
3.1 Reserves
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
Ultimo
2008

Mutaties 2009

Stand
Ultimo
2009

+

-/-

Reserves
2,2

1,8

0,9

3,1

Bureau Leerplicht Plus

1,9

3,0

1,9

3,0

Kwaliteit Onderwijs

1,1

0,6

1,1

0,6

Reserve Elleboog

0,3

0,0

0,0

0,3

Reserve afwikkeling GSB III

0,0

0,4

0,0

0,4

Reserve Voor en vroegschoolse educatie

0,0

1,1

0,0

1,1

Reserve Jongerencentrum Jn van Galenstraat

0,7

0,0

0,0

0,7

Reserve Matchpoint

0,0

1,3

0,3

1,0

Reserve restant gehouden bedragen Educatie

0,0

0,3

0,2

0,1

Reserve restant gehouden bedragen Jeugd

0,0

1,4

0,8

0,6

Sociaal domein

0,4

0,0

0,4

0,0

Van Acht tot Acht arrangementen

1,1

0,0

0,9

0,2

Vrouwenemancipatie

0,2

0,0

0,2

0,0

Wij Amsterdammers

0,6

1,1

0,3

1,4

Vakantiegeld (DMO)

0,9

1,1

0,9

1,1

WW-uitkering en reïntegratie (DMO)

0,6

0,0

0,0

0,6

Jong Amsterdam / Kinderen Eerst

0,8

0,0

0,8

0,0

Onderwijshuisvesting

3,1

0,0

3,1

0,0

Reserve inburgeringstrajecten

5,0

0,0

5,0

0,0

Egalisatie kapitaallasten nieuwbouw Openbare Bibliotheek

15,3

0,0

0,4

14,9

Totaal reserves

34,2

12,1

17,2

29,1
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Bijzondere Trajecten Risicojongeren

Er zijn in totaal 20 reserves waarvan vijf afgewikkeld, tien gehandhaafd en vijf nieuwe reserves. Hieronder
volgt een toelichting op de mutaties die meer dan € 0,5 miljoen afwijken dan de begrote bedragen.

Nieuwe reserves
Er zijn vijf nieuwe reserves gevormd in de Jarrekening 2009. Drie van deze reserves zijn extra comptabel
gevormd bij de Jarrekening 2008. De beginstand is gedoteerd gedurende het Jar 2009. Het betreft
de reserve Matchpoint (beginstand € 0,3 miljoen), Restant gehouden bedragen Educatie (beginstand
€ 0,2 miljoen) en Restant gehouden bedragen Jeugd (€ 0,8 miljoen). De andere twee nieuwe reserves
betreffen de reserve afwikkeling GSB III en de reserve Voor en vroegschoolse educatie. Deze reserves komen
voort uit een schuif tussen gemeentelijke middelen en GSB III (rijks)middelen. Een bedrag van € 5,0 miljoen
aan gemeentelijke middelen kunnen hierdoor als volgt worden ingezet:
 € 3,0 gedoteerd aan Bureau Leerplicht plus ter dekking van (structurele) kosten in 2010
€ 1,1 miljoen Voor en Vroegschoolse Educatie
€ 0,5 miljoen gedoteerd aan Reserve Matchpoint
 € 0,4 miljoen gedoteerd aan de reserve afwikkeling GSB III



Gehandhaafde reserves
Tien reserves zijn gehandhaafd gebleven waarbij bij de reserve Bijzondere Trajecten Risicojongeren de
afwijkingen t.o.v. de geactualiseerde Begroting 2009 meer dan € 0,5 miljoen is. Begroot was om een bedrag
van € 0,8 miljoen te onttrekken aan de reserve. De onttrekking heeft niet plaatsgevonden. Er heeft een
dotatie plaatsgevonden van € 0,9 miljoen. De middelen zijn nodig om de ingezette trajecten (Catch, Sport-it,
Edutainment, Goal, Weer aan de Slag, Vangnet Leerlingtrajectbegeleiding) die tot in 2010 doorlopen te
betalen.

Afgewikkelde reserves
Vijf reserves zijn afgewikkeld waarbij bij de reserve onderwijshuisvesting de afwijkingen t.o.v. de
geactualiseerde Begroting 2009 meer dan € 0,5 miljoen is. Zie voor de toelichting bij doelstelling 6 van het
subresultaatgebied educatie en de toelichting bij het hoofdstuk 3.3 investeringen van het resultaatgebied.

3.2 Voorzieningen
Bedragen x € 1 miljoen

Stand

Mutaties 2009

Stand

Ultimo
2008

Ultimo
2009
+

-/-

educatie, jeugd
en diversiteit

Voorzieningen
Diverse fondsen onderwijs

0,2

0,0

0,0

0.2

Te stichten school

0,0

0,4

0,0

0,4

Totaal voorzieningen

0,2

0,4

0,0

0,6

Diverse fondsen onderwijs betreft een verzameling legaten. De renteopbrengsten (€ 2.000) worden
toegevoegd aan de voorziening.
De voorziening te stichten school betreft een nieuwe voorziening ter dekking van mogelijke ﬁnanciële
lasten wegens stichtingskosten van een school in stadsdeel Amsterdam-Noord, die per 2010 op het plan
van scholen is opgenomen, conform uitspraak van de staatssecretaris. Eerder is op advies van stadsdeel
Amsterdam-Noord deze nieuwe school niet opgenomen in het plan van scholen. Er loopt nog een hoger
beroep bij de Raad van State. De voorziening is gevormd uit de middelen Beroepsonderwijs.
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3.3 Investeringen
Onderwijshuisvesting
Ten opzichte van de begrote investeringen 2009 van € 78 miljoen bedragen de gerealiseerde investeringen
€ 51,1 miljoen. De begrote uitgaven voor huisvestingsprojecten zijn gebaseerd op informatie die DMO van
schoolbesturen krijgt. Maar vanwege onverwachte problemen kon de bouw van een aantal projecten niet
in 2009 beginnen. Dit gaat met name om de nieuwbouw projecten van De Werkruimte (AMC terrein), Het
Pieter Nieuwland College, het Bredero College en de praktijkscholen - De Atlant en Het Plein.
Het achterblijven van de investeringen valt te verklaren door de volgende factoren:
problemen met stadsdelen over aanvullende stedenbouwkundige eisen en de ﬁnanciële gevolgen
daarvan
 een nader onderzoek in verband met de afstand tot verkeerswegen dat door DMB wordt geëist
 tijdelijke/vervangende huisvesting kon niet tijdig geregeld worden
 vertraging vanwege nieuwe bezwaarprocedures van omwonenden
 het moeizaam tot stand komen van afspraken tussen betrokken partijen zoals corporaties, stadsdelen,
scholen


Andere projecten zijn wel gestart in 2009, maar later dan gepland. Hierdoor zijn beschikbare budgetten
minder uitgeput dan verwacht. Het gaat om de volgende projecten: het St. Ignatiusgymnasium, het IJburg
College, het Cartesius College en het Berlage College.
Daarnaast zijn er nog schoolbesturen die al wel uitgaven hebben gedaan voor projecten maar deze nog niet
geheel hebben gedeclareerd bij DMO.

4 Prioriteiten 2009

4.1 Realisatie prioriteiten 2009
Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010
S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Jong Amsterdam/
Kinderen Eerst

I1.1*

5.420

Zie uitsplitsing
in tabel overige
prioriteiten

Per resultaatgebied is de
onderbouwing zichtbaar

400

400

Toename van onderling
vertrouwen, cohesie tussen
burgers (en organisaties) en
verbondenheid met de stad
Toename van maatschappelijke en religieuze
weerbaarheid

Wij Amsterdammers I1
in de stadsdelen

Voorstel om
ultimo 2009
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd
resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

educatie, jeugd
en diversiteit

Omschrijving
prioriteit

J
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Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Wij Amsterdammers: radicalisering
en polarisatie

I1

400

Wij Amsterdammers: sociale
cohesie

I1

Amsterdams
Platform Onderwijsarbeidsmarkt (APO)

I2

Jong Amsterdam/
Kinderen Eerst

Onderwijshuisvestings-programma
2009

Omschrijving gerealiseerd
resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

400

Toename van onderling
vertrouwen, cohesie tussen
burgers (en organisaties) en
verbondenheid met de stad
Toename van maatschappelijke en religieuze
weerbaarheid

J

400

400

Toename van onderling
vertrouwen, cohesie tussen
burgers (en organisaties) en
verbondenheid met de stad
Toename van maatschappelijke en religieuze
weerbaarheid

J

500

500

Geen structurele vacatures
voor docenten en schoolleiders PO en VO

J

S1.25** 3.000

Zie uitsplitsing
in tabel overige
prioriteiten

Per resultaatgebied is de
onderbouwing zichtbaar

S2

1.890

Kinderen genieten
onderwijs in spannende en
mooie gebouwen

1.890

Voorstel om
ultimo 2009
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J

* en **: Zie de uitsplitsing van € 5,42 miljoen aan incidentele en € 3,0 aan structurele prioriteiten van JA/KE
in onderstaande tabel overige prioriteiten.

educatie, jeugd
en diversiteit

Overige prioriteiten
Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Van acht tot acht
arrangementen

I3

1.300

1.300

Prioriteit kwaliteitsimpuls onderwijs

I3

2.000

1.691
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Voorstel om
ultimo 2009
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

309

Omschrijving gerealiseerd
resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Voorkomen van aanwas van
jeugdige wetsovertreders
(Collegebesluit 27-11-2007)

J

Kwaliteit van de scholen
voldoet aan ’De basis op
orde’

J (m.u.v.
deel VO)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

2010

Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Vluchtelingenbeleid

I3

600

Uitbreiding
leerplichtformatie
en versterking
Leerplichtfunctie

I4

JA/KE: Veiligheidsnetwerk Primair
Onderwijs

Voorstel om
ultimo 2009
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd
resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

600

De vluchtelingen kunnen
d.m.v. de noodzakelijke
maatschappelijke
begeleiding volwaardig
in de Amsterdamse
samenleving participeren.

J

2.400

2.400

Er zijn veertien leerplichtassistenten aangesteld. Zij
ondersteunen de leerplicht
(plus) ambtenaren op
scholen, bij huisbezoeken,
op straat en bij acties.

J

I4.1

600

0

Veiliger leer- en leefomgeving voor leerlingen en
leerkrachten PO

N

N.v.t.

JA/KE: Versterking
I4.1
informatie-uitwisseling ketenorganisaties

500

0

Goed lopend project
Matchpoint

N

31/12/2010

JA/KE: Schoolzwemmen V(S)O

I4.1

120

106

Alle Amsterdamse
N
leerlingen tot 18 Jar hebben
een zwemdiploma A

Bijzondere Trajecten
Risicojongeren
(budgettair Neutraal)

I4

2.200

1.300

JA/KE: Nowhere

I4.1

80

JA/KE: Studio West

I4.1

JA/KE: triple
Implementatie

900

N

80

Er is naar tevredenheid
en conform afspraken
gepresteerd

J

180

180

Er is voldaan aan de
prestatieafspraken

J

I4.1

133

133

Er zijn 3.358 opvoeders
die gebruik maken van
opvoedondersteuning

J

Homo-emancipatie

I4

50

50

Bevorderen sociale
acceptatie homoseksualiteit

J

JA/KE: Gegevens en
informatie (lijn 4)

S4.25

150

150

Optimale landelijke
gegevensuitwisseling voor
hulpverlener aan jongeren

J

JA/KE triple P en
implementatie Multiprobleemgezinnen

S4.24

2.850

2.850

Een procesmanager en
14 coördinatoren zijn
aangesteld

J

31/12/2010
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3.200 trajecten

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

4.2 Toelichting realisatie prioriteiten 2009
Prioriteit kwaliteitsimpuls onderwijs
De incidentele prioriteit Kwaliteit Onderwijs van € 2 miljoen is bedoeld voor Kwaliteit Basisonderwijs en
Kwaliteit Voortgezet Onderwijs. De prioriteit is bij besluit van ons College van 12 mei 2009 opgedeeld in
€ 1,3 miljoen voor Kwaliteit Basisonderwijs (inclusief Leesaanpak) en € 0,7 miljoen voor Kwaliteit Voortgezet
Onderwijs. Voor Kwaliteit Basisonderwijs zijn daarnaast in 2009 structurele middelen (€ 1,5 miljoen) en
middelen uit de reserve Kwaliteit Onderwijs (€ 0,9 miljoen) beschikbaar gesteld. Er is een overschrijding bij
Kwaliteit Basisonderwijs van € 0,8 miljoen vanwege een wijziging en versnelling in het subsidieproces. Bij
Kwaliteit Voortgezet Onderwijs is vertraging ontstaan in de uitvoering van de verbeterplannen op de scholen.
Er verschuiven daardoor lasten naar het volgende Jar. Ter dekking van deze lasten zijn de niet-bestede
middelen van het deel van Kwaliteit Voortgezet Onderwijs van de incidentele prioriteit (€ 0,3 miljoen) aan de
reserve Kwaliteit Onderwijs gedoteerd. Deze reservevorming is reeds gemeld in de 9-maandsrapportage.

JA/KE: Veiligheidsnetwerk Primair Onderwijs
De pilots in het PO zijn om twee redenen niet gestart. Enerzijds is er op basis van een onafhankelijke
evaluatie gekozen voor een nieuwe aanpak schoolveiligheid, het expertisecentrum is opgeheven. Anderzijds
is duidelijk dat er zowel in Amsterdam (ABC) als landelijk scholen worden ondersteund bij het inrichten
van veiligheidsnetwerken in het PO. De landelijke ondersteuning is niet speciﬁek gericht op het inrichten
van (praat)netwerken maar is gericht op alle aspecten van preventief en curatief schoolveiligheidsbeleid in
scholen en is tevens gericht op professionele ondersteuning van scholen (directies, teams en leerlingen) bij
eventuele ernstiger calamiteiten.

JA/KE: Versterking informatie-uitwisseling ketenorganisaties
De prioriteit Matchpoint wordt in verband met naar 2010 verschoven kosten gedoteerd aan de reserve.

JA/KE: Schoolzwemmen V(S)O
Er is een lichte saldodaling bij de prioriteit Schoolzwemmen omdat minder scholen subsidie voor de kosten
van het vervoer van de leerlingen hebben aangevraagd.

Bijzondere Trajecten Risicojongeren

educatie, jeugd
en diversiteit

Het betreft een budgettair neutrale prioriteit waarbij de trajecten worden gedekt uit GSB III middelen. Er zijn
3.200 trajecten gerealiseerd.
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verkeer en infrastructuur

Resultaatgebied Verkeer en infrastructuur

Maatschappelijk effect
Amsterdammers en bezoekers van Amsterdam kunnen zich veilig en efﬁciënt verplaatsen in een bereikbare,
aantrekkelijke en schone stad.

1 Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

417,4

431,2

505,8

505,8

Baten -

260,5

295,0

402,7

353,3

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves

156,8

136,2

103,0

152,4

97,7

- 28,4

6,1

346,4

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves

254,6

107,8

109,1

498,8

Saldo reserves

278,9

93,5

285,3

625,7

Saldo voorzieningen

415,0

367,5

418,2

494,6

Toevoeging minus onttrekking reserves
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2 Doelstellingen, activiteiten en ﬁnanciën per
subresultaatgebied

2.1 Subresultaatgebied Openbaar vervoer

2.1.1 Openbaar vervoer: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 1: Inzetten op goede (regionale) lightrail- of metroverbindingen
Indicator

Nulmeting

Voortgang besluitvormingstraject OV SAAL

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Kabinetsbesluit
over korte termijn
maatregelen.
Vervolgfase naar
middellange termijn
gestart, afronding in
2009

Positief besluit
IJmeerverbinding

Opdracht van rijk aan
Almere tot verdere
planoptimalisatie.
Besluit nu uiterlijk
2012 verwacht.

Standpuntbepaling
variant OV SAAL
in samenhang met
tracéverkenning
metroverbinding
Amsterdam-Schiphol
Besluit verkenning OV
in Nieuw West
Principebesluit over
sluiten van de ring

Te behalen resultaat
2006-2010

Standpunt is
inmiddels bepaald
Verkenning gereed.
Wordt in 2010 over
gerapporteerd.
Nader onderzoek in
2010

Voortgang realisatie
Noord/Zuidlijn

N.v.t.

Boor A en boor
B doorbreekt
noordwand station
Rokin

Boor A opgebouwdexclusief
volgwagens

Boor A en boor B
doorbreken wand van
eindschacht

Voortgang renovatie
Oostlijn1

Zestien
stations
moeten
worden
aangepakt

Uitvoering renovatie
bovengrondse
stations
Uitvoering vluchtwegmaatregelen
Voorbereiding
renovatie ondergrondse stations

Uitvoering renovatie
Elf bovengrondse
perrons uitgevoerd
Uitvoering Vluchtwegmaatregelen
vertraagd
Voorbereiding (PvE)
Stationrenovatie
gestart

Uitvoering renovatie
bovengrondse
stations

1

Nieuwe indicator sinds Begroting 2009.
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Uitvoering renovatie
ondergrondse
stations

Doelstelling 2: Behoud van een ﬁjnmazig netwerk van bus, tram en metro
Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Percentage reizigers
dat tevreden is (geeft
oordeel voldoende of
goed) over frequentie
en aansluitingen2

61%

70% geeft oordeel
voldoende of goed

67%3

71,2% geeft oordeel
voldoende of goed

68%

2.1.2 Openbaar vervoer: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Inzetten op goede (regionale) lightrail- of metroverbindingen
OV SAAL
De bereikbaarheid in het gebied tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad staat steeds meer onder
druk en de beoogde Schaalsprong van Almere (inhoudende de bouw van 60.000 woningen en het realiseren
van 100.000 extra arbeidsplaatsen) zal dat in de toekomst nog versterken. De knelpunten in het openbaar
vervoer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad en kansrijke oplossingen worden onderzocht in de
Planstudie OV SAAL.
Voor de korte termijn maatregelen in Amsterdam is een Ontwerp Tracébesluit gereed gekomen voor de
inspraakprocedure. Begin 2010 moet met de uitvoering van deze maatregelen gestart worden. Het gaat om
maatregelen op de Zuidtak en bij Weesp op de Flevolijn op het grondgebied van Almere.
Voor Amsterdamse betekent dit:
de aanpassing van de aansluiting van de sporen bij Riekerpolder (ten westen van de Schinkel)
4-sporigheid op de Zuidelijke Tak van Amsterdam tussen Riekerpolder (ten westen van de Schinkel)
 de aansluiting van de Utrechtboog (bij Duivendrecht)
 de aanpassing van viaducten – onder andere Beethovenstraat, Europaboulevard, A10, de boog van de
A10 naar de A2 Zuid en de A2, Van der Madeweg, Holterbergweg






de aanleg van keersporen ten westen van station Amsterdam Zuid
de bouw van een nieuwe beweegbare brug over de Schinkel

de uitbreiding van Station Amsterdam RAI
de bouw van een nieuwe vaste brug over de Amstel
 de aanleg van wachtspoor ten oosten van station Duivendrecht ten behoeve van goederentreinen



Ook de lange termijn opties zijn in 2009 verder uitgewerkt. Deze gaan over de uitbreiding van het openbaar
vervoer voor de periode vanaf 2020, zowel op het bestaande spoor als via een eventuele IJmeerverbinding.
In het kader van de RAAM-brief van het kabinet aan de Tweede Kamer (najaar 2009) is een principebesluit
genomen ten aanzien van een verdere groei van Almere in westelijke richting in combinatie met verbetering
van het Openbaar Vervoer (met de voorkeur voor een IJmeerverbinding) en natuurmaatregelen in het
Markermeer/IJmeer. In dit kader heeft de gemeente Almere de opdracht gekregen het initiatief te nemen
tot de oprichting van een werkmaatschappij waaraan naast Almere, het rijk en de provincies Flevoland en
Noord-Holland ook Amsterdam meedoet. Deze werkmaatschappij heeft de opdracht om tezamen met

2

De indicator tevredenheid van de reiziger is gebaseerd op het nut dat de reiziger ervaart op het totaal
van fysiek (halteafstand en aansluitingen) en frequentie en daarmee bruikbaar. De opmerking van de
Rekenkamer dat nu de groep die vanwege ontevredenheid over het OV geen gebruik maakt van het OV
buiten beschouwing wordt gelaten is juist. Voor de doelstelling behoud en verbeteren van het ﬁjnmazige
netwerk is dit echter ook niet nodig. Uit de tevredenheid van reizigers kan de ontwikkeling gedestilleerd
worden.

3

Bij de jaarrekening/jaarverslag 2007 bleek dat de doelstelling voor 2010 (66,7% geeft oordeel voldoende
of goed) al bereikt was. Daarom is bij de Begroting 2009 deze doelstelling naar boven bijgesteld. Echter,
opgemerkt dient te worden dat de uitkomst van deze monitor kan ﬂuctueren.
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verkeer en infrastructuur

marktpartijen de bestaande plannen voor de westelijke verstedelijking van Almere inclusief IJmeerverbinding
en de ecologische opgave te optimaliseren, zodat er een substantieel gunstiger kosten-batenverhouding
ontstaat. Uiterlijk in 2012 neemt het kabinet een deﬁnitief besluit over de IJmeerverbinding.

Noord/Zuidlijn
Hieronder een overzicht van de werkzaamheden van 2009 ‘langs de lijn’:
 Noord
De afronding van de ruwbouw van station Buikslotermeerplein verloopt goed. De oostelijke zijde zal per
februari 2010 gereed komen voor asfaltering. Het viaduct Nieuwe Purmerweg is in gebruik genomen. De
ruwbouw van het station Johan van Hasseltweg was al in december 2008 opgeleverd. Het werk aan de
Nieuwe Leeuwarderweg verloopt volgens planning. Het tunneldeel ten noorden van de IJtunnel tot aan
station Johan van Hasseltweg is in juli 2009 opgeleverd. De ruwbouwwerkzaamheden in Noord zullen
naar verwachting in het 3e kwartaal van 2010 worden afgerond
Zinktunnel IJ en Bouwdok Sixhaven
In het vierde kwartaal van 2010 zullen de tunneldelen worden afgezonken vanuit het bouwdok Sixhaven
richting CS
 Centraal Station
Als gevolg van het incident Vijzelgracht zijn ook bij het contract Centraal Station preventieve maatregelen
bij de ontgravingwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden rond het Voorplein liggen op schema.
Het uitbaggeren van de zinksleuf onder het station heeft vertraging opgeleverd doordat de productie
vanwege obstakels achterbleef. De vertraging in relatie tot het invaren en afzinken van het CS-tunnelelement bleef beperkt omdat er in de planning een buffer is opgenomen




Boorproces
In december heeft ons College op advies van de commissie Veerman en na intensief onderzoek door
de projectorganisatie Noord/Zuidlijn, besloten tot boren vanuit zowel Noord (startschacht Damrak)
als Zuid (Scheldeplein). Deze majeure wijziging in de fasering van het project levert ten opzichte van
het bestaande plan een aanzienlijke tijdswinst op, en maakt het proces beter beheersbaar. Vanuit de
startschacht Natte Damrak is op 29 maart 2010 de 1e tunnelboormachine (TBM) van start gegaan richting
station Rokin. Twee tunnelbuizen zullen vanuit Noordelijke richting geboord worden tot aan het station
Rokin waarbij volgens de zogenaamde ‘verloren schildmethode’ de verbinding tussen tunnel en station
zal worden gerealiseerd. Vanuit station Scheldeplein, dat omgebouwd zal worden tot startschacht, zal
vanaf januari 2011 geboord worden tot aan de zuidzijde van station Rokin. De stations Ceintuurbaan en
Vijzelgracht zullen hierbij doorboord worden volgens initieel plan. Voor aanvang van het boren ter hoogte
van het Damrak, zal eerst de walmuur van het Damrak worden verankerd. De bouwvergunning is op 30
oktober 2009 verleend, de werkzaamheden zijn begin januari aangevangen. Voor begin start boren zal als
preventieve maatregel het vriesscherm worden gerealiseerd

Rokin, Vijzelgracht, Ceintuurbaan
2009 stond bij stations Rokin en Vijzelgracht vooral in het teken van het herstarten van de bouwwerkzaamheden na het Vijzelgracht-incident van september 2008. Bij station Vijzelgracht is in december,
na alle voorbereidende werkzaamheden, de vriesinstallatie aangezet. Bij station Rokin zijn injectielansen
aangebracht waarna de bovenste droge grondlaag (5000 m³) is verwijderd. Parallel is een aanvang
gemaakt met het inboren van de vrieslansen voor het ontgraven van de resterende grondlagen
 Station Ceintuurbaan
Het station is met extra veiligheidsfaseringen onder verhoogde luchtdruk vrijwel geheel ontgraven. De
eerste vloermoot op het diepste niveau is gestort
 Zuid
De ruwbouw van het station Europaplein is gereed. Begin 2010 wordt op het Scheldeplein de
eindschacht omgebouwd tot startschacht in het kader van het tweezijdig boren. De onderdoorgang van
de A10-Zuid is al enige tijd gereed. In de middenberm van de A10 wordt nu gewerkt in de circa 300
meter lange tunnel(bak). Dit is het laatste stukje tunnel, voordat het tracé het maaiveldniveau bereikt.
Het bestek aangaande de verbouwing van station Zuid is afgelopen jaar op de markt gebracht en in
uitvoering genomen. Een aantal werkzaamheden tijdens de 7-weekse buitendienststelling afgelopen
zomer is met succes afgerond; de resterende werkzaamheden verlopen conform planning
 Bovenbouw en afbouw
De besluitvorming over het tweezijdig boren is van belang voor de aanbesteding van het cluster
bovenbouw en afbouw. Daarnaast heeft ons College op aanbeveling van de Commissie Veerman de
projectopdracht uitgebreid naar het opleveren van een werkend vervoerssysteem. De aanbesteding van
de contracten Transporttechniek en Afbouw start in april 2010
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Het project AMSYS (metrotreinen, systemen, exploitatie) omvat exploitatiegerelateerde investeringen,
voornamelijk geﬁnancierd door de stadsregio Amsterdam. Speciﬁek gaat het om de volgende investeringen
in:
 nieuw metromaterieel en bijbehorende voorzieningen, zoals de verbouwing van de materieelwerkplaats in
Diemen en de ombouw/nieuwbouw van emplacementen
 (automatische) treinsturing- en beveiligingssystemen (signalling en control)


overige exploitatievoorzieningen (bijv. chipkaartpoortjes)

De Europese tender voor nieuwe metrotreinen is gewonnen door Alstom. De eerste nieuwe metrotreinen
ter vervanging van de bestaande metrovloot worden verwacht in de periode 2012-2013. De treinen voor
de Noord/Zuidlijn volgen in 2015 en 2016. De gemeente Amsterdam wordt eigenaar van de metrotreinen.
Op 20 mei 2009 heeft uw Vergadering ingestemd met het principebesluit tot volledig automatisch rijden op
het bestaande metronetwerk en de Noord/Zuidlijn. Over het al dan niet volledig automatisch rijden in de
toekomst, zal dit jaar een besluit genomen worden.

Renovatie Oostlijn
Het project Renovatie Oostlijn omvat vijf clusters:
 tunnelwerk (spoorgebonden tunnelveiligheid en spoorvervanging): de oplevering van de hoofdwerkzaamheden vond plaats in 2009
 vluchtwegmaatregelen (Stationgebonden tunnelveiligheid): het uitvoeringskrediet Vluchtwegmaatregelen
is op 9 september door uw vergadering vastgesteld. De aanvraag van de bouwvergunning is op
1 november 2009 ingediend. Het gaat om een grote buitendienststelling van vijf weken in de hoogzomer
van 2010 en een vijftal zondagen in de periode november 2010-februari 2011. De aanbestedingsprocedure is succesvol afgerond


bovengrondse Perronrenovaties: Alle exploitatiegevoelige werkzaamheden van de bovengrondse perrons
zijn uitgevoerd voor 1 oktober. Afronden van de overige werkzaamheden op de gerenoveerde perrons
vordert snel

stationsrenovaties: Ten behoeve van de ontwerpwerkzaamheden heeft een Europese aanbesteding
plaatsgevonden en is in juli 2009 de architect geselecteerd door de beoordelingscommissie. Eind
augustus is met het opstellen van een Programma van Eisen gestart. Dit PvE zal de basis vormen voor het
toetsen van de ontwerpen van de architect
 vervanging roltrappen Oostlijn: Gezien de onderhoudsstaat is besloten dat alle roltrappen in de Oostlijn
versneld vervangen moeten worden. De conditiemeting van alle roltrappen rechtvaardigt een complete
vervanging in plaats van een midlife-revisie. Voor de vervanging is in november 2009 een uitvoeringskrediet verleend en de uitvoering zal in 2010 plaatsvinden. Drie roltrappen zijn in zo’n slechte staat
(Gaasperplas, twee in Strandvliet) dat ze versneld worden vervangen
 Kraaiennest: De voorbereidende werkzaamheden voor de sloop en de tijdelijke toegang zijn gestart op
2 juni. De oplevering van het station is medio 2011


Doelstelling 2: Behoud van een ﬁjnmazig netwerk van bus, tram en metro
OV-Visie
Na de vaststelling in 2008 is in 2009 begonnen met de uitwerking van de Amsterdamse OV-Visie. De
ambitie is om het aandeel van het openbaar vervoer in de agglomeratie en regio Amsterdam te vergroten.
Dit aandeel zal moeten toenemen door zowel de kwaliteit als de capaciteit van het openbaar vervoer te
verbeteren. Hierin gaat het onder meer om:
 ombouw Amstelveenlijn: het tracé tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Centrum óf Westwijk wordt
omgebouwd van tram- tot metrotracé. De planstudie start in 2010
 Noordtangent: een eventuele metroverbinding naar Zaanstad is vermoedelijk pas na 2030 een reële
optie. In de periode tot 2030 is het wenselijk om de noordelijke IJ-oevers te ontsluiten met een
hoogwaardige busverbinding met eigen infrastructuur. Een verkenning naar een Zaantangent onder
voorzitterschap van de Stadsregio in de vorm van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-bus is
afgerond en vervolgonderzoek is gestart


verkenning OV- Nieuw-West een onderzoek naar de mogelijkheden die er op de relatief korte termijn zijn
voor de ontwikkeling van openbaar vervoer in dit deel van de stad. Het onderzoek is eind 2009 afgerond.
In het 1e kwartaal 2010 start een onderzoek naar de Westtangent.
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IJsei
Op 12 december 2009 is het tijdelijk busstation opgeleverd met de tijdelijke perroninrichting, bankjes,
glazen schermen, verlichting, personenlift, roltrappen en toezichthouderruimte. De bussen van Arriva uit
Waterland gebruiken vanaf 13 december het busstation. Op het busplatform zijn, ter bescherming van de
reizigers, tijdelijk abri’s geplaatst. De verdere afbouw van tunnel, busstation, kistdam en de overkapping is
afhankelijk van de voortgang van de Noord/Zuidlijn. Een nieuwe planning wordt opgesteld in 2010 en dan
zullen de gevolgen voor het project worden bepaald.

Busstation Buikslotermeerplein en ﬁetsenstalling
Op basis van het investeringsbesluit CAN Stationsgebied en Omgeving is een nieuw architectonisch
voorontwerp voor het busstation en de ﬁetsenstalling gemaakt. Dit voorontwerp bevat een scopewijziging
ten opzichte van het voorontwerp uit 2002. De ingebruikname van het busstation (en ﬁetsenstalling) is
gekoppeld aan de start van de exploitatie Noord/Zuidlijn (2017), in verband met de overstap tussen bus en
metro.

Zuidtangent Oost
Dit project behelst het ontwerp en de realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding
tussen station Amsterdam Bijlmer ArenA en IJburg. Het tracé voor de Zuidtangent Oost loopt deels via de
A9 c.q. via de knoop A1/A9. In 2009 is gewerkt aan de Nota van Uitgangspunten (NvU), aan het opstellen
van het projectplan (incl. een eerste planning, een globale kostenraming en een risicoanalyse) en aan de
voorbereiding van het ontwerptraject. De NvU is opgesteld om een helder vertrekpunt vast te leggen voor
dit project dat van de Stadsregio Amsterdam is overgenomen.

Toegankelijkheid OV


Het ontwerp, de voorbereiding en planvorming van de bushalten heeft meer tijd gekost dan was
voorzien. In de praktijk blijkt dat strikte toepassing van de CROW4 normen als risico heeft dat de
bussen schade oplopen omdat deze met hun voorzijde niet over de verhoogde band kunnen zwaaien.
Daarom zijn in Amsterdam-Noord een viertal proeﬂocaties aangelegd. Het doel van de proef was te
komen tot een gestandaardiseerde inrichting, die de ruim 900 bushaltes in Amsterdam toegankelijk
maakt. De evaluatie van de pilot van de vier bushalten in Noord heeft voldoende inzicht gegeven voor
het ontwerpen van de standaardinrichting voor de bushaltes en zal worden verwerkt in een technisch
programma van eisen (tPvE). Dit tPvE wordt voorgelegd aan de Centrale Verkeerscommissie die alle
plannen toetst voor bushaltes op en langs het hoofdnet OV. Door deze proef werd de oorspronkelijke
planning om geheel Amsterdam-Noord dit jaar van nieuwe bushalten te voorzien niet gehaald. Naar
verwachting zal achterstand in 2010 ingelopen worden.

De planning van het toegankelijk maken van tramhalte Johan Huizingalaan was gericht op realisatie
zomer 2009. Maar gebleken is dat extra versteviging nodig is om het bouwplan uit te kunnen voeren.
Onderzocht wordt welke beheermaatregelen moeten worden uitgevoerd om de stabiliteit van het
viaduct te waarborgen. Op grond hiervan zal begin 2010 duidelijk worden hoe en tegen welke kosten de
uitvoering kan plaatsvinden.
 In april 2009 zijn de roltrappen op de IJ-tramhalte Rietlandpark vervangen, omdat ze sedert de
ingebruikname als gevolg van storingen veelvuldig en langdurig buiten bedrijf waren. Voor de vervanging
zijn – voor een goede prijs – twee nauwelijks gebruikte buitenroltrappen overgenomen van de Hogesnelheidslijn (HSL).
 De lift voor lijn 5 bij station Zuid is in mei deﬁnitief in gebruik genomen. De ﬁnanciële en administratieve
afwikkeling is nog niet afgerond en wordt in het eerste kwartaal van 2010 verwacht.


Veren
De proef om het Houthavenveer (Houthaven-NDSM terrein) en het Distelwegveer (Houthaven-Distelweg)
met een hogere frequentie te laten varen liep tot 1 december 2009. De eerste inventarisatie geeft een
positief beeld. Er is daarnaast gewerkt aan een visie Amsterdamse veren 2010-2020, die in het kader van de
operatie heroverwegingen 2010-2014 aangeboden zal worden.

4

De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de
Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen
CROW steeds meer een platformfunctie kreeg. Sinds 2004 is CROW niet langer een afkorting, maar een
eigennaam.
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Gratis Openbaar Vervoer voor ouderen
In de periode maart tot en met mei 2009 is actie Gratis Openbaar Vervoer voor ouderen, gehouden, die
het de Amsterdamse 65-plussers mogelijk maakte gratis te reizen met het openbaar vervoer van GVB. Aan
de actie hebben 51.000 van de 87.000 Amsterdamse 65-plussers deelgenomen (59%), die gezamenlijk
ruim twee miljoen ritten hebben gemaakt. Het betrof overigens voornamelijk bestaande reizigers, die meer
zijn gaan reizen. Een vijfde van de deelnemers gaf aan dankzij het Gratis OV meer activiteiten te hebben
ondernomen. Voorts leverde het Gratis OV een belangrijke bijdrage aan de introductie van de OV-Chipkaart
onder ouderen.

Concessie 2012
Eind 2011 loopt de huidige concessie voor het OV in Amsterdam af en moet een nieuwe concessie verleend
worden en binnen het verband van de Stadsregio is de voorbereiding hiervoor gestart. Inmiddels heeft uw
Vergadering, als adviescommissie voor de concessie Amsterdam, een advies uitgebracht over het ontwerp
Programma van Eisen. In dat advies heeft uw Vergadering de bestemming aangegeven van de eventuele
inbestedingswinsten. Medio 2010 besluit het Dagelijks Bestuur van de stadsregio over het al dan niet
inbesteden van de concessie bij het GVB.

Chipkaart
Sinds eind augustus 2009 kan in de metro uitsluitend met de OV-chipkaart gereisd worden. Over de
invoering van de OV-chipkaart in de metro heeft uw Vergadering de Stadsregio geadviseerd.

Stop/Go
De Stop/Go (Opstapper) rijdt tussen de Stopera en Amsterdam CS en heeft als eindhalte de openbare
bibliotheek op het Oosterdokseiland. In 2009 zijn de volgende resultaten bereikt:






realisatie van nieuwe halte bij Rivercruise-terminal
realisatie van dynamisch scherm in de bus waarop passagiers de route inclusief de belangrijkste
bestemmingen kunnen volgen
monitoren van uitvoeringskwaliteit met als resultaat verbeterde stiptheid van de Stop/Go
uitbrengen van nieuwe promotiefolder onder andere voor toeristen

2.1.3 Openbaar vervoer: Wat heeft het gekost? (excl. GVB-posten)
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting
2009

Actualisatie 2009

Rekening
2009

149,5

141,9

153,8

184,8

62,1

89,4

105,2

63,4

Exploitatie veren (223.1.01)

7,8

8,5

8,2

8,1

Exploitatie NZK-veren, rentetoevoeging (223.1.03)

9,8

10,0

10,0

10,0

Uitgaven infrastructuurprojecten NZL, Ijtram, IJsei (212.2.03, 212.5.15)

47,6

15,0

8,5

81,9

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds (214.1.05)

10,3

5,4

8,2

7,5

6,2

8,0

8,2

8,2

Lasten +
Beheer en onderhoud OV-infrastructuur (212.2.02, 212.3.01)

Kapitaallasten (212.3.02, 212.5.08, 212.5.09, 212.5.10)
Overig (212.2.06, 212.2.07, 212.03.04)

5,6

5,6

5,6

5,7

Baten -

-72,2

-100,5

-128,3

94,4

Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer (212.2.01i)

-63,1

-61,9

-89,2

-105,0

Exploitatie veren (223.1.01i, 223.1.03i)

-0,5

-1,4

-1,0

-1,0

Exploitatie NZK-veren, rente-inkomsten (223.1.03i)

-9,8

-10,0

-10,0

-10,0

Dekking gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn (212.5.15)
Mutaties in reserves
Saldo

0,0

0,0

-12,3

20,3

67,7

-20,8

-4,7

319,6

145,0

20,6

20,8

409,9

Toelichting op de ontwikkeling van het saldo Algemene Dienst op hoofdlijnen:



van Begroting 2009 naar Actualisatie 2009: toename kapitaalslasten
De stijging van het saldo hangt samen met de verwerking van de 4e kwartaalrapportage Noord/Zuidlijn
(zie ook 2.1.4).
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Overige bijzonderheden:
vooruit ontvangen bijdragen van rijk of andere overheden mogen vanwege wetgeving niet meer worden
gedoteerd aan een voorziening maar worden ‘geparkeerd’ op de balans. Deze lopen daarmee niet meer
via de exploitatie. De bijdrage van de stadsregio voor beheer van de railinfrastructuur lijkt daarom lager
te zijn uitgevallen dan begroot. In werkelijkheid is het begrote bedrag uitgekeerd maar is het verschil nu
opgenomen op de balans
 dekking gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn: naast de begrote bijdrage van € 12,3 miljoen uit het
Vereveningsfonds is ook een niet begrote bijdrage van € 8 miljoen van concern ontvangen voor dekking
CAR-verzekering. Dit leidt ook tot een verhoging van de post ‘mutaties in reserves’


2.1.4 Noord/Zuidlijn
Het projectbureau Noord/Zuidlijn heeft, zoals in voorgaande jaren, een prognose einde werk opgesteld, met
als peildatum 31 december 2009. Deze prognose is separaat aan uw Vergadering aangeboden. Daarnaast
wordt in de ﬁnanciële hoofdlijnen ingegaan op de dekking, op basis van de 4e kwartaalrapportage 2009.
Conform de geldende systematiek is een bedrag van € 124,5 miljoen toegevoegd aan de risicofondsen
Noord/Zuidlijn. Een bedrag van € 265,1 miljoen is toegevoegd aan de reserve gemeentelijk aandeel Noord/
Zuidlijn. Het totaal van beide toevoegingen sluit aan bij het in de ﬁnanciële hoofdlijnen genoemde bedrag
van € 389,6 miljoen.

2.2 Subresultaatgebied Luchtkwaliteit

2.2.1 Luchtkwaliteit: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 3: Toename ﬁetsgebruik
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Criterium Amsterdam ﬁetsstad
uit Kwaliteitsenquête ﬁets.

Score 7

Score 7,2

Score 7,25

Score 7,2

Score 7,5

Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aandeel ﬁets in modal split5

37%

38%

Streven naar hoger Onderzoek is
dan 37%, maar ten in 2009 niet
minste handhaven uitgevoerd
op 37%

5

De verdeling van de verschillende vervoersvormen over de auto, OV en ﬁets.
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Streven naar hoger
dan 37%, maar ten
minste handhaven
op 37%

Doelstelling 4: Verbetering luchtkwaliteit door milieuzonering en vrachtverkeer
Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Verminderen van de uitstoot
van stikstofdioxide en ﬁjnstof
door vrachtverkeer met 15% in
2010

Actieplan
goederenvervoer

Milieuzone
vrachtverkeer is
ingesteld, borden
zijn geplaatst

Plaatsing van
ca. 70 kentekenscanners waarmee
vanaf medio 2009
het grootste deel
van de handhaving
kan worden
ingevuld

Kentekenscanners
geplaatst. Sinds
handhaving met
kentekenscanners
Is de naleving 95%

Invoering Euro-4.
voor vrachtverkeer (en Euro-3
met roetﬁlter mits
niet ouder dan 8
jaar)

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Cijfers 2009
zijn medio april
beschikbaar

-

Doelstelling 5: Terugdringen automobiliteit
Indicator

Nulmeting

Inkomend en uitgaand verkeer
t.o.v. van norm (1995)6

-

-

Invoering plan Voorrang voor
een Gezonde Stad (VGS)7

Daling
inkomend
verkeer met
15%
Daling uitgaand
verkeer 20%

-

-

Daling
inkomend
verkeer met
25%
Daling uitgaand
verkeer 20%

Debat met de stad Besluitvorming
VGS
VGS en gedeeltelijke uitvoering
VGS
P+R Bos en
Lommer: 100
plekken

-

-

Daling
inkomend
verkeer met
18%
Daling uitgaand
verkeer 23%

-

Daling
inkomend
verkeer met
20%
Daling uitgaand
verkeer met
25%

Volledige
invoering
maatregelen VGS
Besluit over
invoeren
milieuzone voor
personenauto’s

Start volledige
invoering
maatregelen
Besluit tot
schrappen
milieuzone
personenauto’s

Volledige
invoering
maatregelen VGS

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

-

421.455
gebruikers

372.000
gebruikers

Doelstelling 6: Toename gebruik Transferia (P+R)
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Toename gebruik transferia
(P+R)

211.235
319.519
gebruikers in 2006 gebruikers

6

Bij deze normstelling (de daling van het verkeer t.o.v. 1995) gaat het om de jaarlijkse tellingen
die de gemeente uitvoert van alle passeringen van grens van de binnenstad, ook wel de
Singelgrachtpasseringen genoemd. Het tel/meetsysteem heet PERVISTEL, PERiodieke VISuele TELlingen.
Bij de Singelgrachtpasseringen worden van 07.00 uur tot 19.00 uur de (vracht)auto’s en ﬁetsers geteld.
Voor het openbaar vervoer is ons College afhankelijk van de tellingen door GVB en Stadsregio.

7

Nieuwe indicator sinds Begroting 2009.
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Indicator

verkeer en infrastructuur

2.2.2 Luchtkwaliteit: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 3: Toename ﬁetsgebruik
Langzaamverkeerspassage CS
Het project realiseert een openbare, directe, conﬂictvrije en sociaal veilige verbinding voor ﬁetsers en
voetgangers tussen de IJzijde en de stadszijde van Centraal Station. In 2009 is samen met ProRail en
Stadsdeel Centrum gewerkt aan het voorlopig en deﬁnitief ontwerp. Naar verwachting kan begin 2010 een
uitvoeringskrediet worden aangevraagd.

Langzaamverkeerverbinding Mosplein (LVV)
Op een aantal plekken loopt de LVV direct langs andere ruimtelijke projecten van het stadsdeel. Als gevolg
van de economische crisis gaat de ontwikkeling van deze projecten minder snel dan was voorzien. In 2009
is daarom overeenstemming bereikt over realisatie van de LVV in twee fasen. Medio 2009 is het Deﬁnitief
Ontwerp (DO) van de LVV aangepast en is inspraak gehouden. Op 19 november 2009 is de subsidiebijdrage
beschikbaar gesteld door de Stadsregio. Volgens planning wordt begin 2010 het Uitvoeringsbesluit
verkregen.

Hoofdnet Fiets
In het kader van de aanpak fysieke knelpunten Hoofdnet Fiets zijn in 2009 de volgende projecten uitgevoerd:
 de aanleg van vrijliggende ﬁetspaden langs de Amstelveenseweg, Postjesweg en de
Schinkeleilandenroute


vervanging van steile ﬁetstrappen door veel beter toegankelijke ‘luie’ ﬁetstrappen bij Schellingwouderbrug (in combinatie met andere werkzaamheden van Rijkswaterstaat)

Fiets
In 2009 is het volgende gerealiseerd:
 in december 2009 heeft uw Vergadering ingestemd met een wijziging van de APV, waarmee stadsdelen
de mogelijkheid krijgen om een ﬁetsparkeerverbod in te stellen. Deze wijziging houdt in dat een
stadsdeel geen ﬁetsparkeerverbod mag invoeren om esthetische/stedebouwkundige redenen
 in de eerste helft van 2009 is de aanstelling van een coördinator ﬁetseducatie inhoudelijk en organisatorisch voorbereid. Deze educatie beoogt volwassenen die zich de Nederlandse ﬁetscultuur nog niet
hebben kunnen eigen maken, veilig en zelfstandig te leren ﬁetsen. Met de Stadsregio en Programmabureau Luchtkwaliteit worden hierover subsidiegesprekken gevoerd


in 2009 is gewerkt aan een Plan van Aanpak voor het verbeteren van de samenwerking tussen gemeente
en spoorpartijen voor het oplossen van de problematiek rond het parkeren van ﬁetsen bij NS-stations. In
2009 heeft de gemeente Amsterdam geadviseerd bij de realisatie van nieuwe stallingen bij de stations
Amsterdam Centraal, Sloterdijk, Lelylaan en Amstel. Daarnaast heeft de gemeente geadviseerd over
bestaande stallingsvoorzieningen in de openbare ruimte bij stations RAI en Zuid. Voor een nog betere
samenwerking tussen de spoorpartijen en de gemeente zullen in 2010 de verantwoordelijkheden van de
betrokken partijen voor de ﬁnanciering van realisatie, beheer en exploitatie van (bestaande en nieuwe)
stationsstallingen worden uitgewerkt

Fietsparkeren
In 2009 is gewerkt aan uitbreiding van stallingslocaties voor de ﬁets. Eind oktober is de ﬁetsenstalling op
het Timorplein ofﬁcieel geopend. Dit was tevens de start van de ﬁetsverlichtingscampagne. Daarnaast is de
Nota van Uitgangspunten voor een ﬁetsenstalling onder het Leidseplein opgesteld, waarmee het Bestuur
van Stadsdeel Centrum en ons College eind 2009 hebben ingestemd. In juni is Fietspunt als de nieuwe
gezamenlijk huisstijl voor alle ﬁetsuitingen geïntroduceerd met de slogan ‘Amsterdam houdt van ﬁetsen’.

Evaluatie gratis stallen ﬁets (Lockers/Fietspunt)
Per 1 april 2008 is een pilot met gratis parkeren in de Locker-(nu Fietspunt-)stallingen gestart voor één jaar.
De pilot met gratis parkeren is geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de introductie van het gratis parkeren
in de gemeentelijke stallingen succesvol is. Ons College besloot daarom op 30 juni 2009 de pilot gratis
parkeren om te zetten in een structurele maatregel. Om ﬁscale redenen zijn gratis abonnementen echter niet
(meer) mogelijk. Ook voor het stallen van bromﬁetsen en motoren zal weer betaald moeten worden.
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Actieplan Goederenvervoer
Het actieplan goederenvervoer, vastgesteld in juni 2008, bestaat uit drie onderdelen:
 de milieuzone vrachtauto’s die per 1 oktober 2008 is ingesteld. De handhaving van de milieuzone wordt
vanaf september 2009 uitgevoerd met een geautomatiseerd systeem
 andere Manieren van Bevoorraden: in 2009 zijn met succes twee pilots uitgevoerd waarbij de
bevoorrading in de nachtelijke uren plaats vond. Na de zomer zijn de resultaten van de pilots in een
voorlichtingsbijeenkomst met de stadsdelen besproken, die overwegend positief gestemd waren en in
een aantal gevallen bereid werden gevonden ook zelf een pilot uit te voeren. Een tweede pilot die werd
uitgevoerd betrof het bundelen van goederenvervoer
 voorkeursnet Goederenvervoer: Eind november heeft ons College het Voorkeursnet Goederenvervoer
vastgesteld. Het doel van het project is een verkeersveilige en soepele afwikkeling van het vrachtverkeer
op deze routes en het zo veel mogelijk te reduceren van de overlast voor de omgeving (hinder, lucht en
geluid). Het gaat hierbij om de belangrijkste verbindingen binnen het Hoofdnet Auto

Doelstelling 5: Terugdringen automobiliteit
Voorrang voor een gezonde stad
Het plan Voorrang voor een Gezonde stad (VGS), vastgesteld in juni 2008, bevat een pakket
maatregelen voor minder en schoner autoverkeer in Amsterdam. Het wordt bekostigd uit de meeropbrengsten van de parkeerbelastingen die een gevolg zijn van een parkeermaatregel uit hetzelfde plan.
De in 2009 uitgevoerde acties uit het plan VGS zijn:
op 1 januari 2009 is een nieuwe parkeerverordening vastgesteld met een herziening van de tariefgebieden, tarieven en bloktijden
 sinds oktober 2009 zijn twee subsidieregelingen van kracht. Het betreft de ‘Amsterdamse sloopregeling’
waarbij de te slopen auto wordt ingeruild voor een nieuwere, schonere auto. Daarnaast is er ‘de-Autode-deur-uit-regeling’ waarbij Amsterdammers die hun auto weg doen en geen vervangende auto kopen
een premie ontvangen. In de eerste drie maanden van de regelingen (oktober t/m december 2009) zijn
ongeveer 900 auto’s gesloopt, waarvan zo’n 70 auto’s in het kader van de-Auto-de-deur-uit-regeling


de stimuleringsregeling autodelen is ingevoerd. Deze bestond uit een voucherregeling voor
vergunninghouders die hun parkeervergunning inruilden voor een deelauto. Eind 2009 is deze regeling
beëindigd. Een kleine 700 mensen hebben van de regeling gebruik gemaakt. Daarnaast werd in 2009
een waarderingssubsidie gegeven aan de autodeelorganisaties die nieuwe autodeelplaatsen realiseren.
In 2009 zijn in Amsterdam 26 nieuwe autodeelplaatsen (met bijbehorende deelauto) gerealiseerd. De
projecten Citycar (vanaf voorjaar 2010 gaan zes elektrische deelauto’s rijden) en Innovatie Autodelen (aan
drie pilotprojecten is subsidie toegekend) zijn beiden in de uitvoeringsfase
 juli 2009 besloot uw Vergadering om van de invoering van de milieuzone voor personenauto’s af te
zien. Nader onderzoek naar nut en noodzaak (door TNO) wees uit dat de effecten op de luchtkwaliteit
beperkter zouden zijn dan eerder was verondersteld
 in de stadsdelen De Baarsjes en Westerpark is in november 2009 een pilot gestart met de Milieuparkeervergunning; Hierbij krijgen inwoners met milieuvriendelijke auto's voorrang toegekend op de wachtlijst
voor een parkeervergunning
 in 2009 was een aantal OV maatregelen in uitvoering, die gericht zijn op zowel verbetering van de
functionaliteit als op de stimulering van het gebruik:
- proef met bedrijvenpendels t.b.v. van de bedrijventerreinen De Schinkel en Amstel Business Park
(medio 2009)
- GVB-kennismakingskaart (gratis maandabonnement) voor nieuwe bewoners (circa 490 aanvragen van
september 2009 t/m december 2009)
- OV-abonnement voor 3 maanden voor inwoners van Amsterdam die hun parkeervergunning inleveren
(circa 125 aanvragen van oktober 2009 t/m december 2009)
- buslijn 60 die rijdt tussen Station Sloterdijk en de Staatsliedenbuurt (december 2009)
 eind 2009 zijn de eerste maatregelen geëvalueerd op luchtkwaliteit, waaronder de effectevaluatie
dubbeltjeszones Oost-Watergraafsmeer en Oud-West en ook de invoering van de nieuwe parkeertarieven, tariefgebieden en bloktijden
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Doelstelling 4: Verbetering luchtkwaliteit door milieuzonering en vrachtverkeer

verkeer en infrastructuur

Elektrisch Vervoer
Doel van het project is het verbeteren van de luchtkwaliteit en reductie van de CO2-uitstoot door het
stimuleren van het gebruik van elektrisch aangedreven (vracht)auto’s en scooters. Technologisch is elektrisch
vervoer nog geen serieuze concurrentie voor de brandstofmotor. Daarom worden de early adaptors met
subsidiemogelijkheden gestimuleerd om elektrische voertuigen te kopen. Verder wordt gewerkt aan een
elektrische laadinfrastructuur in de stad bestaande uit oplaadpalen op straat en in garages. Bezitters van
elektrische voertuigen krijgen parkeerfaciliteiten, zolang de technologie nog niet algemeen beschikbaar is.
Samen met het bedrijfsleven worden de mogelijkheden voor stadsdistributie met elektrische vrachtvoertuigen onderzocht.

Alternatief Personenvervoer (tuktuk)
In 2009 is gewerkt aan de implementatie van het uitvoeringsbeleid van Alternatief Personenvervoer, inclusief
het realiseren van de eerste groene standplaats bij Amsterdam CS.

Doelstelling 6: Toename gebruik Transferia (P+R)
In 2009 zijn diverse voorbereidende en uitvoerende handelingen verricht om begin 2010 de uitbreiding van
de P+R Zeeburg (400 plaatsen) en de nieuwe P+R Gaasperplas (320 plaatsen) in gebruik te kunnen nemen.
Bij de bezuinigingen 2009 is de P+R Watergraafsmeer afgevallen.

Parkeren
In 2009 is ﬁscaal parkeren op straat geïntroduceerd in Amsterdam-Noord en op de bedrijventerreinen Amstel
Business Park, Schinkel, Sloterdijk I. Er zijn voorbereidingen getroffen om tariefdifferentiatie mogelijk te
maken.

Centrum Amsterdam Noord (CAN)
Het winkelcentrum Boven ‘t Y wordt vernieuwd en uitgebreid. Om de parkeerdruk in de toekomst op te
vangen worden ruim 3.000 nieuwe parkeervoorzieningen gerealiseerd.
Per 1 augustus 2009 is betaald parkeren ingevoerd tegen een tarief van € 0,90 per uur. Vrij kort na de
invoering is gebleken dat ﬁscaal parkeren een betere oplossing voor tijdelijk parkeren in het CAN-gebied
bleek te zijn. Conform het besluit van ons College van oktober 2009 zijn de geplaatste apparatuur en
slagbomen op de tijdelijke terreinen verwijderd en in de maanden november en december 2009 was
parkeren tijdelijk gratis. Vanaf 4 januari 2010 heeft Cition de betaalautomaten vervangen en ﬁscaal parkeren
ingevoerd.

Verkoop De Kolk
Deze parkeergarage is na bestuurlijke opdracht en goedkeuring via een openbare procedure verkocht en
op 2 november 2009 overgedragen aan de nieuwe exploitant. De netto opbrengst van de parkeergarage
bedroeg € 32 miljoen.
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Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

8,0

13,9

27,3

13,6

Subsidie Fietsersbond (211.2.03), strategisch beheer CFA (211.2.17)

0,5

0,5

0,5

0,5

Fietsendiefstalpreventie

0,2

0,0

0,0

0,0

Mobiliteit en openbaar vervoer (211.2.18)

2,7

3,7

12,7

8,1

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds (214.1.06, 214.1.10)

4,7

9,7

14,1

5,0

Baten -

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties in reserves

7,7

-13,4

-26,8

-13,1

15,7

0,5

0,5

0,5

Saldo

Toelichting
De lagere uitgaven uit de reserve Mobiliteit en OV en het Mobiliteitsfonds worden met name veroorzaakt
door lagere uitgaven van VGS. Hier moet tegenover worden gezet dat voor VGS reeds € 6,8 miljoen aan
verplichtingen zijn aangegaan die in de actualisatie waren voorzien als kosten.

2.3 Subresultaatgebied Bereikbaarheid

2.3.1 Bereikbaarheid: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 7: Kwaliteitsverbetering taxivervoer in Amsterdam
Indicator

Nulmeting Rekening 2008

Aantal taxi’s
met kwaliteitskeurmerk 8

0

Begroting 2009

900 (aangepast plan)
Toegang tot Amsterdam
CS voor kwaliteitstaxi’s

Toegang kwaliteitstaxi’s tot
standplaatsen

Leidseplein
toegankelijk voor
kwaliteitstaxi’s

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

1000

1800

95% van de kwaliteitstaxi’s
heeft toegang tot CS. 5%
heeft toegang tot Leidseplein

Doelstelling 8: Keuze van het Rijk voor de Stroomlijnvariant voor de A6/A9
Indicator

Nulmeting Rekening 2008

Voortgang
besluitvorming

8

Kabinetsstandpunt
voor stroomlijnalternatief. Overeenkomst
standstill principe voor
geluidsoverlast

Begroting 2009

Rekening 2009

Ontwerp
Trajectbesluit en
Trajectbesluit door
Minister

In verband met onvolledigheid
onderzoeksgegevens is (O)
TB nog niet getekend door de
Minister.

Te behalen resultaat
2006-2010

Nieuwe indicator sinds Begroting 2009. De oude indicator ‘inrichting en orde taxistandplaats te beginnen
bij CS’ is vervangen door deze twee nieuwe indicatoren.
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2.2.3 Luchtkwaliteit: Wat heeft het gekost?

verkeer en infrastructuur

Doelstelling 9: Invoering van beprijzing
Indicator

Nulmeting Rekening 2008

Voortgang
invoering
beprijzing.

Uitvoeringsconvenant
mobiliteitsmanagement,
als onderdeel van het
mobiliteitspakket (incl.
proef spitshefﬁng) klaar
voor ondertekening

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Uitvoeren proef

In juli is convenant getekend
In augustus 2009 is de
uitvoering van de proef
gegund. 1e kwartaal 2010

Uitvoeren proef

oplevering systeem.
Daadwerkelijke start naar
verwachting april 2010.

Doelstelling 10: Goede doorstroming autoverkeer op hoofdwegen en corridors
Indicator

Nulmeting Rekening 2008

Gemiddelde
15 km/uur
rijsnelheid
auto binnen de
ringweg A10

Van de 12 metingen in
2008 was de snelheid in
10 gevallen hoger dan
15 km/u

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

15 km/uur

Van de 8 metingen in 2009
was de snelheid in 7 gevallen
hoger dan 15 km/u

15 km/uur

2.3.2 Bereikbaarheid: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 7: Kwaliteitsverbetering taxivervoer in Amsterdam
Met de liberalisering van het taxibeleid in 2001 is de gemeente niet de eerst verantwoordelijke beleidslaag.
Het rijk geeft namelijk de chauffeurspassen en ondernemersvergunningen uit. Met name in grotere steden
zorgde de liberalisering voor een verslechtering van de kwaliteit zodat de gemeente Amsterdam zich de
afgelopen twee jaar zich intensief heeft ingelaten met het taxibeleid. Omdat de gemeente geen formele
instrumenten heeft om het taxibeleid zelf in de hand te nemen, heeft de gemeente gezocht naar andere
manieren om de taximarkt in de stad te structureren.
Het invoeren van de belanghebbendenvergunning op taxistandplaats Centraal Station heeft kort tot een
rustigere situatie geleid. Daarna is de onrust op de standplaats zodanig toegenomen dat sinds 1 juni 2009
aanvullende eisen aan de vergunning worden gesteld. Ook de aanwezigheid van handhaving is uitgebreid.
Daarnaast vinden er regelmatig ﬂitsacties plaats op de momenten waarop normaal geen handhavers
aanwezig zijn. Verder is er de rol van ‘taxihost’ die klanten begeleidt naar een taxi en toeziet op een
ordentelijk contact tussen klant en chauffeur. Het was oorspronkelijk de bedoeling de proef op het CS uit te
breiden naar andere standplaatsen in de stad. Vooralsnog wordt dit niet uitgevoerd, omdat de kwaliteit op
CS nog niet voldoende is.
In juli 2009 heeft zich op de taxistandplaats van het Leidseplein een zeer ernstig incident voorgedaan
waardoor een klant is komen te overlijden. Sindsdien zijn er op vrijdag- en zaterdagavond van 23.00 tot
07.00 uur vier beveiligingsmensen op de standplaats aanwezig. Het rijk is voornemens om de Wet Personenvervoer 2000 in 2010 aan te passen. Belangrijkste onderdelen zijn de mogelijkheden die gemeenten krijgen
om minimale eisen te stellen aan de toetreding tot standplaatsen. Amsterdam zit namens de G4 aan tafel
bij de totstandkoming van de wetswijziging. Ondertussen werkt zij aan het opstellen van een Amsterdams
Taxxxi Plan. Dit plan wordt met het inwerkingtreden van de nieuwe Taxiwet, verwerkt tot een Amsterdamse
taxiverordening, waarmee de gemeente de taximarkt reguleert.

Doelstelling 8: Keuze van het rijk voor de Stroomlijnvariant voor de A6/A9
Planstudie Schiphol Amsterdam Almere
Als vervolg op de in oktober 2007 gesloten raamovereenkomst over de weguitbreiding op het traject
Schiphol, Amsterdam, Almere is in de eerste helft van 2009 een Aanvullende Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudieweg Schiphol-Amsterdam-Almere gesloten tussen de minister van Verkeer en Waterstaat en
de betrokken overheden. In deze aanvullende overeenkomst is onder meer opgenomen dat:
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het rijk bij het realiseren van geluidsreductie in de geluidberekeningen voor bestaande bouw uit wordt
gegaan van ‘Stand Still 2008’ en voor nieuwe bebouwing 48 dB

daar waar bestaande verbindingen door de plannen teniet worden gedaan in overleg tussen de partijen
over adequate alternatieven wordt besloten
 bij het dimensioneren van de geluidswerende maatregelen en de inpassing van de verbreding van de
wegen wordt uitgegaan van een ‘goede landschappelijke inpassing’
 dat de geluidwerende maatregelen als een ‘innovatieve en duurzaamheidsplichtige opgave’ worden
beschouwd


Begin 2010 heeft ons College besloten zowel het project Weguitbreiding als de Gebiedsontwikkeling
Gaasperdammerwegzone aan te wijzen als grootstedelijk project conform het coalitiemodel.
In de eerste helft van 2010 zullen in een Aanvullende overeenkomst B diverse afspraken tussen het rijk en de
gemeente verder uitgewerkt moeten worden. Het gaat hierbij onder meer om:
de geluidsreductie van het asfalt, ook op de langere termijn
het door het rijk betrekken van de gemeente bij het opstellen van een Ambitiedocument, waarin de
architectonische eisen/wensen voor de vormgeving van de bouwkundige onderdelen worden
opgenomen
 de vormgeving en beplanting van de taluds
 de vorm en locatie van watercompensatie
 uitgangspunten voor de tunnel en het tunneldak (A9 Gaasperdammerweg)
 grondtransacties
 procesafspraken over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden



Op 26 mei 2010 wordt het OntwerpTracéBesluit ter visie gelegd. Belanghebbenden hebben dan zes weken
de gelegenheid een zienswijze in te dienen. De planning is dat het TracéBesluit rond september 2010 zal
worden genomen.

Doelstelling 9: Invoering van beprijzing
Anders betalen voor mobiliteit en Mobiliteitspakketten
De Metropoolregio Amsterdam heeft in oktober afgesproken een proef met betaald rijden uit te voeren, te
starten met 1000 deelnemers en mogelijke doorgroei naar 10.000 deelnemers. De proef is van groot belang,
omdat het gezien kan worden als een pilot voor de landelijke invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit
in het algemeen en voor de start van de spitshefﬁng in de Metropoolregio Amsterdam in het bijzonder. De
aanbesteding voor de leverancier van de diensten (kastjes, afrekensysteem) is afgerond. Met Verkeeradvies is
een contract gesloten voor het werven van de deelnemers.
Met de val van het kabinet is het onderwerp kilometerprijs controversieel verklaard. Dit betekent dat tot de
installatie van een nieuw kabinet geen parlementaire besluitvorming plaatsvindt over de kilometerprijs.

Doelstelling 10: Goede doorstroming autoverkeer op hoofdwegen en corridors
Verbreding Klaprozenweg
Voor het Programma van Eisen is uitgegaan van een variant met een vrije busbaan voor de HOV Zaancorridor. Hierbij is gekeken naar de inpasbaarheid en de consequenties voor doorstroming van openbaar
vervoer en autoverkeer op de verschillende kruisingen. Ook heeft onderzoek naar de draagkracht van brug
356 plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de huidige brug niet geschikt is en rekening
gehouden moet worden met een forse investering van circa €12 miljoen in een nieuwe brug. Uit onderzoek is
gebleken dat de kosten voor het project sterk toenemen. Naast de brug 356 heeft deze toename te maken
met de noodzakelijke verwerving van de panden in de Papaverdriehoek. Aanvankelijk werden de totale
kosten geraamd op € 31,3 miljoen, inmiddels wordt rekening gehouden met circa € 54 miljoen. Hierdoor
is een tekort ontstaan van € 22,7 miljoen. Er wordt gezocht naar alternatieve dekkingsbronnen. Er vindt
afstemming plaats over raakvlakken van de Klaprozenweg met omliggende projecten. Op dit moment wordt
inzichtelijk gemaakt wat de dekking voor het project is en op welke onderdelen bezuinigd kan worden.
Daarnaast wordt het projectbesluit voorbereid en zal medio 2010 aan het bestuur worden aangeboden. De
verbreding van de Klaprozenweg is eind 2013 gereed.
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Hoofdnet auto
In 2005 is het Beleidskader Hoofdnetten vastgesteld. Een inventarisatie van de hoofdnettenstructuur voor
openbaar vervoer, auto en ﬁets op basis van de kwaliteitseisen zoals geformuleerd in het beleidskader is
in 2009 is gestart en moet inzichtelijk maken waar de knelpunten liggen voor onder meer de infrastructuur
en doorstroming. De inventarisatie van de hoofdnettenstructuur is een langdurig en intensief proces. Het
resultaat van de inventarisatie valt te verwachten in het derde kwartaal van 2010. Deze informatie wordt
gebruikt voor de meerjarenprogrammering Vervangingsonderhoud Hoofdnet Auto en andere programma’s.
De resultaten uit het Onderzoek Binnenring worden in dit proces meegenomen. Ook de uitkomsten van het
Onderzoek Verkeerscirculatie Binnenstad worden meegenomen bij een op termijn te verwachten actualisatie
van het beleidskader Hoofdnetten.

2.3.3 Bereikbaarheid: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

114,5

163,6

211,2

194,7

Betaald Parkeren (214.01.03)

104,8

115,8

155,4

143,3

Coördinatie uitvoering (211,2,08)

2,3

2,7

2,7

2,6

Exploitatie Parkeergebouwen (214.1.06, 214.1.07. 214.1.08,
960.1.49)

0,0

37,6

39,4

37,9

Parkeerbeheer (214.2.09)

0,0

0,0

0,0

0,0

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds (214.1.07)

7,1

7,1

8,5

7,7

Uitgaven aan projecten IJweg en Westrandweg (210.1.08,
210.1.09)

0,0

0,0

2,5

0,3

Kapitaallasten parkeergarages (214.2.03)

0,3

0,4

0,6

0,6

Cition en frictiekosten parkeer bv (214.03.01, 214.04.01)

0,0

0,0

2,1

2,3

-104,8

-115,8

-155,4

-143,3

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

Inkomsten Parkeergebouwen (214.1.06, 214.1.07. 214.1.08,
960.1.49)

0,0

-35,4

-44,4

-44,1

Inkomsten Parkeerbeheer (214.0.09)

0,0

0,0

0,0

0,0

Voeding reserves ivm overdracht uit VE (210.1.08, 210.1.09)

0,0

0,0

-9,2

-9,2

-0,3

-0,4

-0,6

-0,6

0,0

0,0

-1,0

0,0

-7,1

-8,3

4,0

8,0

1,5

2,9

3,8

4,7

Baten Betaald Parkeren (214.01.03)
Coördinatie uitvoering, bijdragen derden (211.2.08)

Doorbelaste kapitaallasten parkeergarages (214.2.03i)
Cition en frictiekosten parkeer bv (214.03.01, 214.04.01)
Mutaties in reserves
Saldo

Toelichting
Toelichting op de ontwikkeling van het saldo AD op hoofdlijnen:
 van Begroting 2009 naar Actualisatie 2009: Het saldo muteert vooral door de gemaakte afspraken over
de ﬁnanciele afwikkeling van de frictie- en ontvlechtingskosten aangaande Cition
 Jaarrekening 2009: In totaal kent dit subresultaatgebied een overschrijding van circa € 0,9 miljoen. De
oorzaken zijn:
- in tegenstelling wat ten tijde van de actualisatie werd verondersteld, is met de stadsdelen afgesproken
dat de verrekening van de gemaakte kosten aangaande Cition pas gebeurd bij het bereiken van
het ‘break-even-point’. Naar verwachting is dat in 2011. Dit heeft een negatief effect van in totaal
€ 1,2 miljoen
- het rekeningresultaat van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Parkeergebouwen over 2009 is ten
opzichte van de Actualisatie 2009 met een plus van € 0,17 miljoen gerealiseerd. De opbrengsten van
Parkeergebouwen zijn redelijk op peil gebleven als resultante van een lagere bezettingsgraad in de
garages tegen een hoger uurtarief
- een onderschrijding van € 0,14 miljoen bij de coördinatie uitvoering, vanwege een vrijval aan
verplichtingen uit 2008 en hogere inkomsten van de contribuanten

154 Resultaatgebieden Jaarrekening 2009

De extra kosten (€ 1,3 miljoen) in verband met het invoeren van betaald parkeren op het Buikslotermeerplein in Amsterdam Noord zijn opgevangen binnen de egalisatiereserve CAN- gebied
 De uitgaven aan projecten zijn lager dan begroot vanwege vertraging die vooral wordt veroorzaakt door
de voortgang van de stedenbouwkundige ontwikkelingen


2.4 Subresultaatgebied Verkeersveiligheid

2.4.1 Verkeersveiligheid: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 11: De verkeersveiligheid wordt verbeterd
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Aantal (ernstige) slacht- 21 doden en
offerongevallen 9
300 ziekenhuisgewonden

In 2007 25 doden
en 364 ziekenhuisgewonden. Cijfers
2008 nog niet
bekend

max.19 doden en
290 ziekenhuisgewonden

Worden door ministerie
in april 2010 bekend
gemaakt

max.19 doden en
280 ziekenhuisgewonden

Aantal blackspots en
red-routes

113 black-spots
en 113 km
red-routes

Aanpak 10
blackspots, 3 grote
blackspots, 77
blackspotsmirrors
en 13 OFOS10-sen
geplaatst, één
redroute aangepakt

Grondige aanpak
6 blackspots en 2
ﬁets blackspot
Grondige aanpak
van 9 km red-routes

Er zijn 8 blackspots
aangepakt, 1 loopt
door naar 2010. Er is
1 redroute aangepakt,
1 redroute is vanwege
complexiteit doorgeschoven naar 2010

Grondige aanpak
6 blackspots en 2
ﬁets blackspots
Grondige aanpak
van 9 km red-routes

Deelname aan het
ﬁetsexamen

Fietsexamen;
63 scholen

115 scholen (55%)

125 scholen

120 scholen (3800
leerlingen)

135 scholen 65%
van totaal11

9

De Rekenkamer heeft eerder als commentaar op deze doelstelling aangegeven dat er nu een vrij
sterke focus op ernstige verkeersongevallen is en dat een algemene indicator als bijvoorbeeld aantal
geregistreerde verkeersongevallen de set indicatoren volledig zou maken. Amsterdam volgt met
deze indicator echter het nationale beleid, waarbij de verkeersveiligheidtaakstelling in doden en
ziekenhuisgewonden wordt uitgedrukt. Daarbij komt dat de betrouwbaarheid en de hanteerbaarheid van
de ongevallencijfers de afgelopen jaren duidelijk aan kwaliteit en kwantiteit hebben ingeboet, waardoor
de bruikbaarheid voor analyse en beleid sterk is verminderd.

10

Opgeblazen Fiets Opstelstrook.
De doelstelling voor 2010 is bijgesteld van 145 scholen naar 135 scholen.

11
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2.4.2 Verkeersveiligheid: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 11: De verkeersveiligheid wordt verbeterd
Blackspots
In 2009 zijn maatregelen genomen op de volgende wegvakken en blackspots (locaties met zes of meer
letselongevallen in drie jaar tijd):
 het Mr Visserplein, in samenhang met de reconstructie
 de Bos en Lommerweg/J. van Arteveldestraat
de De Clercqstraat (red route) inclusief de kruispunten met de Bilderdijkkade, de Bilderdijkstraat en de
Nassaukade
 de kruispunten van de Stadhouderskade met de Ferdinand Bolstraat, de 1e Van der Helststraat, de Van
Woustraat en de Amsteldijk in het kader van de reconstructie van de Stadhouderskade. Aanvullend op de
herinrichting van de Stadhouderskade is de oversteek met de Hemonystraat aangepast
 de Radarweg/Haarlemmerweg
 de Radarweg/Donauweg
 de Van Nijenrodeweg-Europaboulevard


Onderstaande locaties zijn in 2009 gereconstrueerd op basis van het protocol ‘Aanpak infrastructuur
verkeersongevallen met dodelijke aﬂoop’:
 het Marnixplein


de Stadionweg t.h.v. nr. 310



de Parnassusweg t.h.v. P. van Anrooystraat

Het volgende project is niet in 2009 gerealiseerd: de redroute Stadhouderskade tussen Hobbemakade
en Ferdinand Bolstraat is doorgeschoven naar begin 2010, want het project is dermate complex dat meer
voorbereidingsmaatregelen en voorbereidingstijd noodzakelijk zijn. Medio 2009 zijn de laatste 35 ‘blackspotmirrors’ geplaatst. Het project is afgerond. Er zijn dan stadsbreed 135 blackspotmirrors aangelegd.
Een aantal concrete producten waaraan in 2009 is gewerkt:
voor het eerst hebben de basisscholen de mogelijkheid gekregen te kiezen tussen verschillende gratis
verkeerseducatiepakketten, die aangeboden worden door de gemeente Amsterdam en de Stadsregio
Amsterdam
 verschillende scholen van het voortgezet onderwijs hebben nieuwe verkeerseducatiepakketten
aangeboden gekregen. Het doel voor de komende jaren is dat alle scholen in Amsterdam verkeerseducatie in hun programma opnemen


Veilig Verkeer Nederland is dit jaar in opdracht van de gemeente gestart met de opbouw van een
netwerk van vrijwilligers die zich inzetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolgaande
kinderen. Het doel is minimaal één vrijwilliger bij elke basisschool
 er loopt momenteel een onderzoek – gericht op het negeren van roodlicht – naar de mogelijkheden om
door middel van onder andere een campagne het gedrag van ﬁetsers te veranderen
 op 24 september heeft de kennisdag verkeersveiligheid plaatsgevonden. Het doel was de samenwerking
tussen alle partijen die werken op het gebied van de verkeersveiligheid te versterken en nieuwe ideeën te
generen die gebruikt kunnen worden bij de opzet van een nieuw Meerjarenbeleidsplan Verkeersveiligheid


2.4.3 Verkeersveiligheid: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

4,8

3,3

3,4

3,5

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds (214.1.08)

4,8

3,3

3,4

3,5

Baten -

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,8

-3,3

-3,4

-3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties in reserves
Saldo
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2.5.1 Beheer en infrastructuur: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

2.5.2 Beheer en infrastructuur: Wat hebben we ervoor gedaan?

Hoofdnet auto
In overeenstemming met het Groot Onderhoudsprogramma 2009 is onderhoud aan de volgende wegen dan
wel aan delen (wegvakken) van de volgende wegen uitgevoerd:
Europaboulevard/Van Nijenrodeweg
Droogbak, Haarlemmer Houttuinen, Nieuwe. Westerdokstraat, Haarlemmerplein (in het kader van ‘Schoon
door de poort’)
 Nassaukade
 Weesperplein
 Hondsrugweg (in het kader van ‘Schoon door de poort’)
 Mauritskade, noodmaatregelen in verband met uitstel reconstructie
 IJburglaan (versmallen rijbanen)
 Ookmeerweg





Spaklerweg

Panamalaan
Burgemeester Stramanweg
 Basisweg tussen Seineweg en Noordzeeweg






Nieuwe Utrechtseweg, stad inwaarts
Jan van Galenstraat tussen A-10 en ringspoorbaan

Reconstructie Mr. Visserplein
Als onderdeel van de Zomerwerken 2009 is de realisatie van de hoofdinfrastructuur van het Mr. Visserplein
conform planning op 24 augustus 2009 gereed gekomen. Voorjaar 2010 moet de gehele reconstructie van
het plein gereed te zijn. Door weersomstandigheden is enige vertraging opgetreden bij de asfaltering van
de ﬁetspaden en in de Muiderstraat door de uitloop van de werkzaamheden.

Reconstructie Wibautstraat Noord
Op 15 december 2009 is het uitvoeringsbesluit behandeld in ons College waarna het in januari 2010 is
behandeld in uw Vergadering. Om te kunnen starten met het werk (verplaatsen stuwluchtopeningen Metro
en bijbehorende verkeersfasering) moeten een groot aantal bomen gekapt te worden. De kapvergunning is
aangevraagd. Indien langdurige bezwaar en beroepsprocedures een schorsende werking hebben op de kap
is er risico van vertraging. Een bodemonderzoek is uitgevoerd naar mogelijke vervuiling in de ondergrond.
Er blijken slechts een tweetal locaties te zijn waar daarvan sprake is. Deze bevinden zich langs de gevels en
in een dieper gelegen grondlaag. Het onderzoek laat echter ruimte voor zogenaamde ‘blind spots’, want
wanneer er niet bijzonder veel boringen worden gedaan, blijft het risico bestaan dat er tijdens het werk toch
op vervuiling gestuit wordt.

Rode Loper
Op 30 juni 2009 stemde ons College in met de deﬁnitieve nota van uitgangspunten voor de Rode Loper.
Thans worden diverse nadere onderzoeken verricht, onder andere naar de uitvoeringsplanning in relatie tot
de werkzaamheden en het boren van de Noord/Zuidlijn.

Wegtunnels
De projectscope van de IJtunnel is inmiddels uitgebreid met de Piet Heintunnel en de tunnel Arena.
De naam van dit project is RAW (Renovatie Amsterdamse Wegtunnels). Ook deze tunnels vallen namelijk
onder de nieuwe wetgeving betreffende tunnelveiligheid. (Zie ook in het hoofdstuk Gemeentebrede
aspecten de paragraaf Onderhoud van kapitaalgoederen.)
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Hogesluis
De hulpbrug is in september 2009 in gebruik genomen. Het eerste onderdeel van de feitelijke renovatie
van de Hogesluisbrug was het demonteren van het natuursteen. De kosten voor de uitvoering (cost to
complete) zijn gestegen van € 14,9 tot € 19,7 miljoen. Het dekkingstekort van € 4,8 miljoen is opgevangen
binnen de Begroting 2010. Bij de begroting en bij de 9-maandsrapportage is ook de slechte staat van de
waterpijlers gemeld. Inmiddels is aan de hand van proefboringen vastgesteld dat de pijlers zelf niet stabiel
zijn. Het oorspronkelijke plan om stalen buispalen door de waterpijlers te boren heeft een zeer groot risico
van instorten. In overleg met Monumentenzorg is daarom gekozen de waterpijlers tot aan de steunberen te
slopen. Deze wijziging van het bestek wordt momenteel uitgewerkt.

Utrechtsestraat
In samenwerking met Stadsdeel Centrum wordt de Utrechtsestraat integraal aangepakt: de renovatie van
de drie bruggen in de Utrechtsestraat wordt gecombineerd met groot onderhoud aan rijweg, trambaan,
trottoirs en nutsvoorzieningen. In juni 2009 heeft de aanbesteding van het project plaatsgevonden.
De werkzaamheden aan de Utrechtsestraat vinden in drie fasen plaats. In elke fase wordt een brug en
aansluitend stuk straat vernieuwd. Per 31 augustus zijn de werkzaamheden aan de 1e fase gestart: de
brug over de Herengracht en het deel van de Utrechtsestraat tussen Rembrandtplein en Keizersgracht. De
werkzaamheden aan de brug over de Herengracht duren langer dan gepland en de voorziene einddatum
van het totale project is doorgeschoven naar december 2010.

Overige reconstructies


Stadhouderskade: het project Stadhouderskade tussen Ferdinand Bolstraat en Amsteldijk is 24 april 2009
opgeleverd

Amstelveenseweg: de reconstructie van de Amstelveenseweg tussen Overtoom en Zeilstraat is gestart in
januari 2009 en is naar verwachting in februari 2010 gereed
 Reconstructie Johan Huizingalaan II: in 2009 is een uitvoeringskrediet voor de reconstructie van de
Johan Huizingalaan (tussen Pieter Calandlaan en Comeniusstraat) door uw Vergadering beschikbaar
gesteld. Mede gezien de slechte staat van het wegdek, is de koppeling met het project Tramhalte Johan
Huizingalaan losgelaten en wordt in 2010 met de uitvoering gestart


Verlengde Stellingweg, Molenaarsweg: dit project is uitgevoerd als onderdeel van het project ‘Verbeteren
doorstroming Ring A10’ en de upgrading van de route Mosplein-A10. Naast noodzakelijk technisch
onderhoud (vervanging ondergrond en deklaag) is een duurzaam veilig proﬁel aangebracht
 Reconstructie Burgermeester de Vlugtlaan: het project loopt volgens plan en de uitvoering is gestart op
25 september 2009
 Schoon door de Poort (Hoofdnet Auto): Een viertal onderhoudsprojecten zijn uitgevoerd in verband
met de overdracht van dit areaal aan de stadsdelen. De Hondsrugweg en Haarlemmer Houttuinen zijn
afgerond in 2009, de Raadhuisstraat en Rozengracht lopen door naar 2010.


Afstandbediening bruggen en sluizen
Op 29 april 2009 heeft ons College opdracht gegeven tot het schrijven van een masterplan voor het
invoeren van afstandsbediening voor de Amsterdamse bruggen en sluizen. Op 11 juni 2009 heeft uw
Vergadering een krediet toegekend voor de aanloopkosten en een pilotopstelling bij twee sluizen. Bij motie
is toen gevraagd meteen een inventarisatie te maken van de leeg komende brugwachterposten. Bij verdere
uitwerking van het masterplan zal hieraan uitwerking worden gegeven. Op 8 december 2009 is ons College
akkoord gegaan met uitvoering van het masterplan. Besluitvorming in uw Vergadering is voorzien voor
februari 2010. Bij uitvoering van het masterplan worden 62 bruggen en sluizen aangepast voor de invoering
van afstandsbediening.
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Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

76,1

83,9

83,3

81,6

Beheer stedelijke infrastructuur (210.1.03, 210.1.04, 210.2.05,
210.3.01, 210.4.01, 210.4.03, 210.5.02, 211.1.01, 221.1.03,
240.1.01)

34,9

37,3

37,2

35,9

Kapitaallasten stedelijke infrastructuur (210.1.02, 210.2.06,
210.3.02, 210.4.02,211.1.03, 211.1.05, 221.1.02, 240.1.02,
310.4.11)

39,3

42,8

41,9

41,9

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds (214.1.09)

1,8

1,8

1,6

1,7

Uitgaven uit de reserve beheer stedelijke infrastructuur 210.1.06

0,0

2,0

2,5

2,0

-3,5

-3,8

-4,2

-4,0

Inkomsten stedelijke infrastructuur (210.3.01i, 210.4.01i,
210.4.03i, 211.1.01i, 240.1.03i)

-3,5

-3,8

-4,2

-4,0

Mutaties in reserves

10,7

-4,8

-5,1

-4,8

Saldo

83,2

75,3

73,9

72,8

Baten -

Toelichting
Toelichting op de ontwikkeling van het saldo Algemene Dienst op hoofdlijnen:


Van Begroting 2009 naar Actualisatie 2009: Totaal neemt het saldo af met € 1,4 miljoen.
Dit wordt veroorzaakt door:
- lagere kapitaallasten door lagere investeringen:
-/- € 0,8 miljoen
- nominale ontwikkeling:
-/- € 0,05 miljoen
- hogere schadeinkomsten Openbare verlichting:
-/- € 0,15 miljoen
- afkoop stadsdeel voor hogere kwaliteit bij
-/- € 0,37 miljoen
openbare verlichting. Hier staat een hogere onderhoudslast
van € 0,02 miljoen per jaar tegenover. Deze constructie is conform
de afspraken in het beleidsplan Openbare Verlichting:
- tegenvallende reclame-inkomsten i.v.m. kredietcrisis
€ 0,03 miljoen

Jaarrekening 2009: Het saldo Algemene Dienst is € 1,1 miljoen lager dan het saldo van de actualisatie.
Dit wordt met name veroorzaakt door:
 een onderschrijding van ruim € 0,3 miljoen op het onderhoud van Hoofdnet Auto vanwege een bijdrage
van stadsdeel Bos en Lommer voor het project Jan van Galenstraat en het project Rinus Michelslaan
 een onderschrijding voor het beheer van de tunnels van € 0,3 miljoen vanwege vrijval verplichtingen 2008
en een bijdrage van KPN voor het gebruik van de tunnelfaciliteiten
 een onderschrijding van € 0,1 miljoen bij onderhoud bruggen vanwege vrijval verplichtingen 2008
 een onderschrijding bij openbare verlichting van € 0,2 miljoen vanwege vrijval verplichtingen 2008
 een gunstig resultaat van € 0,1 miljoen bij reclame waarbij tegen de verwachting minder nadelige
effecten van de crisis zijn opgetreden
 een onderschrijding bij de functie waterwerken vanwege vrijval verplichtingen 2008 en inkomsten uit het
verhalen van schades

Overige bijzonderheden
De uitgaven uit de reserve beheer stedelijke infrastructuur zijn lager en dat wordt hoofdzakelijk verklaard
door een vertraging in in de vergunningverlening voor de wachtsteiger Oosterdok en door een kleine
vertraging in de planning bij het project reconstructie Circuit Oostoever.
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2.5.3 Beheer en infrastructuur: Wat heeft het gekost?
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2.6 Subresultaatgebied Overig

2.6.1 Overig: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

8,8

8,1

8,0

8,9

Verkeer en vervoerbeleid (211.2.09)

3,5

3,1

3,1

4,0

-0,2

-0,5

-0,5

0,1

Kapitaallasten Nieuwevaart en ruimtelijke ordening (211.2.12,
214.1.04, 810.1.04)

4,7

4,6

4,5

4,5

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds (214.1.02)

0,9

0,8

0,8

0,3

-25,4

-23,7

-44,0

-40,4

-0,1

0,0

0,0

-0,1

Bestuurshulp en stelpost bezuinigingen (211.2.06, 211.2.13)

Baten Verkeers- en vervoersbeleid
Afdracht Mobiliteitsfonds aan algemene dienst
Voeding Mobiliteitsfonds
Mutaties in reserves
Saldo

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-24,6

-23,0

-43,3

-39,6

24,3

22,2

42,5

39,3

7,7

6,6

6,5

7,8

Toelichting
Toelichting op de ontwikkeling van het saldo AD op hoofdlijnen:
van Begroting 2009 naar Actualisatie 2009 neemt het saldo af met € 0,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt
door lagere kapitaallasten
 Jaarrekening 2009: voor dit subresultaatgebied is een overschrijding gerealiseerd van € 1,3 miljoen. De
oorzaken zijn:
- een overschrijding op de functie Verkeer- en vervoerbeleid, veroorzaakt door hogere uitgaven ten
behoeve van het taxidossier. Conform besluitvorming is dit gecompenseerd door lagere uitgaven op
de functie sociale veiligheid OV
- een overschrijding op de post bestuurshulp van € 0,6 miljoen, bestaande uit de kosten van de
Commissie Veerman (ad € 635.000). Bij de opdrachtverlening is hiervoor geen budget geregeld. De
suggestie van de Bestuursdienst deze kosten ten laste van het project NZL te brengen vond geen
gehoor bij de projectorganisatie
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3.1 Reserves
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
ultimo 2008

Mutaties 2009

Stand
ultimo 2009

+/+

-/-

0

6,7

0,2

6,5

Reserves
IJweg
2e

Coentunnel

0

2,5

0,2

2,3

Egalisatiereserve CAN-gebied

0

6,9

1,3

5,6

Reserve WW voormalig dAB

0

0,4

0

0,4

146,5

333,8

0

480,3

Westrandweg /

Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn
Gratis openbaar vervoer

0,4

0

0,4

0,0

NDSM-veer

1,8

0,1

0,5

1,4

Reserve Voorrang Gezonde Stad

12,3

0

8,1

4,2

Gemeentelijk aandeel in kosten busstation / autoonderdoorgang CS

53,9

0

5,8

48,1

Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve

34,5

44,0

27,2

51,3

Risicoreservering IJsei

7,9

0

0

7,9

Inrichting Wibautas (UNA-geld)

1,6

0

1,0

0,6

Mobiliteitsfonds - algemene reserve

4,9

1,7

3,4

3,1

Bewonersgarages Zuidoost

1,2

1,2

0,4

2,0

Vakantiegeld (dAB - Parkeergebouwen)

0,1

0,1

0,1

0,1

Reserve beheer stedelijke infrastructuur

13,8

0

2,0

11,8

278,2

397,3

50,7

625,5

Totaal reserves

Nieuwe reserves
IJweg
Deze nieuwe reserve is gevoed door overheveling van drie bestemmingreserves die gevormd zijn ten laste
van het Vereveningsfonds.van OGA naar DIVV. Onttrekkingen vinden plaats ten behoeve van het dekken van
uitgaven voor de IJweg west.

Westrandweg / 2e Coentunnel
Deze nieuwe reserve is gevoed door overheveling van drie bestemmingreserves die gevormd zijn ten laste
van het Vereveningsfonds.van OGA naar DIVV. Onttrekkingen vinden plaats ten behoeve van het dekken van
uitgaven voor de Westrandweg/2e Coentunnel.

Egalisatiereserve CAN-gebied
Vanuit de grondexploitatie is aan deze reserve een bedrag van € 3,2 miljoen toegevoegd. Daarnaast is vanuit
de activering van de Bomengarage een bedrag van € 3,6 miljoen toegevoegd. De onttrekking betreft het
saldo van het CAN-gebied en de extra afboeking van parkeerapparatuur CAN.

Reserve WW voormalig DAB
Dit betreft het ontvangen deel van de WW-gelden van de voormalige Dienst Advies en Beheer. Deze zijn
overgeheveld naar DIVV.
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3 Reserves, voorzieningen en investeringen

verkeer en infrastructuur

Gehandhaafde reserves
Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn
De dotatie heeft betrekking op enerzijds de overdracht van de reservering voor inpassing stations NZL van
OGA naar DIVV en anderzijds de overheveling vanuit het risicofonds van € 48,4 miljoen. Daarnaast is een
bedrag van € 265,1 miljoen toegevoegd naar aanleiding van de verwerking van de Q4-2009 rapportage.

NDSM-veer
De onttrekking betreft de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van het veer. Daarnaast is er rente aan de
reserve toegevoegd.

Voorrang voor een gezonde stad
Deze reserve dient ter dekking van activiteiten in het kader van Voorrang voor de Gezonde Stad (VGS). Zie
voor een nadere toelichting ook hoofdstuk 5.

Gemeentelijk aandeel in de kosten busstation/auto-onderdoorgang CS
Onttrekking ten behoeve van de dekking van het gemeentelijk aandeel van de uitvoeringskosten IJsei.

Risicoreservering IJsei
Dit betreft een reserve ter dekking van de risico’s van het project IJsei.

Bewonersgarages Zuidoost
De toevoeging betreft de rente over de belegde reserve. Daarnaast is het eindsaldo van de voorziening
‘groot onderhoud garages Zuidoost’ toegevoegd aan deze reserve. De onttrekking betreft alleen het
hoogstnoodzakelijke onderhoud vanwege de onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied.

Inrichting Wibautas
Aan deze reserve is het eindsaldo van de voorziening ‘Groot onderhoud garages Zuidoost’, ad € 1,2 miljoen
toegevoegd. In 2009 heeft, vanwege de onzekerheid ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen in
het gebied, alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud plaatsgevonden. Hierdoor was de daadwerkelijke
onttrekking lager dan geraamd.

Mobiliteitsfonds-Algemene Reserve
In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van de Algemene Reserve Mobiliteitsfonds geschetst. De
afwijking ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere parkeerinkomsten en de
vrijval uit de bestemmingsreserve. Daarnaast zijn in 2009 nog subsidies ontvangen voor werkzaamheden
die in 2008 zijn verantwoord in het fonds. Ook deze overloop is gedoteerd aan de algemene reserve. Bij de
behandeling van de begroting 2008 heeft ons College besloten dat een buffer in de Algemene Reserve van
€ 1,5 miljoen voor onvoorziene omstandigheden noodzakelijk is. Dit betekent dus dat van de reserve circa
€ 1,6 miljoen kan worden ingezet bij de actualisatie van het Meerjaren Werk- en Investeringsprogramma
2009-2013 (MWP).
Algemene Reserve Mobiliteitsfonds
Beginbalans

Bedragen in €
4.875.086,39

Vrijval uit bestemmingsreserve

971.397,97

Afrekening parkeerinkomsten 2008

115.493,20

Overloop 2008
Dotatie aan bestemmingsreserve
Eindbalans
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558.660,51
-3.389.200,00
3.131.438,07

In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van de Bestemmingreserves Mobiliteitsfonds geschetst.
Bestemmingsreserves Mobiliteitsfonds

Bedragen in €

Beginbalans

34.545.799,09

Geraamde parkeerinkomsten

39.475.409,00

Dotatie vanuit Algemene Reserve

3.389.200,00

Vrijval

-971.397,97

Onttrekking middelen in 2009

-26.215.610,77

Eindbalans

50.223.399,35

De nieuwe werkwijze voor het Mobiliteitsfonds moet de omvang van de stille reserves van het Mobiliteitsfonds drastisch verminderen. Dat in 2009 de uitgaven uit het reguliere Mobiliteitsfonds net als in 2008
hoger dan de geraamde inkomsten geeft aan dat deze opzet slaagt. De bestemmingsreserve is echter wel
gegroeid. Dit komt doordat VGS vanaf 2009 een (geoormerkt) onderdeel vormt van het Mobiliteitsfonds. De
uitgaven worden in eerste instantie nog geﬁnancierd uit de bestemmingsreserve VGS. Doordat de uitgaven
van VGS achter bleven op de prognose zijn er nog geen uitgaven gedeclareerd in het Mobiliteitsfonds,
terwijl de extra parkeeropbrengsten die bestemd zijn voor het programma wel gedoteerd werden aan de
bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds.

Reserves beheer stedelijke infrastructuur

3.2 Voorzieningen
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
ultimo 2008

Mutaties 2009

Stand
ultimo 2009

+/+

-/-

1,4

0,1

Voorzieningen
Bijdrage OGA ﬁetsenstalling Zuid/WTC

0

1,3

Exploitatie en investeringen NZK-veren

224,9

10

6,1

228,8

Risicofondsen N/Z-lijn

184,7

124,5

48,4

260,8
0,1

Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn

0,2

0

0,1

Groot onderhoud (DAB - Parkeergebouwen)

5,0

0,9

2,6

3,3

Brandwerende coating Piet Heintunnel

0,1

0

0

0,1

414,9

136,8

57,3

494,4

Totaal voorzieningen

Nieuwe voorzieningen
Bijdrage OGA ﬁetsenstalling Zuid/WTC
De dotatie betreft de bijdrage van het OGA voor de huur van de ﬁetsenstalling Zuid/WTC en de onttrekking
betreft de huurkosten van deze ﬁetsenstalling.

Gehandhaafde voorzieningen
Exploitatie en investeringen NoordZeeKanaalVeren
Eind 2007 is de overeenkomst tussen het rijk en de gemeente getekend betreffende de overdracht van de
veren over het Noordzeekanaal. Voor de kosten heeft het rijk een afkoopsom betaald van € 220 miljoen.
Deze afkoopsom is opgenomen in deze voorziening, waaruit de jaarlijkse kosten (exploitatie, beheer
en onderhoud, vervangingsinvesteringen, et cetera) worden gedekt. Er wordt rekening gehouden met
een onttrekking van € 5,1 miljoen per jaar. Aan de voorziening wordt rente toegevoegd tegen een vaste
rentevoet van 4,5% berekend op basis van het gemiddelde van de begin- en eindbalans.
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Mobiliteitsfonds - Bestemmingreserves
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Risicofondsen Noord/Zuidlijn
Voorziening ter dekking van de risico’s bij de Noord/Zuidlijn.

Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn
De onttrekking betreft de bijdrage voor 2009.

Grootonderhoud parkeergebouwen
Naast het werkelijk gepleegde groot onderhoud is in 2009 het boekverlies op de verkoop van de K-serie
garages Zuidoost onttrokken aan deze voorziening. Dit betrof een bedrag van € 0,8 miljoen.

Brandwerende coating Piet Heintunnel
Dit werk kan pas uitgevoerd worden na 2011, omdat de komende jaren werkzaamheden in de IJtunnel
gepland zijn en er conform het corridorbesluit in die periode geen buisafsluiting in de Piet Heintunnel kan
plaatsvinden.

4 Prioriteiten 2009

4.1 Realisatie prioriteiten 2009
Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010
Omschrijving
prioriteit

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Beheer autotunnels S
(Beheren op
Niveau)

700

700

Achterstallig onderhoud uitgevoerd en opstellen
tunnelveiligheidsdossier.

J

n.v.t.

Klaprozenweg,
dekking gemeentelijk aandeel

S

1.300

218

In 2009 zijn voor de verbreding Klaprozenweg de
volgende activiteiten uitgevoerd om het PvE samen
te stellen: 1) ontwerpen: verkeers-en schetsontwerp
met vrije busbaan. 2) onderzoeken:verkeersregel
technisch onderzoek KPN Johan van HasseltwegMosplein capaciteitsonderzoek brug 356. 3) opstellen
PvE brug 356 en bestemmingsplan Klaprozenweg.
Door toename van de projectkosten is het PvE in
september bestuurlijk nog niet vastgesteld

N, conform 2014
aanvraag

Groot- en vervangingsonderhoud
infrastructuur12

S

1.100

Zie
De infrastructuur is in een behoorlijke staat
toelichting
onder deelprojecten

12

S/I

Zie
toelichting
onder deelprojecten

De prioriteit Groot- en vervangingsonderhoud infrastructuur valt uiteen in 5 deelprojecten die daaronder
apart worden toegelicht. Te weten: Onderzoek vervangen bruggen, IJtunnel renovatie 2009, IJtunnel
aanpassen brandveiligheid, wegwerken achterstallig onderhoud tunnels en wegwerken achterstallig
onderhoud sluizen.
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S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Onderzoek
vervangen
bruggen

S

90

74,3

Onderzoek en voorontwerp brug 137, 265, 400 en
174 opgestart

N, conform 2013
aanvraag

IJtunnel renovatie
2009

S

250

1.023

Het renovatieproject voor de IJtunnel wordt
omvangrijker dan in eerste instantie is geraamd. Dit
wordt veroorzaakt doordat lopende onderzoeken en
risicoanalyses hebben uitgewezen dat de tunnel op
het gebied van zelfredzaamheid en brandveiligheid
drastisch moet worden aangepast om te kunnen
voldoen aan de tunnelveiligheidswet WARVW. Een
aantal keuzemogelijkheden wordt uitgewerkt voor het
bestuur waarbij de omvang van de totale investering
is gekoppeld aan het maatschappelijk aanvaardbare
restrisico

n.n.b.

IJtunnel aanpassen S
brandveiligheid

360

0

Zie tekst bij IJtunnel renovatie 2009

n.n.b.

Wegwerken achter- S
stallig onderhoud
tunnels

330

Wegwerken achter- S
stallig onderhoud
sluizen

52

11,6

Sluis 101, Amstelschutsluis, vervangen van viertal
sluisdeuren in uitvoering.Sluis 104 Oud Entrepotdoksluis, achterstallig onderhoud aan metselwerk en
natuursteen in uitvoering

N, conform 2012
aanvraag

Nieuwbouwprogramma
Stadsilluminatie

35

97,5

Goed beheerde stedelijke infrastructuur. Programma
wordt conform begroting uitgevoerd

N, conform 2013
aanvraag

S3

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Wegwerken van achterstand in onderhoud tunnels ten N, conform 2011
opzichte van het nagestreefde kwaliteitsniveau
aanvraag
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prioriteit
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5 Realisatie Meerjaren Werk- en
Investeringsprogramma 2009-2013
Hieronder wordt de realisatie van de jaarschijf 2009 uit het Meerjaren Werk- en Investeringsprogramma
2009-2013 (MWP) weergegeven. Het MWP en de reguliere P&C-producten als begroting en jaarrekening zijn
verschillende instrumenten voor verschillende doeleinden. De reguliere P&C-producten zijn gericht op het
aﬂeggen van de comptabele verantwoording. Dit resulteert in een aantal bijzonderheden:
 het onderscheid tussen de algemene dienst en de kapitaalsdienst maakt een overkoepelend beeld van
de uitgaven lastig
 de BBV-regels rond reserves en interne verrekeningen leiden vaak tot dubbeltellingen
de verantwoording vindt, gezien de omvang van de gehele gemeentebegroting, op een hoog abstractieniveau plaats
 de focus op lasten-baten-saldo maakt dat er minder aandacht is voor andere dekkingsbronnen


Het volgen van de daadwerkelijke uitgaven van speciﬁeke meerjarige projecten die worden gedekt uit
verschillende ﬁnancieringsbronnen is daarmee haast ondoenlijk met het reguliere P&C-instrumentarium.
DIVV werkt mede daarom met een aanvullend product: het Meerjaren Werk- en Investeringsprogramma
(MWP). In het MWP wordt inzicht verschaft op de daadwerkelijke uitgaven van activiteiten en waar deze uit
gedekt worden. Het geeft daarbij inzicht op activiteitenniveau, zonder een verregaande abstractie.
Gezien de andere opzet van de producten is een vergelijking of aansluiting niet eenvoudig te maken.
Immers, als dit eenvoudig was dan zou de meerwaarde van het MWP juist beperkt zijn. De aansluiting
is er vanzelfsprekend wel, zo worden de uitgaven ten laste van het saldo Algemene Dienst, de uitgaven
verantwoordt op de kredieten, het mobiliteitsfonds en de reserves en voorzieningen één op één verwekt in
het MWP.
In dit onderdeel wordt de verantwoording van 2009 gepresenteerd aan de hand van het MWP 2009-2013. In
de volgende paragraaf wordt een beeld geschetst op geaggregeerd niveau. Wat was op basis van kasritmes
de omzet van DIVV en hoe werd die gedekt, zijn daarbij de relevante vragen. In de paragraaf daaropvolgend
wordt een overzicht op activiteitenniveau gepresenteerd. In de laatste paragraaf worden de projecten boven
de € 1 miljoen apart gepresenteerd waarbij aandacht is voor de meerjarige ontwikkeling van en risico’s bij
deze projecten.
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In onderstaande tabel is de omzet van DIVV naar dekkingsbron en doelstelling weergegeven.
Bedragen x € 1.000
Doelstelling

Saldo
Algemene
Dienst

Krediet
Onrendabel

CMF

SRA/
Rijk

Behoud en verbeteren OV

GREX/ Reserves /
VF
Voorzieningen

Overige

Totaal
Rekening
2009

22.518

88.304

7.452

202.517

5.795

12.317

38.736

377.639

Noord/Zuidlijn

0

86.881

0

95.020

0

0

30.600

212.501

Overige projecten

0

1.423

2.916

9.878

5.795

5.767

1.021

26.800

Programma’s

0

0

2.042

48.559

0

0

4.554

55.155

532

0

904

0

0

0

0

1.436

21.986

0

1.590

49.060

0

6.550

2.561

81.747

510

0

4.757

0

0

104

377

5.748

Projecten

0

0

818

0

0

0

80

898

Programma’s

0

0

987

0

0

0

0

987

Producten

0

0

1.207

0

0

0

0

1.207

510

0

1.745

0

0

104

297

2.656

91

0

242

0

0

8.102

732

9.167

Projecten

0

0

0

0

0

0

3.205

3.205

Programma’s

0

0

0

0

0

8.102

356

8.458

91

0

242

0

0

0

376

709

5.689

220

7.857

2.419

158

156

39.795

56.294

0

220

0

0

158

156

0

534

Producten
Continue dienst
Betere luchtkwaliteit in de stad:
stimuleren ﬁets

Continue dienst
Betere luchtkwaliteit in de stad: overig

Producten
Betere bereikbaarheid ten dienste van
stad en regio
Projecten
Programma’s

0

0

4.660

1.268

0

0

742

6.670

1.171

0

2.780

1.121

0

0

49

5.121

570

0

0

30

0

0

185

785

3.948

0

417

0

0

0

38.819

43.184

Een veiliger stad

0

150

3.376

314

0

0

0

3.840

Programma’s

0

150

2.630

0

0

0

0

2.780

Producten

0

0

746

314

0

0

0

1.060

Producten
Advisering en vertegenwoordiging
Continue dienst

Goed beheerde stedelijke
infrastructuur
Projecten
Programma’s
Continue dienst
Overig
Continue dienst
Niet

stelling
naar

oord
doel
verantw

Kapitaallasten activa Algemene Dienst
en OV
Totaal

32.531

42.354

1.712

240

0

3.049

5.466

85.352

500

22.969

1.712

240

0

3.049

1.461

29.931

4.099

19.385

0

0

0

0

250

23.734

27.932

0

0

0

0

0

3.755

31.687

-1.713

0

820

0

0

0

31.181

30.288

-1.713

0

820

0

0

0

31.181

30.288

-1.908

488

-1.420

56.056
113.774

131.516

26.216

205.490

5.953

23.728

553

56.609

116.840

623.517

De omzet van DIVV bedroeg in 2009 ruim € 623,5 miljoen. Dit is circa € 30 miljoen hoger dan 2008. De
Noord/Zuidlijn was goed voor circa 34% van deze omzet tegen 49% in 2007. Absoluut gezien waren de
uitgaven voor de Noord/Zuidlijn in 2009 lager dan in 2008 wat dus betekent dat de groei van de uitgaven
zich manifesteert bij de andere activiteiten van de dienst. De opname van Parkeergebouwen en de
Materiaaldienst zijn hier met name de reden voor.
De verantwoording 2009 kenmerkt zicht door een forse onderuitputting, 74% van de in de actualisatie
geprognosticeerde uitgaven werden daadwerkelijk gerealiseerd. Dit lage percentage wordt voornamelijk
veroorzaakt door de lagere uitgaven bij twee projecten. De uitgaven bij de Noord/Zuidlijn zijn bijna
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€ 100 miljoen lager dan eerder begroot vanwege het stilleggen van de bouw op enkele belangrijke projectdelen. Daarnaast was voor AMSYS uitgegaan dat eind 2009 de opdracht voor de levering van metrostellen
zou zijn gegund en dat een eerste betaling zou zijn gedaan. Deze betaling vindt nu echter begin 2010 plaats,
wat leidt tot een onderuitputting (op papier) van circa € 80 miljoen.
Gecorrigeerd met bovenstaande projecten is het bestedingspercentage ruim 90%. Gezien de onzekerheden
waarbinnen de activiteiten van DIVV moeten worden uitgevoerd is dat een bemoedigend percentage
en vergelijkbaar met vorig jaar. De score over 2008 en 2009 liggen fors hoger dan de jaren daarvoor. De
voorzichtige conclusie van vorig jaar, dat de werking van het programmeren zijn vruchten afwerpt, lijkt
daarmee weer iets harder te zijn geworden.
Positief is daarbij het bestedingspercentage van de projecten binnen het subresultaatgebied Beheer
stedelijke infrastructuur. Voorgaande jaren scoorde deze projecten traditioneel laag met percentages van
50% à 60%. Dit jaar geeft een beduidende verbetering te zien: 86%. De kasritmes van deze projecten zijn
nog altijd moeilijk te ramen vanwege de invloed van stadregisseur en stadsdelen maar dit jaar is daar dus
duidelijk verbetering in gekomen. De uitkomsten van de volgende jaarrekeningen zullen leren of dit een
structurele verbetering betreft.

Omzet naar dekkingsbron
50

in procenten

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Saldo AD

2009

2008

Krediet
Onrendabel
2007

CMF

SRA/Rijk

GREX/VF

Reserves &
Voorzieningen

Overige

2006

Er zijn echter nog altijd terreinen waar de uitgaven te veel achter blijven op de prognose. Het programma
Voorrang voor de Gezonde Stad (VGS) realiseert wederom een teleurstellend bestedingspercentage. Deels
wordt dit veroorzaakt door redenen die liggen buiten de invloedssfeer van het programma, maar er lijkt nog
altijd ook sprake te zijn van een te goot planningsoptimisme. Bij de herijking van het programma in 2010 zal
hier rekening mee moeten worden gehouden.
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Resultaatgebied Openbare ruimte, groen,
sport en recreatie

Maatschappelijk effect
Amsterdam is een gezonde, sportieve en aantrekkelijke stad, waar mensen graag willen wonen en werken.

1 Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Totaal resultaatgebied
Lasten +
Baten -

52,1

62,6

75,6

69,4

3,8

3,0

5,1

9,8

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties
reserves

48,3

59,6

70,6

59,6

Toevoeging minus onttrekking reserves

20,0

- 7,1

- 16,9

- 7,0

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties
reserves

68,3

52,5

53,7

52,7

Saldo reserves

43,1

3,8

29,6

32,7

Saldo voorzieningen

13,9

- 5,7

14,3

13,2

De stand reserves ultimo 2008 in de kerncijfer tabel verschilt van de stand in de tabel Reserves en
Voorzieningen. In 2008 werd de reserve Groeifonds Groen Zuidas nog in dit resultaatgebied verantwoord,
vanaf 2009 wordt deze reserve in het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling verantwoord. Deze verandering
hangt samen met de oprichting van de Dienst Zuidas Amsterdam per 1 januari 2009.
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openbare ruimte, groen,
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De stad heeft een systeem van bereikbare, goed ingerichte en goed beheerde openbare ruimten en
groengebieden. Pleinen, straten, parken, sportaccommodaties, volkstuinparken en het regionale landschap
maken de stad aantrekkelijker en versterken daardoor de stedelijke (creatieve) economie, maatschappelijke
kwaliteit, cultuur en milieu.
De Amsterdamse samenleving is een samenleving waarin sport een lifestyle is met veel (genieten van)
sportbeoefening en waarin topsport een voorbeeldfunctie heeft voor jongeren. Maar ook kan sport als
effectief instrument worden ingezet op andere beleidsterreinen, zoals maatschappelijke participatie, sociale
cohesie, talentontwikkeling, gezondheid en economie.

2 Doelstellingen, activiteiten en ﬁnanciën per
subresultaatgebied

2.1 Subresultaatgebied Sportdeelname en -stimulering

openbare ruimte, groen,
sport en recreatie

2.1.1 Sportdeelname en -stimulering: Hoe hebben we het maatschappelijk effect
bereikt?

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 1: Toename van het aantal (vooral jongere) sportende Amsterdammers
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting

Rekening

Te behalen

2009

2009

resultaat
2006-2010

61%1

70%

Percentage Amsterdammers dat
aan sport doet

65% van de
Amsterdammers
sport (2006)

Percentage jongeren (6-17 jaar)
dat minimaal 1 keer per week
sport

6-12 jaar: 74%
13-17 jaar: 68%
6-17 jaar: 70%
(2006)

73%
69%
71%

80%

Percentage jongeren (6-17 jaar)
dat minimaal 2x per week sport

6-17 jaar: 40%
(2006)

52%

50%

45%
39%
(2006)

50%
47%

>55%
>50%

13
stadsdelen
zijn zover

14
stadsdelen
participeren

Lidmaatschap vereniging
6-12 jaar
13-17 jaar

Realisatie Sportplan 2009-2012

1

Sportplan is
vastgesteld (2008)

Voor deze
indicatoren geldt
dat dit eens per 4
jaar wordt gemeten.
Volgende meting is
in 2010.

Implementatie
Sportplan

De Sportmonitor verschijnt in 2010, de resultaten waren eind 2009 bekend. De daling is vrijwel uitsluitend
toe te schrijven aan de leeftijdsgroep 35-54 jarigen.
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Doelstelling 2: Meer ontmoetingen tussen Amsterdammers via de sport en daardoor een toename van deelname aan
maatschappelijke activiteiten
Indicator

Nulmeting

Percentage sporters in
verenigingsverband

29% (2006)

Aantal teams in speciale2 takken

1.420 (2005)

Rekening 2008

Te behalen
resultaat
2006-2010

Stijging
1.638
van aantal
(+15%)
jeugdsportteams 7,5%
t.o.v. 2006

103
-21,7 fte

Verenigingen maatschappelijk actief (deelname aan
sportstimuleringsprogramma’s)

103 (13%)
100
61 (59%)

104
94
623

+5%

Aantal
jeugdteams
is met 10%
gestegen.

1034 (13%)
150
61 (59%)

+10%

Doelstelling 3: Stimuleren sportaanbod op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal PO-scholen met
kennismakingsaanbod

134 (2007)

1625

160

1586

180

Schoolsportclubs

15 (2007)

25

35

54

50

PO

36 (2007)

36

45

47

55

VO

11 (2007)

16

14

16

16

Aantal wekelijkse Topscore
trainingen

220 (2007)

260

300

304

300

sportactieve scholen

2

3

4
5

6

Het gaat hier om dertien takken van jeugdsport: de zes grootste zaalsporten en de zeven grootste
veldsporten.
Als gevolg van een beleidswijziging is in december 2009 de doelstelling voor 2010 door VWS naar
beneden bijgesteld tot 57,5 fte.
Financiering door het rijk van dit project eindigt in 2010.
Dit aantal heeft betrekking op het schooljaar 2007/2008. In de rekening 2008 was het aantal van 173
opgenomen, dat bij nader inzien gecorrigeerd moest worden tot 162.
Schooljaar 2008/2009.

Jaarrekening 2009 Resultaatgebieden 171

openbare ruimte, groen,
sport en recreatie

25 (3%) (2006)
20% (2007)
0 (2007)

Rekening
2009

29%

van sport

Aantal verenigingen
dat participeert in
sportstimuleringsactiviteiten:
Meedoen allochtone jeugd
Stedelijke sportstimulering
Aantal combinatiefuncties

Begroting
2009

2.1.2 Sportdeelname en -stimulering: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Toename van het aantal (vooral jongere) sportende Amsterdammers
Het aantal scholen dat een structureel kennismakingsaanbod van sportactiviteiten ontvangt, is – na de forse
groei in 2008 – in 2009 op peil gebleven. In 2010 wordt op basis van de nu geregistreerde aanmeldingen
een nieuwe doorgroei voorzien naar 184.

Doelstelling 2: Meer ontmoetingen tussen Amsterdammers via de sport en daardoor een
toename van deelname aan maatschappelijke activiteiten

openbare ruimte, groen,
sport en recreatie

Sportverenigingen worden ondersteund met combinatiefunctionarissen. Sportverenigingen kunnen daarnaast
gebruikmaken van de diensten van verenigingsadviseurs. Via het project Meedoen is in samenwerking met
ruim 100 sportverenigingen extra ingezet op de werving van allochtone jeugd.

Doelstelling 3: Stimuleren sportaanbod op basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs
Sportverenigingen zijn gefaciliteerd met combinatiefunctionarissen, waardoor ze in staat worden gesteld ook
een naschools sportaanbod te bieden.

2.1.3 Sportdeelname en -stimulering: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +
Amsterdamse Sportraad

0,17

0,17

0,20

0,23

Sportbeleid en service bureau

2,22

1,65

1,78

2,17

Sportstimulering Jongeren

3,92

5,91

6,60

5,88

Stelpost combinatiefunctie

0

-1,10

2,23

3,87

Sportbeleid en service bureau

0,85

0,55

0,55

0,51

Sportstimulering Jongeren

0,99

0,92

3,20

3,44

Baten -

Mutaties in reserves
Reserve Impuls brede school

1,33

0

-1,10

-1,10

Reserve sportuitmarkt

0

0

0

0,09

Reserve Verenigingsondersteuning

0

0

0

0,1

Reserve MAJOS

0

0

0

0,54

5,80

5,16

5,96

7,83

Saldo

Toelichting
Sportbeleid en service bureau: ten opzichte van de actualisatie stijgen de uitgaven voor het sportbeleid
en servicebureau met € 0,4 miljoen. Deze uitgaven worden gedekt door de reserve jump-in
 Stelpost combinatiefunctie: de uitgaven betreffende de combinatiefuncties waren in totaal € 3,9 miljoen.
Het verschil tussen de geactualiseerde begroting en rekening bedraagt € 1,7 miljoen. Dit verschil wordt
verklaard door de uitgaven van de reserve impuls brede school van € 1,1 miljoen, de getroffen voorzieningen voor de basketbalclub ABC en de Sporthallen Zuid, en de apparaatskosten sport van € 0,5 miljoen
die zijn doorberekend
 Sportstimulering Jongeren: de baten lopen op door een verschuiving van middelen ten behoeve van
sportstimulering jongeren. De lasten verminderen door onder andere de toevoeging aan de reserve
Majos
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2.2 Subresultaatgebied Topsport

2.2.1 Topsport: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 4: Kans om zich te ontwikkelen binnen de sport voor alle talentvolle jonge Amsterdammers
Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal fulltime-programma’s voor
talent-ontwikkeling van sportbonden in
Amsterdam

11 (2007)

11

15

12

15

Aantal sportbonden waarmee integrale
samenwerkingsverbanden zijn afgesloten

0 (2007)

2

8

2

8

Doelstelling 5: Een goed topsport-klimaat; bijdrage van topsport aan ‘Amsterdam Topstad’
Indicator

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal (inter)-nationale sportevenementen

35 beoogde
(inter)- nationale
sport-evenementen
(2007)

47

Circa 50

56

N.t.b.

Positie op lijst topsportgemeenten in
Nederland

Nummer 1 in 2008
(2008)

Nominatie
top 5

Nominatie

1

Nominatie
top 5

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

1

1

1

Doelstelling 6: Realisatie Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO)
Indicator

Nulmeting

Rekening
2008

Zie toelichting 2.2.2.

2.2.2 Topsport: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 4: Kans om zich te ontwikkelen binnen de sport voor alle talentvolle jonge
Amsterdammers
In 2009 is door NOC*NSF aan Amsterdam ofﬁcieel de status van één van de (maximaal) vier, Nederlandse
Centra voor Topsport en Onderwijs7 toegekend. Dit is onderdeel van Olympisch Plan 2028. Op basis
7

Een Centrum voor Topsport en Onderwijs is dé plek waar sporters optimaal fulltime kunnen trainen,
studeren en wonen. Het initiatief voor de CTO’s is genomen door het Ministerie van VWS en NOC*NSF.
Het CTO is een vliegwiel dat bijdraagt aan een verdere professionalisering van de sport en een beter
sportimago. Andere plaatsen waar een CTO komt zijn Heerenveen, Eindhoven en Papendal.

Jaarrekening 2009 Resultaatgebieden 173

openbare ruimte, groen,
sport en recreatie

Indicator

van een Bedrijfsplan 2009-2016, werden twee accreditatiemomenten met succes doorlopen. Binnen het
CTO Amsterdam zijn zeven nationale sportbonden aangesloten met in totaal twaalf fulltime trainings- en
wedstrijdprogramma’s. Dit betekent dat ongeveer 150 talenten minimaal 20 uur per week onder regie van
de landelijke sportbond in Amsterdam trainen. Deze talenten wonen, studeren & trainen op ﬁetsafstand en
krijgen hier ook nog de benodigde medische, fysieke en maatschappelijke begeleiding.
Voor de Focussportbonden Atletiek en Voetbal lagen er begin dit jaar al integrale overeenkomsten (van
basis tot top). Verder zijn in 2009 met de zeven sportbonden die zijn aangehaakt bij het CTO Amsterdam
contracten afgesloten.

openbare ruimte, groen,
sport en recreatie

Doelstelling 5: Een goed topsportklimaat; bijdrage van topsport aan ‘Amsterdam Topstad’
In 2009 is een Amsterdamse hitlist samengesteld, waarop de evenementen staan die a) goed zijn voor
Amsterdam (passend bij status als focus- of CTO sport dan wel interessant qua citymarketing) en b) kunnen
dienen als trackrecord binnen het Olympisch Plan 2028. Op basis hiervan kan meer dan vooreen proactief
geworven worden.
Voorjaar 2009 is Amsterdam verkozen tot ‘Topsportgemeente 2008’. Amsterdam kende in het jaar 2008
de beste topsportprestaties, gemeten over 38 landelijke sportcompetities. Amsterdam mocht in de
onderzochte competities vier landskampioenen huldigen. En ook de overige Amsterdamse teams wisten
goed te presteren. Voetbal, hockey, basketbal en honkbal waren voor Amsterdam de grootverdieners in het
puntenklassement.

Doelstelling 6: Realisatie Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO)
Deze doelstelling werd gerealiseerd; zie doelstelling 4.

2.2.3 Topsport: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +
Topsport

1,02

1,08

1,48

1,50

Topsport

0

0

0

0

Mutaties in reserves

0

0

0

0

1,02

1,08

1,48

1,50

Baten -

Saldo

Toelichting
Topsport
De extra uitgaven voor Acquisitie Grootschalige Sportevenementen 2009 zijn gedekt uit het rekeningresultaat 2008. Het betreft een saldo neutrale mutatie.
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2.3 Subresultaatgebied Sportvoorzieningen en
–accommodaties

2.3.1 Sportvoorzieningen en -accommodaties: Hoe hebben we het maatschappelijk
effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 7: Voldoende en goede sportaccommodaties met behoud van zo veel mogelijk sportparken binnen de Ring
Nulmeting

Rekening 2008

Aantal sportvelden :
- voetbal (gras/kunstgras)
- hockey w.v. gras/kunstgras

162: 148/14 (2004)
32: 10/22 (2004)

Aantal standaardsporthallen
Jaap Eden-complex:
Bezoekcijfers IJscomplex Jaap Eden

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

153: 116/37
34: 9/25

158:119/39
34: 9/25

134: 97/37
36: 7/29

23 (2004)

26

26

29

590.565 (2006)

590.0048

578.5539

600.000

600.000

Doelstelling 8: Een sportievere openbare ruimte en kwalitatief betere sportvoorzieningen
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Percentage (geschikte) gymzalen
gebruikt voor naschoolse sport

59% (2005)

-

75%

onbekend10

75%

Aantal topparken

0 (2007)

-

3

4

4

Opgeknapte speelplekken in de
openbare ruimte

0 (2007)

-

7

011

7

8

Heeft betrekking op het seizoen 2007/2008. In de Rekening 2008 was een schatting van 600.000
opgenomen.

9

Seizoen 2008/2009.
Gegevens niet aangeleverd door stadsdelen.
De plannen voor de eerste zeven zijn zo goed als klaar, uitvoering in 2010. Doelstelling voor 2006-2010
moet worden aangepast tot zeven, want voor 14 zijn geen ﬁnanciële middelen beschikbaar.

10
11
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Indicator

openbare ruimte, groen,
sport en recreatie

Doelstelling 9: Sporthallen Zuid, Bosbaan en Sportpark Amsterdamse Bos worden intensief benut door breedte- en
topsport
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal internationale evenementen

3 (2005)

SHZ ≥ 3
Sportpark en
Bosbaan

>2

812

>2

1

1

1

Bezettingsgraad Sporthallen Zuid

60% (2005)

Bezetting van
minstens 70%
gerealiseerd

70%

65-75%13

70%

Aantal kano- en roeiwedstrijden per
jaar

14 (2005)

14 nationale
wedstrijden
2 drakenboot races

14

19

14

hockey 151%
cricket 100%
voetbal 82%

hockey
140%

% bespeling velden
Amsterdamse Bos

hockey 144%14
(2005)

2 dr akenboot
2 powerboot
1 wakeboarden
hockey 158% hockey
cricket 108% 140%
voetbal 88%

2.3.2 Sportvoorzieningen en -accommodaties: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 7: Voldoende en goede sportaccommodaties met behoud van zoveel mogelijk
sportparken binnen de Ring
Voor de aanleg van kunstgrasvelden zijn bijdragen verleend aan stadsdelen.
De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) voert overleg met stadsdelen over de instandhouding,
de realisering en het gebruik van accommodaties.

Doelstelling 8: Een sportievere openbare ruimte en kwalitatief betere sportvoorzieningen
DMO voert overleg met stadsdelen over planontwikkeling topparken.

Doelstelling 9: Sporthallen Zuid, Bosbaan en Sportpark Amsterdamse Bos worden intensief
benut door breedte- en topsport
Sporthallen Zuid
Er is veelvuldig overleg geweest met gebruikers. Voorts is vroeg in het kalenderjaar contact gezocht met de
huurders voor het gebruik tijdens seizoen 2009-2010. Door de overgang naar het verhuursysteem AMIS is
het inzicht in de verhuurmogelijkheden verbeterd en mede daardoor klantvriendelijker geworden. Verder is
contact gezocht met evenementenbureau’s en sportbonden voor het organiseren van evenementen buiten
het sportseizoen. Zij hebben mogelijkheden aangeboden gekregen om vergaderfaciliteiten te huren. Diverse
ruimten zijn tijdens de zomerperioden grondig aangepakt en opgeknapt.

12

In 2009 zijn, naast Europese basketbalwedstrijden, acht internationale evenementen gehouden in de
Sporthallen Zuid.

13

Het overall bezettingspercentage van 70% impliceert een bezettingspercentage van bijna 100%
gedurende het indoorsportseizoen (van september t/m april).
DMO berekent jaarlijks de bespeling van de velden in heel Amsterdam en toetst dit aan de
bespelingnorm.

14
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Bosbaan en Sportpark Amsterdamse Bos
In samenwerking met de huurders (sportverenigingen) worden de accommodaties zodanig beheerd, dat
intensief gebruik mogelijk is. Top- en breedtesport worden zorgvuldig op elkaar afgestemd.
In samenhang met de ontwikkeling van de Sportas wordt (mee-)gewerkt aan plannen voor verdere
verbetering van de accommodaties, zoals nieuwbouw van het Wagenerstadion.
Er worden verbeterplannen bereikbaarheid Sportpark c.q. herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan opgesteld.

2.3.3 Sportvoorzieningen en -accommodaties: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +
0,09

0,08

0,08

0,08

Subsidies sportaccommodaties

3,99

6,66

5,93

5,87

Exploitatie Sporthallen Zuid

2,29

1,80

1,73

2,12

Exploitatie overige gemeentelijke
sportaccommodaties

0,75

0,85

0,74

0,76

Apparaatkosten sport

2,52

2,59

3,33

2,97

Kapitaallasten geldlening SIA

0,09

0,08

0,08

0,08

Exploitatie Sporthallen Zuid

0,94

0,60

0,60

0,79

Exploitatie overige gemeentelijke
sportaccommodaties

0,22

0,22

0,22

0,25

Baten -

Mutaties in reserves
Reserve Sportaccommodaties
Saldo

-7,41

0

0

0

0,95

11,08

10,91

10,68

Toelichting
Subsidies sportaccommodaties
De gerealiseerde lasten zijn lager dan begroot omdat de kapitaallasten lager zijn. De reden hiervoor is dat
de gerealiseerde investeringen in 2008 lager waren dan begroot.

Exploitatie Sporthallen Zuid
De hogere lasten zijn het gevolg van de hogere energie- en onderhoudskosten, inhuur extern personeel en
de vorming van een voorziening dubieuze debiteuren.

Apparaatskosten sport
De apparaatkosten sport zijn per saldo gestegen ten opzichte van de begroting. Dit heeft te maken met
een verandering van de methodiek van doorbelasting. Deze mutatie wordt opgevangen binnen deze
doelstelling.
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Kapitaallasten geldlening SIA

2.4 Subresultaatgebied Groen

2.4.1 Groen: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010

openbare ruimte, groen,
sport en recreatie

Doelstelling 10: Behoud van scheggen en regionaal groen (metrogroen);
Daardoor versterking van de aantrekkelijkheid van de regio Amsterdam (Topstad) voor bewoners, bedrijven en bezoekers.
Indicator

Nulmeting

% uitgevoerde groene
inrichtingsprojecten

0%

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

50%

Te behalen resultaat
2006-2010
100 %

Doelstelling 11: Bescherming en verbetering van de Hoofdgroenstructuur (HGS)
Gastvrije en sociaal inclusieve parken. Versterking van de relatie van groenbeheer met o.a. zorg, maatschappelijke ondersteuning,
milieu en water
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Oppervlakte HGS

4.686 hectare

Groot groen
onderzoek
gerealiseerd. 1e
Conceptrapport
gereed. Actualisering HGS in kader
van structuurplan
gestart.

HGS wordt
verankerd in de
ontwerpstructuurvisie, en krijgt een
ontwikkelingsgericht karakter

Structuurvisie incl.
HGS in concept
greed. Concept
Herzien toetsingskader opgesteld.
Visie/agenda voor
de komende jaren
opgesteld.

De HGS wordt
ruimtelijk
beschermd
De kwaliteit is
verbeterd

Doelstelling 12: (nieuw) Groen en natuur in de buurt. Sociale en economische versterking van wijken en buurten door (nieuw)
wijkgroen en -natuur. Grotere bijdrage van groen aan de stedelijke luchtkwaliteit en waterberging.
Indicator

Nulmeting

Versterking van groen in
de buurt

Nog geen
kleinschalige
groenprojecten
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Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Uit de groengelden
zijn diverse
projecten (waar
onder postzegelparken) in
uitvoering die
groen in de buurt
versterken

Kleinschalige
projecten zijn
uitgevoerd.
Postzegelparken
zijn in uitvoering
genoemen.
Subsidieregeling
groene daken is
gereed.

Greening the city:
meer collectief
groen, de bomenvoorraad wordt
bewaakt
Alle kleinschalige
groenprojecten zijn
gerealiseerd

Overige doelstellingen
Doelstelling 13: Recreatieschappen onderdeel van de groene structuur in de Amsterdamse regio en van groot belang voor de
recreërende Amsterdammers
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Stijging inkomsten
schappen

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Professionele
inrichting en aansturing schappen
gerealiseerd

Deel van west
onder schap
gebracht, samenwerking in Noord is
deels gerealiseerd
volgende stap in
voorbereiding.
Debat met
bestuurders in
Amsterdam is
gaande.

Begrotingen op
orde
Gezond perspectief
schappen
Evaluatie rol
Amsterdam

Doelstelling 14: Het Amsterdamse Bos wordt door Amsterdammers gebruikt en gewaardeerd
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Waardering van de Amsterdammers zoals blijkt uit de
O&S omnibusenquête

7,4 (2005)

7,8

7,5

7,815

7,5

52%

60%

Geen omnibusenquête in 200916

60%

Te behalen resultaat
2006-2010

Percentage Amsterdammers 60% (2005)
dat minstens 1 maal per
jaar het Amsterdamse Bos
bezoekt, zoals blijkt uit de
O+S omnibus enquête

Doelstelling 15: Het Amsterdamse Bos biedt ruimte voor scholing en werkervaring
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Aantal re-integratieplaatsen

5 (2005)

Pilot in samenwerking met DWI
en leerbedrijf de
Herstelling

15

Direct via DWI: 5017 20
Via derden: 10**

Aantal plaatsen voor
maatschappelijke- en
leerstages, taakgestraften
en vrijwilligers

45**

15

In 2009 is geen O&S omnibus-enquête uitgevoerd, in plaats daarvan is een speciﬁeke enquête uitgezet.
De resultaten hiervan worden begin 2010 verwacht. Wel zijn in 2009 het Groot Groenonderzoek (DRO) en
de Stadpeiling (gemeente Amstelveen) uitgevoerd. Beide gaven een waarderingcijfer van 7,8. Dit cijfer is
opgenomen in de tabel.

16

Zie voetnoot 15.
(**) 2009 is een aanloopjaar, de cijfers zijn om die reden gebaseerd op de tellingen van het laatste half
jaar waarbij is uitgegaan van de gemiddelde bezetting per maand.

17
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Begroting 2009

2.4.2 Groen: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 10: Behoud van scheggen18 en regionaal groen (metrogroen); daardoor
versterking van de aantrekkelijkheid van de regio Amsterdam (Topstad) voor bewoners,
bedrijven en bezoekers.
Met de provincie samen is verkend welke interventies nodig zijn om het metropolitane landschap te
versterken. Er is met alle betrokken bestuurders een plan van aanpak opgesteld voor de toekomst van de
Amstelscheg.

openbare ruimte, groen,
sport en recreatie

Doelstelling 11: Bescherming en verbetering van de Hoofdgroenstructuur (HGS); gastvrije
en sociaal inclusieve parken. Versterking van de relatie van groenbeheer met o.a. zorg,
maatschappelijke ondersteuning, milieu en water
Ten behoeve van de structuurvisie is de HGS opnieuw gedeﬁnieerd en is het bijbehorende toetsingskader
vernieuwd. Het grote groenonderzoek is uitgevoerd waaruit het belang van investeringen in groen voor de
stedelijke economie is komen vast te staan. Dit onderzoek heeft ook een agenda voor investeringen en een
visie op investeringen in de kwaliteit van de parken opgeleverd.

Doelstelling 12: (nieuw) Groen en natuur in de buurt. Sociale en economische versterking
van wijken en buurten door (nieuw) wijkgroen en wijknatuur. Grotere bijdrage van groen
aan de stedelijke luchtkwaliteit en waterberging
Er is een subsidieregeling groene daken en muren opgesteld die in 2010 in werking treedt. Diverse kleinschalige groenprojecten zijn samen met de stadsdelen gerealiseerd. Er is een gedragscode in het kader van
de Flora- en faunawet opgesteld die is goedgekeurd door de minister van LNV. Daarmee wordt het beheer
conform de Flora- en faunawet uitgevoerd wat belangrijk is voor de ecologie in de stad.

Doelstelling 13: Recreatieschappen onderdeel van de groene structuur in de Amsterdamse
regio en van groot belang voor de recreërende Amsterdammers
Amsterdam heeft deelgenomen in de besturen en in de ambtelijke voorbereiding van de Dagelijks Besturen
en Algemeen Besturen van de recreatieschappen. Voor Amstelland is een meerjaren visie opgesteld. In
Noord is het fusieproces tussen schappen in gang gezet. De Tuinen van West19 zijn toegevoegd aan het
beheergebied van Spaarnwoude.

Doelstelling 14: Het Amsterdamse Bos wordt door Amsterdammers gebruikt en
gewaardeerd
Uit het Groot Groenonderzoek, dat in 2009 is gehouden onder auspiciën van de Dienst Ruimtelijke Ordening
(DRO), blijkt dat de waardering voor het Amsterdamse Bos onverdeeld hoog blijft. De start in april van het
klimbos Fun Forest heeft hieraan ook zeker een bijdrage geleverd. In de 2e helft van 2009 is gestart met de
actualisatie van het Beleidsplan 2010-2014.

Doelstelling 15: Het Amsterdamse Bos biedt ruimte voor scholing en werkervaring
In het laatste half jaar hebben gemiddeld 100 personen per maand in het bos werkervaring (re-integratie,
stages e.d.) op kunnen doen.
De Dienst Werk en Inkomen (DWI) heeft de directe of – via Pantar en Smart Moves – indirecte verantwoordelijkheid voor Re-integratietrajecten, het Amsterdamse Bos zorgt voor uitvoeringsprojecten en huisvesting.
De interne organisatie en de afstemming met de re-integratiebedrijven (DWI, Pantar en Smart Moves) wordt
uitgevoerd door vier extra medewerkers.

18

Scheggen zijn tussen de stedelijke bebouwing gelegen en ondanks de moderne ruimtelijke ordening
bewaard gebleven restanten van de oorspronkelijke groene omgeving van de stad. Zij vormen de laatste
overblijfselen van de geschiedenis en de natuur van de oorspronkelijke buitengebieden, waarvan de
uitlopers soms nog tot vlakbij het stadscentrum doorlopen.

19

De Tuinen van West bestaan uit vier kleine polders: Lutkemeerpolder, Oostdorperbovenpolder,
Oostdorperbinnenpolder Noord en Zuid.
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De stagiaires en vrijwilligers worden door de bosorganisatie zelf begeleid en gefaciliteerd. Hiervoor zijn
intensieve contacten gelegd met opleidingscentra en zijn praktijkbegeleiders benoemd. Taakgestraften
worden grotendeels begeleid en gefaciliteerd door het Ministerie van Justitie.

2.4.3 Groen: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +
3,39

6,04

8,69

6,18

Recreactieschappen

2,09

2,19

2,25

2,17

Groene plantage/Hortus

0,75

1,21

1,21

0,73

Amsterdamse Bos

6,00

5,87

6,04

10,12

Kapitaallasten

2,85

2,79

2,75

2,76

Groeifonds Groen ZA

0,01

0,30

0

0

Recreactieschappen

0,07

0,07

0,10

0,14

Amsterdamse Bos

0,35

0,26

0,27

4,47

Baten -

Groeifonds Groen ZA
Kapitaallasten

0

0,23

0

0

0,02

0,02

0,02

0,02

10,60

-6,04

-8,69

-6,18

Mutaties in reserves
Reserve groenmiddelen
Reserve verzelfstandiging A’damse Bos
Reserve groeifonds Groen ZA
Reserve Hortus

0

0

-0,05

-0,05

-0,01

-0,07

0

0

0

0

0

0,50

Reserve compensatie kappen bomen

-0.02

0

0

0

Reserve vakantiegeld

-0,12

0

0

0

0

0

-0,05

-0,05

25,1

11,71

11,76

11,55

Reserve versterking grenzen A’damse Bos
Saldo

Groenmiddelen
De kosten van de uitvoering van groenprojecten blijven achter bij de actualisatie door vertragingen in
de uitvoering. Voor een aantal projecten is daarom verlenging van de bestedingstermijn van de reserve
verlengd.

Groene plantage/Hortus
De uitgaven van Artis en de Hortus zijn lager dan begroot. De prioriteiten zijn in 2009 niet tot besteding
gekomen en worden toegevoegd aan de reserves.

Het Amsterdamse Bos
Nu het Amsterdamse Bos onderdeel is van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling worden de lasten en
baten overgeheveld van de balans naar de exploitatie. Dat verklaart waarom zowel de lasten als de baten
toenemen met ongeveer € 4,2 miljoen. Per saldo is dit neutraal.

Groeifonds groen Zuidas
Per 1 januari 2009 is de Dienst Zuidas opgericht. Dit budget wordt in dat verband voortaan verantwoord in
het resultaatgebied Stedelijke Ontwikkeling.
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Groenmiddelen

2.5 Subresultaatgebied Openbare Ruimte

2.5.1 Openbare Ruimte: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010

openbare ruimte, groen,
sport en recreatie

Doelstelling 16: Prettige, duurzaam ingerichte en goed te gebruiken openbare ruimte met aandacht voor ﬁetsers, voetgangers,
gehandicapten en kinderen: toegankelijk, schoon, intact en veilig.
Financiële ruimte voor kwaliteitsimpuls door efﬁciënte inkoop van materialen
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Schoonheidsgradenmeting

7,0

In 2008 is de schoonheidsgradenmeting (nu genoemd
de zwerfvuilmeting) wederom
uitgevoerd. Alle stadsdelen
hebben meegedaan. Amsterdam
is schoner geworden. Twee
nieuwe modules zijn ontwikkeld en
worden m.i.v. 2009 aan de meting
toegevoegd

Schoonheidsgraden meting
uitgebreid met
subjectieve meting
en publicatie

Schoonheidsgradenmeting
geëvalueerd en
uitgevoerd

Openbare ruimte is
schoner

2.5.2 Openbare Ruimte: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 16: Prettige, duurzaam ingerichte en goed te gebruiken openbare ruimte
met aandacht voor ﬁetsers, voetgangers, gehandicapten en kinderen: toegankelijk,
schoon, intact en veilig. Financiële ruimte voor kwaliteitsimpuls door efﬁciënte inkoop van
materialen
Er is met alle stadsdelen (behalve Amsterdam-Noord) een convenant ondertekend om de Puccinimethode20
te gaan implementeren. Daar onder valt het uitwerken van standaard inrichtingsprincipes en centrale inkoop
van een beperkt assortiment standaardmaterialen. Tevens zijn de jaarlijkse metingen naar schoonheidgraden
uitgevoerd en is de methode opnieuw tegen het licht gehouden en verbeterd. De stadsergonoom is in
dienst getreden, heeft zijn werkwijze geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld.

20

Het begrip ‘Puccini’methode’ werd geïntroduceerd tijdens een expertmeeting over uitvoeringskwaliteit
van de openbare ruimte, toen bonbons van chocoladewinkel ‘Puccini’ werden uitgedeeld. Gekscherend
werd opgemerkt dat deze bonbons symbool staan voor een goede uitvoeringskwaliteit: passie, ambacht,
goede ingrediënten, gedegen voorbereiding, nauwkeurige uitvoering met als resultaat een hoge
eindkwaliteit.
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2.5.3 Openbare Ruimte: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +
Hot sports verloedering

0,97

0,99

0,48

1,05

1,50

0,75

0

0

0

0

De Rode Loper

0,06

0

0

0

Beleidscapaciteit openbare ruimte/groen

1,68

1,82

2,31

2,34

0

0

0

0

Kapitaallasten

0,12

0,11

0,13

0,13

Onderhoud en beheer Westpoort (expl. HA en OGA)

7.31

7,57

7,52

5,48

Wegen in havengebied

3,27

7,57

7,52

3,36

Dotatie voorziening 1e verstrating

2,40

0,15

0,38

0,32

Beheer centrum gebied Zuidoost

0,71

0

0

0

0,17

0

0

0

Reserve Museumplein

2,85

-1,05

-1,50

-0,75

Reserve Leidseplein

6,00

0

0

0

0,94

1,00

1,00

1,00

-0,12

0

-0,50

-0,50

Leidseplein

Stadsergonoom

Baten Beheer centrumgebied Zuidoost
Mutaties in reserves

Reserve de Rode Loper
Reserve integrale informatievoorziening
Reserve Hot Spots verloedering

1,00

-0,97

-0,99

-0,57

Saldo

22,9

10,65

10,84

8,68

Toelichting
Hot spots verloedering
De lasten blijven achter bij de Begroting 2009 en de Actualisatie 2009. Bij project Burgemeester De
Vlugtlaan heeft overleg met Prorail tot vertraging geleid. Bij het project Purmerplein kon de herinrichting pas
later plaatsvinden in verband met de noodzaak tot het vernieuwen van de riolering, de afrekening zal in 2010
plaatsvinden. De bestemmingsreserve zal niet volledig worden benut, hierdoor is € 94.000 vrijgevallen.

Museumplein
Het project herinrichting Museumplein is vertraagd. De kosten voor het aanstraten rond het Stedelijk
Museum vallen vanwege de vertraagde oplevering van het Stedelijk Museum nu in 2010.

Beleidscapaciteit Openbare Ruimte en Groen
De uitgaven voor het integraal informatiebeheer zijn toegenomen met € 0,5 miljoen. Tegenover deze
uitgaven staat een onttrekking aan de bestemmingreserve.

Onderhoud en beheer Westpoort
Het nadelig resultaat van het onderhoud en beheer van het openbaar areaal Westpoort bedraagt
€ 5,5 miljoen. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verbetering van € 2,1 miljoen. De verbetering
wordt met name veroorzaakt door:
 lagere uitgaven voor beheer en onderhoud van het exploitatiegebied van OGA (€ 1,4 miljoen). In dit
gebied vindt een aantal grote infrastructurele werken plaats (rond station Sloterdijk en de Westrandweg),
waardoor groot onderhoud aan andere wegen is doorgeschoven naar latere jaren
 lagere uitgaven voor beheer en onderhoud binnen het exploitatiegebied van Haven Amsterdam
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0
0,12

Museumplein

2.6 Subresultaatgebied Dieren

2.6.1 Dieren: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling x: Uitvoeren van wettelijke taken m.b.t. dierenwelzijn i.s.m. stadsdelen

openbare ruimte, groen,
sport en recreatie

Indicator

Nulmeting

Zie 2.6.2

Rekening 2008

Begroting 2009

Subsidies op orde
Subsidies verstrekt
gebracht. Dierenwelzijns- Problemen met geluidsinstellingen verder
overlast DOA opgelost.
geprofessionaliseerd.
Met dierenasiel geluidsoverlast oplossen in
gang gezet

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Subsidies verstrekt
Problemen met geluidsoverlast DOA opgelost.

Bouw nieuw dierenasiel
gereed
Duidelijk subsidiebeleid
op basis van heldere
criteria

2.6.2 Dieren: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 17: Uitvoeren van wettelijke taken m.b.t. dierenwelzijn i.s.m. stadsdelen
De subsidies zijn verstrekt. Tevens is contact onderhouden met de dierenwelzijnsinstellingen. Ook is verkend
of de subsidieverlening op meer transparante uitgangspunten kan worden gebaseerd.

2.6.3 Dieren: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +
Dierenbescherming Amsterdam

1,14

1,51

1,50

1,22

Subsidie KZG Natura Artis magistra

6,46

11,34

16,27

11,29

0,07

0,06

0

0

5,00

0

-5,00

0

12,53

12,79

12,77

12,51

Baten Subsidie KZG Natura Artis magistra
Mutaties in reserves
Reserve Bijdrage Masterplan
Saldo

Toelichting
Dierenbescherming Amsterdam
De lasten blijven achter bij de raming in de Begroting 2009 en de Actualisatie 2009. Er werd rekening
gehouden met een prioriteit van € 305.000 voor geluidwerende voorzieningen voor het dierenasiel in
Osdorp. Hiervan is slechts € 20.000 besteed. Het dierenasiel is er in geslaagd zelf geluidwerende voorzieningen aan te brengen. Het restant van de prioriteit is daarom niet besteed en valt vrij.
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3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1 Reserves
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
Ultimo
2008

mutaties 2009

Stand
ultimo
2009

+

-/-

Nieuwe reserves
0

0,3

0,3

0

Jump in

0

0,4

0,4

0

Verenigingsondersteuning

0

0,1

0

0,1

Topsportevenementen

0

0,4

0,4

0

Reserve Sportuitmarkt

0

0,1

0

0,1

Reserve Hortus

0

0,5

0

0,5

Reserve MAJOS

0

0,5

0

0,5

Gehandhaafde reserves
Bijdrage Masterplan Artis

5,0

0

0

5,0

Impuls Brede School

1,3

0,1

1,2

0,2

Reserve de Rode Loper

2,9

1,0

0

3,9

Reserve Museumplein

2,8

0

0,7

2,1

Reserve Leidseplein

6,0

0

0

6,0

Reserve Hot Spots verloedering

1,0

0

0,6

0,4

Reserve WW (DRO)
Reserve groenmiddelen

0,8

0

0

0,8

19,3

0

6,2

13,1

Afgewikkelde reserves
Afwikkeling verzelfstandiging Camping
Amsterdamse Bos

0,1

0

0,1

0

Reserve integrale informatievoorziening

0,5

0

0,5

0

39,7

3,4

10,4

32,7

Totaal reserves

Nieuwe reserves
Amsterdamse bos
Ten laste van het rekeningresultaat 2008 is voor het Amsterdamse Bos een nieuwe reserve gevormd, die in
de Jaarrekening 2008 als reserveringsvoorstel niet in de cijfers verwerkt was. De reserves in het kader van het
Amsterdamse Bos zijn volgens planning in 2009 volledig tot besteding gekomen.

Jump in, Verenigingsondersteuning, Topsportevenementen en Sportuitmarkt
Ten laste van het rekeningresultaat 2008 zijn voor diverse sportactiviteiten nieuwe reserves gevormd, die in
de Jaarrekening 2008 als reserveringsvoorstellen niet in de cijfers verwerkt waren. De reserves voor Jump in
en Topsportevementen zijn in 2009 tot besteding gekomen. Ultimo 2009 zijn er nog te maken kosten voor
de Sportuitmarkt die wordt gehouden in het Pinksterweekend 2010 en voor een pensioensvoorziening voor
Verenigingondersteuners, waar inmiddels offertes voor zijn ontvangen.

Reserve Majos (Meedoen allochtone/alle jeugd door sport)
De uitvoering van dit programma loopt op basis van het met het rijk gesloten convenant, nog door tot en
met 2010. De ﬁnanciering loopt tot en met 2009 via de GSBIII-systematiek. Via een schuif met gemeentelijke
middelen is in 2009 een onderbesteding gevormd, die gereserveerd is voor het te maken kosten in 2010.

Reserve Hortus
De ﬁnanciering van de nieuwe kas is nog niet rond. Voor de prioriteit 2009 Hortus is een nieuwe reserve
gevormd van € 0,5 miljoen.
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Reserve Amsterdamse Bos

Gehandhaafde reserves
Artis
De prioriteit Artis 2009 is niet verleend en zal begin 2010 beschikt worden.

Impuls brede school
De reserves impuls brede school is onttrokken voor € 1,1 miljoen. Echter deze middelen zijn niet besteed aan
het aanstellen van de combinatiefunctionarissen, maar ingezet voor andere doeleinden.

De Rode Loper

openbare ruimte, groen,
sport en recreatie

De reserve is gevormd bij de besluitvorming over de Rode Loper. Aan de reserve wordt in 2009 het in de
begroting gereserveerde bedrag voor de uitvoering van De Rode Loper (€ 1 miljoen) toegevoegd. Gelet op
de samenhang met de aanleg van de Noord/Zuidlijn, zal de besteding van de reserve plaatsvinden nadat de
werkzaamheden voor de Noord/Zuidlijn op het maaiveld zijn afgerond.

Museumplein, Leidseplein, Hot Spots
In de Begroting 2008 zijn substantiële bedragen beschikbaar gesteld voor de aanpak van pleinen en parken.
Bij de besluitvorming werd al voorzien dat besteding van deze middelen in belangrijke mate plaats zou
vinden na 2008. Bij de Actualisatie 2008 (Begroting 2009) werd besloten de niet in 2008 bestede middelen
op te nemen in bestemmingsreserves.
 Museumplein: in de 9-maandsrapportage is aangegeven dat dit project vertraging op zal lopen
 De besteding van de reserve Leidseplein is gebaseerd op de planning van Stadsdeel Centrum voor de
uitvoering van de herinrichting van het Leidseplein (start uitvoering vanaf 2010); het stadsdeel schat in dat
de uitvoering een periode van 4 à 10 jaar zal vergen


Hot Spots: in de Begroting 2008 heeft ons College een bedrag van € 1 miljoen opgenomen voor de
intensivering van de reiniging van de stad, gericht op de aanpak van de tien meest verloederde plekken.
De besteding in 2009 was € 478.000, daarnaast valt € 94.000 vrij. Bij project Burgemeester De Vlugtlaan
heeft overleg met Prorail over armaturen aan kunstwerk veel tijd gekost. Bij het Purmerplein moest ook
de riolering vernieuwd worden, hierdoor kon de herinrichting pas later plaatsvinden.

Reserve groenmiddelen
Vastgelegd is dat de besteding van groengelden binnen drie jaar moet plaatsvinden. Heeft de besteding
niet binnen deze termijn plaatsgevonden, dan valt het niet bestede deel vrij.
Van de bestemmingsreserve groengelden 2003-2006 is nog een klein bedrag (€ 162.650) niet besteed.
Dit bedrag zal in de Actualisatie 2010 vrijvallen ter compensatie van de posterioriteit Woonschepen op de
ringvaart
 Groengelden die zijn toegekend in 2007 (en dus volgens de norm in 2009 besteed zouden moeten zijn)
zijn tot besteding gekomen of hebben uitstel van besteding gekregen. Dit laatste geldt voor Brettenzone,
Laag Holland, Bovendiep, groene uitweg, Amstelpoort, Centrum en Vliegenbos
 Groengelden die zijn toegekend in 2008: voor de projecten Sloterplas en Parken en Tuinen van West
heeft ons College besloten tot uitstel van besteding tot na 2010. De rest van de groengelden zullen naar
verwachting in 2010 tot besteding komen.


Afgewikkelde reserves
Reserve integraal informatiebeheer
De reserve integraal informatiebeheer is volledig tot besteding gekomen. Het doel van de reserve is
het optimaliseren van de informatiestromen, het bevorderen van standaardisering en afstemming van
werkwijzen, het verhogen van kwaliteit van beschikbare informatie en de borging van kennis.
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3.2 Voorzieningen
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
Ultimo
2008

mutaties 2009

Stand
ultimo
2009

+

-/-

0,1

0,1

0,1

0,1

Voorziening 1e verstrating

13,7

0,3

1,1

12,9

Totaal voorzieningen

13,8

0,3

1,1

12,9

Groot onderhoud Sporthallen Zuid (DAB)

Groot onderhoud Sporthallen Zuid
Uit de onderhoudsvoorziening Sporthallen Zuid zijn in 2009 uitgaven gedaan voor schilderwerk, extra
verwarming en vervanging. De toevoeging aan de voorziening is conform begroting.

De voorziening dienst om verzakkingen te herstelling, die zijn ontstaan na de eerste aanleg van de
bestrating in een grondexploitatieplan. Deze voorziening wordt gevoed door dotaties bij de afsluiting van de
betreffende grondexploitatie.

3.3 Investeringen
Niet van toepassing.
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Voorziening eerste verstrating

4 Prioriteiten 2009

4.1 Realisatie prioriteiten 2009

openbare ruimte, groen,
sport en recreatie

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010
Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Artis

I2

5.000

0

5.000

Uitbreiding van het terrein met circa 1,7 N
hectare

Uitvoering
Sportplan

I2

1.600

1.600

0

Coﬁnanciering van de
combinatiefuncties

J

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Overige prioriteiten
Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Hortus

I3

500

0

500

Een nieuwe duurzame kas voor de
Hortus

N

Calamiteit
Dierenasiel

I3

305

22

0

Oplossen problematiek geluidsoverlast
dierenasiel (bedrag nog onbekend)

J

Proeftuin
Amsterdam

I3

420

420

0

het tot stand brengen van een (meer)
duurzame en gezonde voedselketen in
stad en regio

J

Uitvoering
Sportplan

I3

2.088

2.088

0

Intensiever gebruik sportparken en het
vitaliseren van de sportverenigingen

N
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Uiterste
datum
geplande
uitvoering

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Olympische
Ambitie
Amsterdam

I3

500

0

500

Toename van steun voor Olympische
N
Ambitie in 2028 onder Amsterdamse
bevolking. Amsterdamse vertegenwoordiging en steun in relevante (inter)
nationale netwerken en bijeenkomsten.
Acquisitie en organisatie van internationale topsportevenementen (zoals start
Giro, EK Atletiek, Universiade, Youth
Olympic Games) en sportcongressen
(zoals Sportaccord en IOC-congres).
Beeld van de nalatenschap (‘legacy’)
en de ruimtelijke, economische en
sociaal maatschappelijke effecten.
Amsterdam staat internationaal bekend
als topstad met ambitie, waar het ook
voor sporters, supporters en ofﬁcials
goed toeven is.

Nationaal
landschap Laag
Holland

I3

100

100

0

Bijdrage gemeente aan het Nationaal
landschap

J

Voorbereiding
herinrichting
Nieuwe
Kalfjeslaan.

S3

26

0

0

Prioriteitaanvraag voor
uitvoeringskrediet.

N

Bruggen
Amsterdamse
Bos 2008-2012

S3

61

0

0

Levensduur bruggen met twintig jaar
verlengd.

N

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

4.2 Toelichting realisatie prioriteiten 2009
Artis
De prioriteit 2009 is niet gerealiseerd en wordt gedoteerd aan de reserve Bijdrage Masterplan Artis.

Hortus
De middelen zijn nog niet besteed in afwachting van coﬁnanciering nieuwe kas. De middelen worden
opgenomen in een nieuw te vormen reserve.

Uitvoering sportplan
Het jaar 2009 is het begin van een vierjarige cyclus van uitvoering van het Sportplan 2009-2012. Met dit
bedrag worden enerzijds zes Amsterdamse sportparken door een ruim en divers sportaanbod toegankelijker
gemaakt en anderzijds het beheer en de organisatie van sportparken verbeterd.
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Omschrijving
prioriteit

Dierenasiel
Het probleem met de geluidsoverlast is opgelost. Het geluidsniveau is teruggebracht onder de wettelijke
norm en wordt door het stadsdeel Osdorp in een nieuwe vergunning vastgelegd. Er was minder geld voor
nodig dan vooraf gedacht, omdat Dieren Opvang Amsterdam veel zelf heeft geﬁnancierd.

Proeftuin Amsterdam
De werkprogramma Proeftuin Amsterdam is uitgevoerd. Amsterdam was hoofdstad van de smaak en heeft
onder andere met de activiteiten tijdens ‘de week van de smaak’ Amsterdam op de kaart gezet. De verduurzaming van de voedselketen krijgt steeds meer belangstelling van steeds meer partners.

Olympische Ambitie Amsterdam

openbare ruimte, groen,
sport en recreatie

Het toegekende budget is overgeheveld van DMO naar Economische Zaken. De middelen worden
toegevoegd aan in de bestemmingsreserve Topstad. De aangegane verplichtingen en het resterende budget
worden per 1 januari 2010 weer overgeheveld naar DMO.

Nationaal Landschap Laag Holland
De deelname van Amsterdam in Nationaal Landschap Laag Holland bestaat uit een bijdrage van
€ 0,1 miljoen per jaar voor de uitvoering van het programma. Dat programma behelst onder andere het
toegankelijk maken van het gebied voor recreatie, ondermeer door aanleg van ﬁets- en wandelpaden.

Voorbereiding herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan
De toegekende prioriteit voor 2009 zal naar verwachting ultimo 2011 worden geactiveerd omdat de
voorbereiding wordt vertraagd door de discussie over de locatie en de omvang van een nieuw te bouwen
hockeystadion.

Bruggen Amsterdamse Bos 2008-2012
Voor 2008 en 2009 zijn prioriteiten toegekend voor kapitaallasten voor de investeringen voor renovatie
van de bruggen in het Amsterdamse Bos. De in 2008 toegekende prioriteit is ultimo 2009 geactiveerd.
De investeringen met betrekking tot de in 2009 toegekende prioriteit zijn gezien de gunstige prijsontwikkeling (beter aanbestedingsresultaat) getemporiseerd en zullen in 2010 tot uitgaven leiden.
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Resultaatgebied Cultuur en monumenten

Maatschappelijk effect
Bewoners, bezoekers en bedrijven ervaren Amsterdam als een topstad voor Kunst, Cultuur en Cultureel
Erfgoed, met een vruchtbaar klimaat voor creatieve ontwikkeling. De mogelijkheden voor Amsterdammers
om hun talenten te ontplooien worden bevorderd.

1 Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Totaal resultaatgebied
Lasten +
Baten Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves
Toevoeging minus onttrekking reserves
Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves
Saldo reserves

132,1

143,0

153,1

146,1

16,0

13,9

19,9

15,1

116,2

129,1

133,2

131,0

4,4

-0,4

-0,4

-0,1

120,6

128,7

132,8

130,9
18,8

- 0,7

17,5

0,8

0,1

0,0

0,2

Investeringsuitgaven

39,2

30,4

38,4

21,7
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18,8

Saldo voorzieningen

2 Doelstellingen, activiteiten en ﬁnanciën per
subresultaatgebied

2.1 Subresultaatgebied Monumenten en Archeologie

2.1.1 Monumenten en Archeologie: Hoe hebben we het maatschappelijk effect
bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 1: Internationale cultuurstad (wereldklasse); aanscherpen en onderhouden van het proﬁel van Amsterdam als nationale
en internationale topstad op het gebied van cultuur (incl. cultureel erfgoed onderhouden en tonen)
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

cultuur en monumenten

Indienen
aanvraag Unesco
werelderfgoedlijst

Voorbereidende werkzaamheden
worden
uitgevoerd

Naar 2009 verschoven Unesco heeft de
voordracht van
de Amsterdamse
grachtengordel voor
de werelderfgoedlijst
beoordeeld

- voordracht
ingediend
- vertegenwoordiger
van ICOMOS is
ontvangen als
onderdeel van
nominatieprocedure
- Bureau Werelderfgoed ingesteld

Unesco heeft de
Amsterdamse
grachtengordel op
de werelderfgoedlijst
geplaatst

Overige doelstellingen
Doelstelling 2: Zorg dragen voor het behouden, versterken en duurzaam ontwikkelen van het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed
Indicator

Nulmeting

Aantal uitgebrachte
1.127
adviezen en uitgevoerd
onderzoek m.b.t.
cultuurhistorische
objecten en gebieden
Gemeentelijk
Monumenten Project
Stadsdelen:
- Aantal beschreven
monumenten
- Aantal aangewezen
monumenten

(0)

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

1.203

1.182

1.191

1.211

30
48

30
200

9
63

200
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Aantal vervaardigde
digitale waarderingskaarten AUP-gebieden

(0)

1

6

7

0

Aantal vervaardigde
archeologische
verwachtingskaarten
stadsdelen

(0)

1

6

1

4

Amsterdams
Restauratie Fonds
- Aantal uitgezette
leningen voor
ﬁnanciering monumentenrestauratie

(0)

0

301

2

30

Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing
(Monumentenzorg)
- Aantal beschikbaar
gestelde subsidies
voor monumenten-

(7)

8

112

Verdeel besluit
genomen

11

209

452

233

480

zorg in de gemeentelijke aanpak

Doelstelling 3: Bewoners en andere stakeholders betrekken bij en informeren over het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed door kennisoverdracht, voorlichting en educatie
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Kennisoverdracht:
(25)
Aantal uitgegeven
publicaties en uitgaven

-

25

23

25

Voorlichting:
- Aantal bezoekers
tijdens Open
Monumenten Dag
- Aantal bezoekers
website

-

25.000

37.500

25.000

182.000

308.128

190.000

4

1

5

(23.000)
(161.000)

Educatie:
Aantal scholen dat
(3)
gebruik maakt van
digitaal lespakket en/of
monumentenkoffertje

1

2

-

Er is berekend dat er voldoende vraag van particulieren naar leningen is om elk jaar 30 nieuwe leningen
te verstrekken. Dit is alleen mogelijk wanneer elk jaar € 2,46 miljoen in het ARF wordt gestort.
Deze aantallen gaan uit van een gelijkblijvende bijdrage voor Monumentenzorg uit het ISV van
€ 3 miljoen.
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Aantal uitgebrachte
(127)
archeologische
adviezen en uitgevoerd
archeologisch
onderzoek

2.1.1 Monumenten en Archeologie: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Internationale cultuurstad (wereldklasse); aanscherpen en onderhouden van
het proﬁel van Amsterdam als nationale en internationale topstad op het gebied van cultuur
(incl. cultureel erfgoed onderhouden en tonen)
Unesco Erfgoed
September 2009 was in het kader van de voordracht van de Amsterdamse grachtengordel voor de
Werelderfgoedlijst van UNESCO een belangrijke maand. De voordracht is ingediend bij het World Heritage
Committee in Parijs. Als onderdeel van de nominatieprocedure beoordeelt de International Council on
Monuments and Sites (ICOMOS) de ingediende voordracht en daarom bracht een vertegenwoordiger
van ICOMOS in september een bezoek aan Amsterdam. Tijdens het bezoek zijn gesprekken over het
nominatiedossier gevoerd met betrokken bestuurders, deskundigen, beleidsmakers en burgers. In juli 2010
tijdens de 34ste vergadering van de World Heritage Convention in Brasilia, wordt bekendgemaakt of de
grachtengordel op de Werelderfgoedlijst komt.
Per 1 september 2009 is het Bureau Werelderfgoed ingesteld, waarin Bureau Monumenten & Archeologie en
Stadsdeel Centrum samenwerken. Een belangrijke taak van dit bureau is de interne en externe communicatie
rondom de nominatie en het vergroten en versterken van de kring van ambassadeurs voor het Werelderfgoed binnen de Amsterdamse samenleving.

Doelstelling 2: Zorg dragen voor het behouden, versterken en duurzaam ontwikkelen van
het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed

cultuur en monumenten

Adviezen monumenten
Het gaat vooral om het opstellen van beoordelingen en adviezen aan Commissie Welstand en
Monumenten(CWM). Historische kennis en deskundigheid kunnen ontwikkelingsplannen verrijken en
aantrekkelijker maken voor bewoners en bedrijfsleven. Met name voor de creatieve industrie is historie één
van de belangrijke vestigingsfactoren. Vier gebiedsadviezen zijn in het derde kwartaal afgerond: voor de
Robert Scott buurt, de Centrale Markthal, het Havengebied en het Beursplein. In 2009 zijn topdossiers zoals
het Paleis op de Dam, het Centraal Station, Markthal, GAK gebouw, Diamantbeurs, Jerusalem, Van Eesteren
en de Oude Kerk begeleid. Een pilot ontstoring van de gevels van het Paleis op de Dam is gestart, met als
doel een minder onrustig en minder vlekkerig gevelbeeld.

Gemeentelijk Monumentenproject
Het aantal monumenten waarvan beschrijving en aanwijzing is afgerond, blijft achter bij de doelstelling.
De voortgang van aanwijzingen binnen de stadsdelen is in dit proces leidend. BMA blijft de stadsdelen
ondersteunen in het aanwijzingstraject, maar heeft het project zelf, inhoudelijk afgesloten.

Archeologische verwachtingskaarten3 stadsdelen
De doelstelling is gehaald met één pilot. In overleg met de stadsdelen is gebleken dat het efﬁciënter is om
signaleringskaarten voor zeven stadsdelen te maken. Er is voorzien dat medio 2010 de kaarten afgehandeld
zijn.

Amsterdams Restauratiefonds
Op 2 november 2009 is de overeenkomst voor het fonds getekend. Het fonds is gestart op 15 november
2009. De burgers vinden de informatie via de website, een folder en via het front ofﬁce van BMA. Inmiddels
zijn twee beschikkingen verleend.

3

Op basis van de literatuur, kaarten en overige aanwezige gegevens over monumenten kan een indicatie
van de archeologische waarde van het gebied gegeven worden. Het product van een dergelijk onderzoek
is een archeologische verwachtingskaart, waarop alle aangetroffen of verwachte vindplaatsen worden
weergegeven, alsmede de waarde die aan bepaalde gedeelten van het onderzochte terrein wordt
toegekend.
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Archeologische adviezen en onderzoek
Nieuwe wetgeving versterkt de positie van de gemeentelijke taken op het gebied van archeologie. De
wettelijke kerntaken voor Archeologie liggen op het gebied van beleid en onderzoek.
Belangrijk voor verdere implementatie van de nieuwe Monumentenwet was de aanvaarding van de concept
archeologieverordening door de stadsdelen, waarmee een intensieve voorbereidingsperiode kon worden
afgesloten. Daarop aansluitend is begonnen met een inventarisatie van de wensen bij de stadsdelen ten
aanzien van de samenwerking met BMA voor de uitvoering van het beleid en de waardestellingen.
Het veldwerk is met elf opgravingen en verkenningen op hetzelfde niveau gebleven.
In de tabel zijn vijftien waarnemingen en begeleidingen buiten beschouwing gelaten.

Archeologie Noord/Zuidlijn
In 2009 heeft de focus van het werk zich verlegd naar de verwerking en uitwerking van de vondsten
en gegevens van de locaties Rokin, Damrak en Stationsplein. De geo-ecologische gegevens van deze
vindplaatsen, alsmede van o.m. de Vijzelgracht en Ceintuurbaan zullen worden geïntegreerd tot een
digitaal geheel. Verder is aandacht besteed aan het ontwikkelen van concepten voor de presentatie van het
archeologisch materiaal in de inrichting van station Rokin.
BMA is gestart met een eerste inventarisatie van monumenten langs de Noord/Zuidlijn. Aanleiding om dit
project te starten is de wens te anticiperen op eventuele schadeproblematiek en vragen van de burgers.

Doelstelling 3: Bewoners en andere stakeholders betrekken bij en informeren over het
gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed door kennisoverdracht,
voorlichting en educatie
Open Monumentendagen
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De Open Monumentendagen op 12 en 13 september 2009 waren een groot succes met ca 37.500
bezoekers. De bezoekers waren over het algemeen zeer enthousiast, zoals uit onderzoek van O+S bleek.
Voor het eerst is veel aandacht besteed aan het betrekken van jongeren bij dit evenement. De opening van
de Open Monumentendag werd gecombineerd met de presentatie van het boek ‘Amsterdam in 1597’ en de
opening van de expositie gewijd aan het jaar 1597 in het Stadsarchief.

2.1.3 Monumenten en Archeologie: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

9,4

6,0

8,9

BMA

4,8

4,4

4,4

4,6

ISV Monumentenzorg

3,9

0

3,0

3,0

Archeologische begeleiding NZ-lijn

0,6

1,4

1,3

0,7

Kapitaallasten torens, poorten, monumenten,
fonteinen en stadsarcheologie

8,5

0,2

0,2

0,2

0,2

Baten -

-5,5

-1,5

-4,4

-5,4

BMA

-1,0

-0,1

-0,1

-1,6

ISV Monumentenzorg

-3,9

0

-3,0

-3,0

Archeologische begeleiding NZ-lijn

-0,6

-1,4

-1,3

-0,7

Kapitaallasten torens, poorten, monumenten,
fonteinen en stadsarcheologie

0

0

0

0

Mutaties in reserves

1,6

0,1

1,5

1,3

Saldo

5,5

4,5

5,9

4,5

cultuur en monumenten

De uitgaven voor Bureau Monumentenzorg en Archeologie (BMA) zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Het
betreft voornamelijk personele lasten, waar ook hogere inkomsten tegenover staan. BMA heeft € 1,3 miljoen
bijzondere baten ontvangen. Dit zijn ontvangen gelden van de gemeenschappelijke rekening van BMA en
Stadsdeel Centrum bij het Nationaal Restauratiefonds en de bijdrage van Stadsdeel Centrum, die conform
het uitvoeringsbesluit Amsterdams Restauratie Fonds (ARF) worden ingezet voor het ARF. De ontvangen
gelden zijn aan de reserve ARF toegevoegd.
Bij de Actualisatie 2009 is het ISV-budget van € 3 miljoen voor monumentenzorg saldoneutraal aan de
begroting van het Bureau Monumentenzorg toegevoegd.
De lasten voor archeologie van de Noord/Zuidlijn zijn € 0,7 miljoen lager uitgekomen dan begroot omdat de
voortgang van het archeologisch werk samenhangt met de voortgang van het civieltechnische werk. Door de
ontstane vertraging van de Noord/Zuidlijn zijn de archeologische werkzaamheden eveneens vertraagd. De
baten zijn met hetzelfde bedrag verlaagd.
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2.2 Subresultaatgebied Kunstenplan

2.2.1 Kunstenplan: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 4a: Talentontwikkeling: Amsterdammers hun eigen culturele talent laten herkennen en dat helpen ontwikkelen zodat
zij een culturele loopbaan (actief en passief) kunnen volgen, hetzij als genietende toeschouwer, hetzij als professional in de culturele
sector
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

% scholen met cultuureducatie in het
programma (PO-scholen/VO-scholen)

67%-33%
(2006)

85% PO /
65% VO4

78%-50%

93%-70%

82%-60%

% scholen (basisscholen en onderbouw
VMBO) dat gebruik maakt van

90%
(2006)

93% van het
90%
budget is gebruikt

93%

90%

cultuurvouchers5
Doelstelling 4b: Laboratorium: Amsterdam biedt ruimte aan onderzoek en experiment en creëert voorwaarden waaronder nieuwe
cultuurvormen kunnen ontstaan. De innovatiepotentie van Amsterdam is groot en door kruisbestuiving tussen disciplines, culturen en
marktpartijen te stimuleren wordt deze potentie versterkt
Nulmeting

Aantal innovatieve/creatieve bedrijven in
Amsterdam. Groei 3% tot 5% gemeten in:
vestigingen
banen

8.732
31.207

Rekening 2008

10.499
34.638

Begroting
2009

10.130
34.770

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

12.2155
37.708

10.430
35.810

Doelstelling 4c: Wereldklasse: de culturele top en unieke infrastructuur dragen bij aan de culturele dynamiek van de stad. Het trekt
talenten, toeristen en professionals en bindt ze aan de stad
Indicator

Nulmeting

Aantal Amsterdamse culturele instellingen De nulmeting
in de top 10 van de wereld binnen hun
moet nog
eigen vakgebied7
plaatsvinden

4

5
6

7

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening 2009

In april 2008 is
de inventarisatie
afgerond.

Deﬁnitieve
lijst is
vastgesteld

Uitwerking prestatieindicator naar
meetinstrument

Te behalen
resultaat
2006-2010
10

Volgens het Trendrapport van MOCCA gaat het hier om scholen die een beleidstraject van MOCCA
volgen of gevolgd hebben.
Met inachtneming van de beleidsvrijheid van scholen.
Het betreft hier de voorlopige cijfers uit mei 2009. De groei van het aantal banen t.o.v. 2008 is 9,4% en
het aantal vestigingen tov 2008 16,2%. In 2010 komt de nieuwe monitor creatieve industrie uit. Op basis
van deze monitor kunnen de cijfers over 2009 deﬁnitief worden vastgesteld.
Naar aanleiding van benchmark-onderzoek maatregelen formuleren en uitvoeren ter verbetering van de
positionering van Amsterdam.
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Indicator

Indicator

Nulmeting

Aantal culturele evenementen en festivals
met internationale uitstraling welke vanuit

Rekening 2008

11

Begroting
2009

11

Rekening 2009

11

Te behalen
resultaat
2006-2010
11

11

het Kunstenplan ondersteund worden
Cultureel gerelateerd toerisme8, het
percentage toeristen dat culturele
instellingen bezoekt

81%
(2005)

Toerisme: bezoek
aan Amsterdam
is teruggelopen.
Toerisme: bezoek
gerelateerd aan
museumbezoek
is minder sterk
teruggelopen
dan de algemene
tendens
(0,8 % t.o.v. de
beoogde 87%).

87%

Nog niet bekend

87%

cultuur en monumenten

Doelstelling 4d: Prachtstad: Het via kunst en cultuur investeren in de relaties tussen mensen – in de buurt, in de stad, tussen mensen
van dezelfde en van verschillende gezindte. Het vergroten van de leefbaarheid in wijken.
Indicator

Nulmeting

Aantal personen dat bereikt wordt door
culturele buurtaccommodaties9

133.330
waarvan
51.000 nieuwe
en/of jonge
Amsterdammers

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

230.209 waarvan
83.866 nieuwe
en/of jonge
Amsterdammers

Doelstelling 5: Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van cultureel vastgoed
Indicator

Nulmeting

Professionele aanpak ontwikkeling en
eigendom cultureel vastgoed

Kadernota
cultuur onder
dak I (maart
2008)

8
9

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Vaststellen
uitgangspunten

37 instellingen
20% panden
hebben een MOP gemeente
ingediend
conform
uitgangspunten

Wordt geen beleid op gevoerd. Verwachting is dat dit constant zal blijven.
In 2008 wordt gewerkt aan de inrichting van het Apolloloket. Afhankelijk van inzet extra middelen in de
begroting 2009 zullen meetbare doelen worden gesteld.
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Indicator

Nulmeting

Professioneel beheer en onderhoud
Database voor
cultureel vastgoed door het vullen van een 75% gevuld
database met gegevens over de panden,
het wegwerken van urgent onderhoud.

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening 2009

- Database van
cultuurpanden

Database
voor 85%
gevuld
90 % urgent
onderhoud
weg

- Database voor Database voor
75% gevuld.
100% gevuld
- Aan een 20-tal
instellingen
is geld
beschikbaar
gesteld voor
het wegwerken
van urgent
onderhoud
- 80% van het in
2006 tot 2008
geconstateerde
achterstallige
onderhoud
komend uit
de globale
opnames
van ABT en
voor rekening
van de
KP-instellingen,
is in 2009
ingelopen.

- Update diverse
contracten10
- Verzelfstandiging
Amsterdams
Historisch
Museum (AHM)
- Overdracht
cultuurpanden
stadsdeel
centrum ➝
centrale stad
- Aan een 30-tal
culturele instellingen is geld
beschikbaar
gesteld voor
het wegwerken
van urgent
onderhoud.

Te behalen
resultaat
2006-2010

Kunstenplan 2009-2012
In de afgelopen vier jaar is een aantal belangrijke resultaten geboekt. Zo is in december 2008 het
Kunstenplan 2009-2012 vastgesteld door uw Vergadering. In dit integrale beleidsdocument heeft het
gemeentebestuur voor vier jaar de ambities op het gebied van Kunst en Cultuur vastgelegd. Die ambities
zijn: Prachtstad, Wereldklasse, Laboratorium, Talentontwikkeling.
Veel van de Amsterdamse culturele instellingen kunnen niet bestaan zonder subsidies. In het Kunstenplan
is de verdeling van ongeveer € 87 miljoen voor 140 culturele instellingen vastgelegd. Een deel van deze
instellingen ontvangt ook meerjarige subsidie van de rijksoverheid.

Cultureel Vastgoed
In 2008 is de nota ‘Cultuur onder Dak’ opgesteld en vastgesteld, waarin voornemens staan met betrekking
tot eigendom en beheer van cultureel vastgoed. Er is een beter inzicht verworven in de staat van onderhoud
van veel cultuurpanden. Voor 2008, 2009 en 2010 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om achterstallig
onderhoud weg te werken. In 2008 is bijna twee miljoen euro verstrekt aan in totaal 35 culturele instellingen.
Onder meer FOAM, Ons Lieve Heer op Solder, Paradiso, de Kleine Komedie en het Rembrandthuis hebben
op die manier een subsidie gekregen voor achterstallig onderhoud. In 2009 is aan 22 instellingen in totaal
bijna € 5 miljoen subsidie verstrekt voor dit doel. Daarnaast is als voorwaarde voor het verkrijgen van een
subsidie in het kader van het ‘Kunstenplan 2009-2012’ gesteld dat culturele instellingen een Meerjarig
Onderhoudsplan maken.

10

Muziekgebouw aan ‘t IJ, Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), Amsterdams Historisch Museum
(AHM), Stadsschouwburg.
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Algemeen: een terugblik op de afgelopen bestuursperiode

Per 1 januari 2009 heeft de centrale stad, in casu DMO, 11 panden met een culturele bestemming van
stadsdeel Centrum in eigendom overgenomen. Dit zijn het Amsterdams Marionettentheater, de Balie,
Fotograﬁemuseum FOAM, de Hollandsche Schouwburg, de Melkweg, het Multatulimuseum, Paradiso, het
Nederlands Instituut voor Mediakunst, het Rembrandthuis, het Rozentheater en De Waag. Medio 2009 is hier
het voormalig POP-instituut aan de Prins Hendrikkade aan toegevoegd.
De afgelopen jaren zijn ook enkele grotere culturele iconen geopend zoals Het Muziekgebouw aan ’t IJ /
Bimhuis, de centrale vestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam en het Vlakke Vloertheater (de
nieuwbouw) van de Stadsschouwburg.

Kunstenplansystematiek

cultuur en monumenten

Het jaar 2009 werd op 17 december afgesloten met de vaststelling door uw Vergadering van de nieuwe
Kunstenplansystematiek. Daarin zijn de volgende zeven verbeteringen opgenomen
1. Culturele Infrastructuur Amsterdam: Het invoeren van een differentiatie in subsidiecategorieën op basis
van functies; daarmee wordt recht gedaan aan het onderscheid tussen culturele instellingen
2. Verkenning en vooruitblik: De invoering van een vierjaarlijkse verkenning en een tussentijdse vooruitblik
moet een beter inzicht geven in de culturele sector in Amsterdam en het draagvlak verbeteren. Ook
zal hiermee het debat tussen politiek en veld over de culturele infrastructuur en over het effect van de
cultuurpolitieke ambities worden bevorderd
3. Kwaliteit: Drie criteria worden benoemd voor de bepaling van de kwaliteit: de artistiek-inhoudelijke
kwaliteit en daarop volgend de zakelijke kwaliteit, het belang voor de stad, en het publieksbereik
4. Kunstschouwen: Er worden twee visionaire kunstschouwen aangesteld als adviseur van ons College en uw
Vergadering. De eerste zal het bestaande culturele landschap beschouwen, dat Amsterdam als kunst- en
cultuurstad van wereldklasse deﬁnieert. De tweede visionaire kunstschouw richt zich op de wijze waarop
innovatie vorm krijgt buiten de gevestigde circuits
5. Zakelijke evaluatie: Professionalisering van de beoordeling van het zakelijke presteren en van de
verantwoording over prestaties door instellingen.
Aan dit verbeterpunt liggen de aanbevelingen van de rekenkamer mede ten grondslag
6. Afstemming van de procedures voor het Kunstenplan van de gemeente Amsterdam met de cyclus bij de
landelijke overheid en andere subsidiegevers
7. Het vormgeven van een Amsterdamse Kunstraad ‘nieuwe stijl’, die is geëquipeerd voor de uitvoering van
zijn nieuwe taken, waaronder de verkenning.
Deze verbeteringen zullen de komende periode worden uitgewerkt ten behoeve van het Kunstenplan
2013-2016.

Culturele Alliantie
Op 2 december 2008 heeft ons College besloten tot de instelling van een culturele alliantie, waarin de
afdeling Kunst & Cultuur, het Bureau Monumenten en Archeologie en het Stadsarchief zullen samenwerken.
Om de synergie te versterken is de afdeling Kunst & Cultuur van DMO begin 2010 gevestigd in het gebouw
De Bazel, waar ook het Stadsarchief en het Bureau Monumenten en Archeologie gevestigd zijn.

2.2.2 Kunstenplan: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 4a: Talentontwikkeling: Amsterdammers hun eigen culturele talent laten
herkennen en dat helpen ontwikkelen zodat zij een culturele loopbaan (actief en passief)
kunnen volgen, hetzij als genietende toeschouwer, hetzij als professional in de culturele
sector.
In 2009 hebben twintig instellingen gebruik gemaakt van de Apolloregeling. Binnen de talentgroep Kunst en
Cultuur hebben twaalf initiatieven een bijdrage gekregen.
Daarnaast is in 2009 het keurmerk Talentontwikkeling op basis van een pilot nader aangescherpt. De
deelnemers aan de pilot waren zowel instellingen op het gebied van (brede) talentontwikkeling als scholen.
Het keurmerk zal in 2010 worden geïmplementeerd.
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Doelstelling 4b: Laboratorium: Amsterdam biedt ruimte aan onderzoek en experiment en
creëert voorwaarden waaronder nieuwe cultuurvormen kunnen ontstaan. De innovatiepotentie van Amsterdam is groot en door kruisbestuiving tussen disciplines, culturen en
marktpartijen te stimuleren wordt deze potentie versterkt.
De Kunst en Cultuursector is verantwoordelijk voor een groot deel van de werkgelegenheid. In de laatste
meting bleek de werkgelegenheid in de creatieve industrie in Amsterdam sneller te stijgen dan de totale
werkgelegenheid, namelijk gemiddeld met 6,6% tot 37.708 banen in 2009. Deze groei wordt ondermeer
veroorzaakt door een hoog aantal starters.
In 2009 heeft ons College het Uitvoeringsprogramma Creatieve Industrie 2009 vastgesteld.

Doelstelling 4c: Wereldklasse: de culturele top en unieke infrastructuur dragen bij aan de
culturele dynamiek van de stad. Het trekt talenten, toeristen en professionals en bindt ze
aan de stad
Zie Tabel 2.2.1.

Doelstelling 4d: Prachtstad: Het via kunst en cultuur investeren in de relaties tussen mensen
– in de buurt, in de stad, tussen mensen van dezelfde en van verschillende gezindte. Het
vergroten van de leefbaarheid in wijken.
In oktober 2009 heeft uw Vergadering het beleidskader Kunst in de openbare ruimte 2009-2015 vastgesteld.
Dit beleid is gericht op het realiseren van één buitenkunstcollectie Amsterdam. Het kader zal in 2010 tot
uitvoering komen.
Verder is eind 2009 het eerste servicepunt Amateurkunst ingericht. Dit servicepunt heeft als doel een betere
infrastructuur voor de Amateurkunst in Amsterdam te realiseren.

Doelstelling 5: Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van
cultureel vastgoed

Ook in 2009 zijn de voorbereidingen verricht voor het vervolg op kadernota ‘Cultuur onder Dak’. Het vervolg
heeft tot doel om, door verder te werken aan wat al in gang is gezet, te komen tot een totaalaanpak voor
het cultureel vastgoed. Uw Vergadering heeft bij de vaststelling van de Begroting 2010 besloten dat de
aanpak zal worden ingebracht bij de voorbereidingen en onderhandelingen van het nieuw Programakkoord
2010-2014.
In 2009 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het wegwerken van urgent onderhoud bij 22 culturele
instellingen. Verder is aan de lijst van door het stadsdeel Centrum aan de Centrale Stad overgedragen
cultuurpanden het voormalig Popinstituut toegevoegd, waardoor de Appel nieuwe huisvesting heeft
gevonden.
Binnen DMO is in 2009 de unit Maatschappelijk Vastgoed opgericht.
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In 2009 zijn vorderingen gemaakt bij de grote bouwprojecten in de stad. Op 1 juni 2009 werd de Vlakke
Vloerzaal van de Stadsschouwburg geopend. Op 19 juni 2009 opende de Hermitage aan de Amstel haar
deuren. Het depot van het Stedelijk Museum is op 30 juni 2009 opgeleverd. Op het Museumplein zijn
vorderingen gemaakt met de ver- en nieuwbouw van het Stedelijk Museum. Zo is de renovatie van de
oudbouw nagenoeg gereed en is de aanleg van de grote kelder onder de nieuwbouw goed verlopen. Op
16/17 december 2009 heeft uw Vergadering het krediet voor het Danshuis beschikbaar gesteld, zodat in
2010 gestart kan worden met de bouw.

2.2.3 Kunstenplan: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen
Lasten +

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

107,3

113,2

117,4

116,3
9,5

Doelstelling 4:
Kunsteducatie

11,1

9,8

9,7

Talentontwikkeling en vrije tijd

1,7

3,5

3,9

3,6

Stedelijk Museum Amsterdam

14,5

13,3

12,8

12,8

Amsterdams Historisch Museum en Willet Holthuysen

13,3

10,6

12,4

12,6

2,0

2,1

2,4

2,4

Gesubsidieerde musea
Instellingen theater, muziek en dans

52,4

62,8

61,5

62,7

Beeldende kunst

2,1

2,4

2,6

2,5

Film, fotograﬁe, nieuwe media en letteren

2,7

3,1

3,2

3,2

Amateuristische kunstbeoefening

0,6

0,7

0,9

0,9

Flexibele ruimte Kunstenplan

2,5

-1,2

1,7

0,5

Matchingproject actieplan cultuurbereik

0,5

-

-

-

Doelstelling 5: Onderhoud cultuurpanden

3,8

6,1

6,4

5,6

11,4

9,0

9,5

10,1

Rijksbijdrage beeldende kunst

2,6

-

-

-

Stedelijk Museum

0,2

0,2

0,2

0,2

Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet Holthuysen

4,4

1,1

1,9

2,1

Instellingen theater, muziek en dans

2,3

7,5

5,9

5,9

Flexibele ruimte Kunstenplan

0,2

0,2

0,4

0,5

Rijksbijdrage matchingproject actieplan cultuurbereik

1,3

-

-

-

Doelstelling 5: Onderhoud cultuurpanden

0,3

0

1,2

1,3

Baten -

cultuur en monumenten

Doelstelling 4:

Mutaties in reserves
Saldo

3,0

-0,2

-2,6

-1,2

98,8

104,0

105,3

105,0

De in het overzicht opgenomen bedragen zijn in totaal hoger dan het budget voor het Kunstenplan
2009-2012. Ook de kapitaallasten, stelposten, mutaties in reserves en enkele andere bestedingen zijn
onderdeel van de doelstellingen met betrekking tot het Kunstenplan. Per saldo zijn de uitgaven, na mutaties
in reserves, € 1,0 miljoen hoger dan begroot: + € 3,8 miljoen bij doelstelling 4, -/- € 1,8 miljoen bij doelstelling 5 en -/- € 1,0 miljoen in de reserves.

Doelstelling 4: Talentontwikkeling, Laboratorium, Wereldklasse en Prachtstad
De totale lasten (exclusief reserves) voor doelstelling 4 zijn € 3,6 miljoen hoger dan begroot en de baten zijn
€ 0,2 miljoen lager. Per saldo een verschil van € 3,8 miljoen, dat als belangrijkste oorzaken heeft:
 € 1,7 miljoen bij actualisatie verwerkte overheveling vanuit budget bij doelstelling 5
 € 1,2 miljoen voor de overdracht van reserves aan het AHM in verband met de verzelfstandiging van het
museum in 2009. Hier staat een even grote onttrekking aan reserves tegenover
 € 0,9 miljoen kosten ten behoeve van de ontwikkeling van de theaters in de Marnixstraat, de stagnerende
verkoop zorgt voor een dekkingstekort
 € 0,6 miljoen frictiekosten voor overgang van het oude naar het nieuwe Kunstenplan. Bij de algemene
dekkingsmiddelen waren deze kosten begroot op € 1 miljoen. Het restant valt vrij ten gunste van de
algemene dienst
€ 0,5 miljoen programmeringskosten Muziekgebouw aan ’t IJ ten laste van de hiervoor bij de Jaarrekening 2008 gevormde reserve
 -/- € 0,5 miljoen bij actualisatie verwerkte nominale aanpassing
 -/- € 0,5 miljoen vrijval ten behoeve van Carré, conform Begroting 2009


Daarnaast zijn er nog diverse kleinere mutaties (per saldo -/- € 0,1 miljoen), zoals uitgaven aan het project
New York-Amsterdam (gedekt uit reserve JA/KE in het resultaatgebied EJD), vorming van de extracomptabele reserve Your Amsterdam, nagekomen btw-lasten, enkele vrijvallende budgetten en lagere
uitgaven op talentontwikkeling, cultureel beleggen en beeldende kunst. Een deel van de niet uitgegeven
middelen is toegevoegd aan reserves.
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Doelstelling 5: Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van
cultureel vastgoed.
In vergelijk met de begroting zijn de lasten bij de rekening € 0,5 miljoen lager en de baten € 1,3 miljoen
hoger. Dit heeft de volgende oorzaken.
Per 1 januari 2009 heeft de centrale stad elf cultuurpanden van Stadsdeel Centrum overgenomen.
De hiermee gepaard gaande lasten en baten waren nog niet in de begroting opgenomen. De baten
(huurinkomsten) bedragen in 2009 € 1,3 miljoen. De lasten voor onderhoud bedragen € 0,6 miljoen. Zij zijn
relatief laag, omdat eerst een inventarisatie gemaakt moest worden van de uit te voeren werkzaamheden.
Alleen de noodmaatregelen zijn daarom uitgevoerd. Het positieve saldo van € 0,7 miljoen is toegevoegd aan
de reserve ‘onderhoud 11 cultuurpanden’ en dient voor het opvangen van ﬂuctuaties in de uitgaven in de
komende jaren.
Daarnaast was de uitputting ten laste van de bij de Jaarrekening 2008 gevormde reserve ‘urgent onderhoud’
bij het opstellen van de begroting nog niet opgenomen. In 2009 is € 0,6 miljoen besteed aan het onderhoud
van cultuurpanden, gedekt uit deze reserve. Tot slot is door een herschikking van middelen al bij de
actualisatie een budget van € 1,7 miljoen overgeheveld naar doelstelling 4.

2.3 Subresultaatgebied Lokale media
2.1.1 Lokale media: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010

Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Kijkdichtheid AT5 onder
Amsterdammers
Aantal websitebezoeken per
maand

73%11
78%
Gemiddeld 250.000
250.000
unieke bezoekers per
maand. Gemiddeld
3.000.000 aantal
pageviews per maand

Aantal programmamakers
dat gebruik maakt van
SALTO
Aantal websitebezoeken per
maand

180

180

Gemiddeld 35.000
unieke bezoekers per
maand. Gemiddeld
140.000 aantal
pageviews per
maand13

35.000

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

67%12

78%
500.000

180
Gemiddeld 35.000
unieke bezoekers
per maand.
Gemiddeld 110.000
aantal pageviews
per maand 14

40.000

11

De kijkdichtheid van AT5 is iets teruggelopen onder meer vanwege het aantal Amsterdammers dat niet
meer via de analoge kabel televisie kijkt maar via Digitenne of UPC Digitaal, waar AT5 moeilijker te vinden
is. AT5 is in 2008 gestart met een onderzoek naar andere distributiekanalen (o.a. narrowcasting).

12

De kijkdichtheid van AT5 is verder teruggelopen vanwege de digitale distributie. Daarentegen is het
aantal bezoekers van de website van AT5 zeer sterk gegroeid.
De gegevens zijn afkomstig van de webstatistieken van SALTO, stand 31 december 2008.
De gegevens zijn afkomstig van de webstatistieken van SALTO, stand 31 december 2009.

13
14
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Doelstelling 6: Een Amsterdams mediabeleid waarbij de functie van de media centraal staat, de pluriformiteit van de media bewaakt
wordt, zodat deze een weerspiegeling vormt van de samenleving; het actief stimuleren van innovatie en experiment

2.3.2 Lokale media: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 6: Een Amsterdams mediabeleid waarbij de functie van de media centraal
staat, de pluriformiteit van de media bewaakt wordt, zodat deze een weerspiegeling vormt
van de samenleving; het actief stimuleren van innovatie experiment
In 2009 gaf AT5 te kennen te willen fuseren met RTV N-H. Ons College heeft groen licht gegeven voor de
uitwerking van de plannen voor een gezamenlijk bedrijf. AT5 werkt ook aan een plan voor doorgaan als
zelfstandige zender, voor het geval de fusie geen doorgang vindt.
Salto heeft voor een communicatieplan en duidelijke proﬁlering van de zender € 100.000 extra gekregen. Dit
bedrag is structureel vanaf 2010.

2.3.3 Lokale media: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +
Lokale media

5,1

3,4

5,2

5,1

Baten Kabelgelden UPC
Mutaties in reserves
Saldo

2,1

2,2

2,2

2,2

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

2,9

1,1

2,9

2,8

cultuur en monumenten

De lasten stijgen bij de actualisatie met € 1,8 miljoen door de overheveling van de incidentele
prioriteit voor AT5 vanuit het resultaatgebied EJD (correctie op 1e begrotingswijziging). In de realisatie zijn
de uitgaven een kleine € 0,1 miljoen lager door diverse oorzaken waaronder vrijval vanuit vorige jaren en
hogere bijdragen van andere gemeenten.

2.4 Subresultaatgebied Diverse Kunst en Cultuur

2.4.1 Diverse Kunst en Cultuur: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
In het Programakkoord 2006-2010 staat opgenomen extra te investeren in de taken van het Amsterdams
Fonds voor de Kunst (AFK). Het fonds realiseert dit door incidentele ﬁnanciële bijdragen aan projecten en
trajecten van kunstenaars, instellingen en overige initiatiefnemers.

2.4.2 Diverse Kunst en Cultuur: Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2009 heeft het AFK, in het kader van het Kunstenplan 2009-2012, er een taak bij gekregen en is in de
gelegenheid gesteld om culturele instellingen trajectsubsidies tot 3 jaar te verlenen.
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2.4.3 Diverse Kunst en Cultuur: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +
Kunstraad

0,4

0,4

0,4

0,4

Amsterdams Fonds vd Kunst (AFK)

8,5

11,2

11,0

10,9

Apparaatskosten kunst

1,8

1,9

2,0

2,1

0

2,1

2,1

2,1

Beheerskosten Muziektheater

2,5

3,5

3,2

3,0

Kapitaallasten van verstrekte leningen

1,4

1,3

1,2

1,2

1,4

1,3

1,2

1,2

-

-

-

-

13,2

19,1

18,7

18,6

Carré

Baten Rente van verstrekte geldleningen
Mutaties in reserves
Saldo

Het budget voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) daalt bij de actualisatie door overheveling van
(een deel van) het budget voor het evenementenfonds naar het evenementenbureau in het resultaatgebied
bestuur en concern.
De beheerkosten van het Muziektheater zijn bij de Actualisatie 2009 herverdeeld: in dit resultaatgebied
dalen zij met € 0,3 miljoen, in het resultaatgebied Facilitair en Bedrijven stijgen de lasten met hetzelfde
bedrag. Bij de rekening dalen de lasten voor het Muziektheater incidenteel met € 0,2 miljoen, door een
voordeel op de ozb-lasten in de jaren 2004 t/m 2009 als gevolg van een door het Muziektheater ingediend
bezwaarschrift.
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De kosten van het ambtelijk apparaat worden via verdeelsleutels aan de beleidsterreinen van DMO
toegerekend. Omdat nu meer kosten onder de verdeelsleutels vallen, stijgt het toegerekende bedrag bij de
Actualisatie 2009. Bij de jaarrekening zijn de lasten in totaal € 0,2 miljoen hoger dan begroot.

3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1 Reserves
Bedragen x € 1 miljoen

Programmering Muziek gebouw aan ‘t IJ
Reserve website Your Amsterdam
Reserves Amsterdam Historisch Museum

Mutaties 2009

Stand
ultimo
2009

+

-/-

0,5

-

0,5

0

-

0,2

0,2

0

1,1

-

1,1

0

13,5

-

0

13,5

Overdracht 11 cultuurpanden Centrum

0,3

0,7

-

1,0

Urgent onderhoud cultuurpanden

0,8

-

0,6

0,2

Cultureel beleggen

0,3

0,4

0,1

0,5

Reserve AT5

0,4

-

0,1

Wachtgelden muziekschool -2011

0,1

Portugees-Israëlitische Synagoge

1,0

-

-

Amsterdams restauratiefonds

0,6

1,3

-

1,9

Vakantiegeld (Archeologie en Monumenten)

0,1

0,1

0,1

0,1

Reserve Laboratorium

-

0,1

-

0,1

Reserve talentontwikkeling

-

0,1

-

0,1

18,7

2,8

2,7

18,8

Herontwikkeling Stedelijk Museum

Totaal reserves

cultuur en monumenten

Stand
Ultimo
2008

0,3
0,1
1,0

Afgewikkelde reserves
Op 12 maart 2008 is uw Vergadering akkoord gegaan met een bedrag van € 0,5 miljoen voor de
programmering van het Muziekgebouw aan ’t IJ. Het bedrag is in 2009, op basis van een bestedingsvoorstel, aan het Muziekgebouw beschikbaar gesteld
 Bij de Jaarrekening 2008 is extracomptabel een reserve opgenomen van € 0,2 miljoen voor de
ontwikkeling van een website waarop het Amsterdamse activiteitenaanbod voor jongeren, ouders
en professionals wordt gepresenteerd. De uitvoering van dit project ‘Your Amsterdam’ heeft in 2009
plaatsgevonden, de middelen in de reserve zijn geheel besteed
 Met de verzelfstandiging van het Amsterdams Historisch Museum (AHM) zijn de betreffende reserves
overgedragen aan het AHM. Het betreft de reserves voor het depot (incidentele prioriteit 2008),
vakantiegeld, wachtgeld en pensioenen.


Gehandhaafde reserves
Met de reserve herontwikkeling Stedelijk Museum wordt een deel van de kapitaallasten voor de
nieuwbouw van het museum in 2009 gedekt. In 2009 is een klein bedrag van € 8.000 onttrokken
 Om een goed beheer te waarborgen, besloot uw Vergadering per 31 december 2008 elf cultuurpanden
van Stadsdeel Centrum over te nemen. Stadsdeel Centrum betaalde € 0,3 miljoen voor gederfde huurinkomsten in de komende jaren. Van dit bedrag is in 2008 de reserve gevormd. In 2009 is € 0,7 miljoen
toegevoegd. Dit bedrag is ontvangen als huurinkomsten, maar nog niet aan onderhoud uitgegeven
 De reserve urgent onderhoud cultuurpanden is bij de Jaarrekening 2008 gevormd. Er is € 0,2 miljoen
minder onttrokken dan bij de Actualisatie 2009 verwacht. Nader onderzoek naar de benodigde
investeringen was noodzakelijk. De uitgaven zijn nu gepland voor 2010
 De reserve cultureel beleggen is het gevolg van een overeenkomst met de Triodosbank om te investeren
in Kunst en Cultuur. Doordat de Triodosbank op leningen aan de gemeente een voordelig rentepercentage berekent, behaalt de gemeente een voordeel uit bespaarde rentekosten. In 2009 is in totaal
€ 0,4 miljoen aan de reserve toegevoegd, € 0,2 miljoen meer dan begroot wegens hogere behaalde
ﬁnanciële voordelen in 2008 en 2009. Bovendien is iets minder onttrokken aan de reserve dan begroot.
 Uit de reserve AT5 wordt is € 0,1 miljoen onttrokken voor dekking van een deel van de subsidie aan AT5.
De laatste onttrekking vindt in 2012 plaats.
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Het uitbetalen van wachtgelden aan de Muziekschool gebeurt op basis van eerder gemaakte afspraken
en duurt nog tot en met 2011

Voor de nog niet uitbetaalde investeringsbijdrage aan de eigenaar van de Portugees-Israëlitische
Synagoge, ten behoeve van de restauratie, is een bestemmingsreserve gevormd. Dit bedrag is verplicht
op basis van door uw Vergadering goedgekeurd beleid en is in begrotingsjaar 2008 als prioriteit aan BMA
toegekend. Besteding zal uiterlijk in 2010 plaatsvinden
 De reserve Amsterdams Restauratiefonds (ARF) is gevormd van de incidentele bate van € 0,6 miljoen,
bestaande uit opgebouwde creditrente op een rekening van de gemeente bij het Nationaal Restauratie
Fonds. Het bedrag wordt ook gestort op een rekening bij het Nationaal Restauratie Fonds, dat als
tussenpersoon fungeert bij het uitzetten van leningen uit het ARF. Het bedrag wordt gebruikt als eerste
inleg voor het ARF. Dit fonds biedt particuliere monumenteneigenaren de mogelijkheid een lening
met lage rente af te sluiten voor de restauratie van hun pand. In 2009 is € 1,3 miljoen bijzondere baten
toegevoegd.


Nieuwe reserves
Op basis van raadsvoordracht 508 Buitenkunst: kunst in de openbare ruimte 2009-2015 is de nieuwe
reserve ‘Laboratorium’ voor een grootschalige kunstmanifestatie ingesteld. Jaarlijks wordt € 50.000
toegevoegd, waarvan de manifestatie die een keer in de zeven jaar wordt gehouden, zal worden betaald
 De implementatie van het keurmerk ‘talentontwikkeling’ heeft vertraging opgelopen, waardoor een deel
van de hiervoor beschikbare incidentele middelen van Jong Amsterdam/Kinderen Eerst pas in 2010 tot
uitgave komt. Hiertoe is de reserve Talentontwikkeling van € 80.000 gevormd


3.2 Voorzieningen
Bedragen x € 1 miljoen

Mutaties 2009
-/-

Bankgiroloterij

0,7

-

0,7

-

Voorziening Ymere

0,1

-

0,1

-

Monumenteninformatiesysteem

-

0,2

-

0,2

Randstad Urgent

-

0,1

-

0,1

0,8

0,3

0,8

0,3

Afgewikkelde voorzieningen
Eind 2008 waren er nog twee voorzieningen van het Amsterdams Historisch Museum (AHM), één voor de
ontvangen gelden van de Bankgiroloterij en één voor de Raadsdruk samenwerkingsovereenkomst met
Ymere. In verband met de verzelfstandiging van het AHM per 1-1-2009 worden beide voorzieningen in 2009
aan het AHM overgedragen.

Nieuwe voorzieningen
De voorziening Monumenteninformatiesysteem is gevormd voor het bruikbaar maken en houden van het
systeem. De leverancier van deze toepassing is failliet, waardoor de ondersteuning in gevaar komt
 Van ministerie OCW is € 0,1 miljoen voor Randstad Urgent ontvangen via het gemeentefonds. Dit geld
is bedoeld voor het project Ardam/Randstad Urgent. De uitvoer was aanvankelijk bij de gemeente
Amsterdam belegd, maar zal worden overgenomen door het ministerie. Het bedrag is niet volledig
uitgegeven en zal terugbetaald moeten worden. Hiervoor is een voorziening van € 0,1 miljoen gevormd.


3.3 Investeringen
Vlakke Vloer Stadsschouwburg
Het café-restaurant Stanislavski heeft 17 februari 2009 zijn deuren geopend, de Stadsschouwburg zelf op
9 mei 2009. Inmiddels zijn de kredieten voor de stadsfoyer en het vlakke vloertheater zo goed als geheel
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+

Stand
ultimo
2009

Totaal voorzieningen

Stand
ultimo
2008

besteed. De restanten zullen in 2010 tot besteding komen. De kapitaallasten van de stadsfoyer worden
jaarlijks in rekening gebracht.

Stedelijk Museum
De totale kosten voor de nieuwbouw van het museum en het depot bedragen € 107,1 miljoen, waarvan
€ 34,4 miljoen door derden wordt gedekt (het rijk, provincie Noord-Holland en fondsenwerving). Tot en met
2009 is in totaal ruim € 81 miljoen uitgegeven. Er resteert nog een budget van € 26 miljoen dat in 2010
wordt besteed.

Theater Cosmic
Voor de verbouwing van theater Cosmic in het Westerpark is € 3 miljoen beschikbaar. Tot en met 2009 is
hiervan € 2,4 miljoen uitgegeven. Naar verwachting zullen de laatste betalingen ad € 0,6 miljoen in 2010
plaatsvinden.

Depot Amsterdams Historisch Museum
In 2009 is een start gemaakt met de bouw van een nieuw depot in Stadsdeel Amsterdam-Noord. Het totale
krediet bedraagt € 16,1 miljoen. Hiervan is € 14,5 miljoen voor de realisering van de nieuwbouw voor het
AHM, inclusief de grond. De overige € 2,1 miljoen is voor de inrichting. Tot en met 2009 is € 5 miljoen tot
besteding gekomen. De verwachting is dat het depot medio 2011 volledig in gebruik is genomen.

Danshuis Amsterdam

cultuur en monumenten

Voor de bouw van het Danshuis heeft uw Vergadering op 16/17 december 2009 een krediet van € 5 miljoen
beschikbaar gesteld: € 2 miljoen via het amendement mw. Riem Vis c.s., nr. 856 en € 3 miljoen via het
Programma Maatschappelijke Investering (PMI)-gelden. De bouw dient in 2010 te starten.
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4 Prioriteiten 2009

4.1 Realisatie prioriteiten 2009
Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010
S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd
resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Amsterdams
Historisch Museum

I2

292

292

0

Gezond en robuust verzelfstandigd museum

J

Carré

I2

2.100

2.100

0

Financieel gezond Carré

J

Cultureel Vastgoed

I2

2.500

2.500

0

Uitvoeren van het wegwerken
van het urgent en achterstallig
onderhoud.

J

Lokale Media: AT5

I2

1.800

1789

0

Versterking van de basisinfrastruc- J
tuur Amsterdams Mediabeleid

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Overige prioriteiten
Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd
resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Versterking
Erfgoedbeleid

I3

188

188

0

Unesco heeft het nominatiedosJ
sier beoordeeld, beweging Nieuw
Leven voor oude gebouwen heeft
een extra impuls gekregen, jong
cultureel erfgoed nadrukkelijker
onder de aandacht van het (inter)
nationale publiek gebracht

JA/KE: Brede
Talentontwikkeling

I4

3.490

3.410

80

Amsterdamse jongeren de
kans bieden hun talenten te
ontwikkelen

Lokale Media: FunX

I4

317

300

0

Versterking van de basisinfrastruc- J
tuur Amsterdams Mediabeleid

N

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

2010
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Omschrijving
prioriteit

Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd
resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Kunstenplan
2009-2012

S3

2.000

1.988

0

Amsterdam is een topstad
voor kunst en cultuur met een
vruchtbaar klimaat voor creatieve
ontwikkeling

J

Openbare bibliotheek S3
Amsterdam

200

200

0

Schone, veilige en goed
onderhouden bibliotheek

J

Cultureel Vastgoed

2.000

2.000

0

Integraal cultureel
huisvestingsplan

J

S3

4.2 Toelichting realisatie prioriteiten 2009

cultuur en monumenten

In 2009 heeft besluitvorming over de verdeling van de middelen voor het urgent onderhoud plaatsgevonden. De meeste subsidies zijn in 2009 verleend. Het restant is verplicht en wordt begin 2010 aan de
instellingen beschikt. De andere prioriteiten zijn in 2009 uitgevoerd en betaald. Uit het overzicht blijkt dat
enkele werkelijke kosten lager zijn dan toegekend, dit komt door de negatieve nominale aanpassing.
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Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Resultaatgebied Milieu en water

Maatschappelijk effect
Een duurzaam, gezond en leefbaar Amsterdam. Een duurzame en gezonde stad tegen de laagst mogelijke
kosten voor de bewoners en de bedrijven van de stad. Amsterdam is een geliefde plek om te wonen.
Het resultaatgebied Milieu en water 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 resultaatgebied Milieu en water bevat de volgende subresultaatgebieden:
 afvalverwerking
 milieu
 waterbeheer
 afvalwatertransport
 drinkwatervoorziening
De direct bij dit resultaatgebied betrokken diensten en bedrijven zijn:



Afval Energie Bedrijf (AEB)
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)

Binnenwaterbeheer (BBA)
Waternet
 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA)



AEB verwerkt stedelijk afval tegen zo laag mogelijke kosten en zo milieuhygiënisch mogelijk, door dat
afval om te zetten in duurzame energie en bouwstoffen. DMB draagt zorg voor het milieubeleid van de
gemeente, verleent milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving van de milieuregels. Nautisch
vaarwegbeheerder van het binnenwater BBA is verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorgang van
het scheepvaartverkeer en handhaaft de vaarwegregels. Waternet zorgt voor de beleidsvoorbereiding
en -uitvoering van de drinkwaterlevering, riolering en ondiep grondwater, de afvalwaterzuivering en het
waterbeheer. DBGA heft de rioolhefﬁng, de afvalstoffenhefﬁng en het reinigingsrecht bij respectievelijk de
Amsterdamse huiseigenaren, de huishoudens en de bedrijven.

Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Totaal resultaatgebied
Lasten +

408,2

476,3

489,2

429,1

Baten -

373,5

438,2

451,4

405,7

34,7

38,2

37,8

23,4

2,2

-2,1

-5,0

2,4

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties
reserves

36,9

36,1

32,8

25,8

Saldo reserves

28,5

2,9

23,4

30,9

Saldo voorzieningen

27,9

26,1

26,8

21,5

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties
reserves
Toevoeging minus onttrekking reserves
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1 Kerncijfers

Algemeen
In het resultaatgebied Milieu en water gaat € 429 miljoen aan lasten en € 406 miljoen aan baten om
(exclusief mutatie reserves). Deze lasten en baten betreffen voornamelijk Waternet, € 177 miljoen, en het
Afvalenergiebedrijf (AEB), € 193 miljoen.
Het negatieve saldo van het resultaatgebied Milieu en water bedraagt € 23,4 miljoen. Dit is € 14,8 miljoen
lager dan begroot. De belangrijkste ontwikkeling die tot dit resultaat heeft geleid is een lager saldo op de
post bodemsanering (€ 10 miljoen) waar sprake is van vrijval transistorische posten en niet begrote baten bij
de sanering Oostergasfabriek. Daarnaast is er minder uitgegeven aan baggerslibverwerking (€ 1 miljoen), in
2009 zijn er nagenoeg geen baggerprojecten uitgevoerd waar sprake was van ‘niet verspreidbare’ bagger.
Dit heeft geleid tot een relatief laag uitgavenniveau, daar de verspreidbare bagger lagere afzetkosten met
zich mee brengt. Als laatste is er een positief resultaat behaald van € 2,7 miljoen op de drinkwatertaak. Dit is
grotendeels te danken aan incidentele meevallers (onder andere lagere kapitaallasten, lagere energiekosten en ontvangen schade-uitkeringen). Het positieve bedrag van € 2,7 miljoen is toegevoegd aan de
egalisatiereserve.
De ontwikkelingen worden nader verklaard bij de subresultaatgebieden.
Een toelichting op de ﬁnanciële aansturing van deze vijf subresultaatgebieden op hoofdlijnen:
 afvalverwerking (AEB): de onderdelen Afval Energie Centrale (AEC) en de afvalpunten worden
afgerekend met de stadsdelen/derden. Opgenomen in de exploitatierekening van de centrale stad
wordt het saldo van de Hoog Rendement Centrale (HRC) en het saldo van het onderdeel Inzameling en
hergebruik. Dit onderdeel bestaat uit het Depot gevaarlijk afval, Regionaal sorteercentrum, Transport en
Wagenparkbeheer


afvalwatertransport (Waternet): het belangrijkste product is de rioleringstaak. In 2009 is uitgegaan van
een kostendekkendheid van 98,5% (exclusief terug te ontvangen btw) – in dit verband verwijzen wij naar
de paragraaf Lokale hefﬁngen in het onderdeel Gemeentebrede aspecten; voor- en nadelige verschillen
worden verrekend met de egalisatiereserve

drinkwatervoorziening (Waternet); hiervan is de exploitatie met een gering batig saldo gedekt door
tarieven
 milieu (Dienst Milieu en Bouwtoezicht): in dit subresultaatgebied wordt een groot gedeelte van de lasten
niet gecompenseerd door de baten maar komen deze ten laste van de algemene dienst
 waterbeheer: dit product betreft de activiteiten van de Dienst Binnenwaterbeheer (BBA) en activiteiten
op het gebied van waterbeheer die door Waternet worden uitgevoerd en die ten laste van de algemene
dienst komen, behoudens de opbrengst van het binnenhavengeld

milieu en water
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2 Doelstellingen, activiteiten en ﬁnanciën per
subresultaatgebied

2.1 Subresultaatgebied Afvalverwerking

2.1.1 Afvalverwerking: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 1: Duurzame elektriciteit
Indicator

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Aantal miljoen Megawattuur (MWH)

0,545

0,55

0,51

0,76

Indicator

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Aantal miljoen Gigajoules (GJ)

0,25

0,39

0,32

0,32

Indicator

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Aantal miljoen ton CO2

0,36

0,38

0,38

0,33

Te behalen
resultaat
2006-2010

Doelstelling 2: Duurzame warmte
Te behalen
resultaat
2006-2010

Doelstelling 3: Beperking uitstoot
Te behalen
resultaat
2006-2010

milieu en water

2.1.2 Afvalverwerking: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Duurzame elektriciteit
Voor de afvalenergiecentrale (AEC) ligt het geproduceerde volume (495.000 MWh) iets lager dan de
actualisatie (500.000 MWh). Voor de Hoogrendement Centrale (HR Centrale) ligt het geleverde volume
elektriciteit op 270.000 MWh. Dat is 50.000 MWh hoger dan de actualisatie (220.000 MWh) en wordt
veroorzaakt door het eerder stabiel functioneren van de turbine. Met name in het 4e kwartaal zijn goede
resultaten bereikt. De HRC heeft in het laatste kwartaal van 2009 bewezen een gemiddeld energetisch
rendement van meer dan 30% te kunnen leveren. Dit als gevolg van het verbeterprogramma voor de
Hoogrendement Centrale (HR Centrale) dat eind 2008 is ingezet.

Doelstelling 2: Duurzame warmte
Het Afval Energie Bedrijf neemt deel in de joint venture Westpoort Warmte BV (WPW) met NUON Warmte BV.
AEB levert stadswarmte als product uit afvalverwerking aan de gebieden Westpoort en Nieuw West. De voor-
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bereidingen voor de aansluiting van Noord zijn in volle gang. Het besluit voor Zeeburgereiland moet in
2010 door uw Vergadering worden bekrachtigd. AEB is leverancier én acterend aandeelhouder in Westpoort
Warmte BV. Onderzocht wordt hoe AEB die dubbelrol kan beëindigen en alleen als leverancier betrokken
blijft.

Project Stadswarmte HR Centrale
Met een nieuwe warmtewisselaar levert de HR Centrale sinds voorjaar 2009 de benodigde extra warmtecapaciteit aan het stadswarmtenet. Hiermee gaat het energetisch rendement van de HR Centrale nog verder
omhoog.

2.1.3 Afvalverwerking: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

156,6

207,2

202,7

194,0

Baten -

155,1

205,6

202,0

193,8

1,5

1,6

0,7

0,2

Saldo

Het saldo in het subresultaatgebied bedraagt € 0,2 miljoen. Dit is € 1,4 miljoen minder dan begroot en
€ 0,7 miljoen minder dan de geactualiseerde begroting. Het bereikte resultaat wordt hierna aan de hand van
de diverse onderdelen van het subresultaatgebied verklaard.

Afvalenergiecentrale
Het resultaat van de Afvalenergiecentrale bedraagt € 0,6 miljoen en wordt verrekend met stadsdelen/
derden. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verslechtering met € 8,4 miljoen. De verklaring
voor de afwijkingen moet enerzijds gezocht worden in lagere bedrijfsopbrengsten en anderzijds in hogere
bedrijfslasten dan begroot.

Inzameling en hergebruik, exclusief Afvalpunten
Het onderdeel Inzameling en hergebruik bestaat uit het Depot gevaarlijk afval, Regionaal sorteercentrum,
Transport en Wagenparkbeheer. Het resultaat van dit onderdeel wordt verrekend met de algemene dienst.
De jaarrekening vertoont een positief resultaat van € 0,2 miljoen. Ten opzichte van de begroting betekent dit
een verslechtering met € 0,3 miljoen. In de actualisatie werd een resultaat van € 0,4 miljoen voorzien.
Ten opzichte van de begroting is de omzet (bedrijfsopbrengsten) vrijwel gelijk gebleven. Bij de bedrijfslasten
zijn de kosten voertuigen met circa € 1 miljoen gestegen. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een nahefﬁng
voor brandstof en hogere uitgaven voor onderhoud en anderzijds door de kosten van de afvoer van
bodemassen. Een deel van de hogere kosten is doorberekend naar overige afdelingen binnen AEB.
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Afvalpunten
De activiteiten van het onderdeel Afvalpunten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de stadsdelen.
Het resultaat wordt verrekend met de stadsdelen.
Het in 2009 gerealiseerd resultaat is vrijwel kostendekkend en is vrijwel gelijk aan het geraamde resultaat.
Ten opzichte van de begroting is sprake van een lichte daling van de omzet. Ten opzichte van de begroting
zijn de kosten van verwerking van reststoffen met € 1,1 miljoen gedaald als gevolg vaan een nieuw
contract met lagere tarieven voor de verwerking van grof huishoudelijk afval. Daarnaast zijn de kosten
voor onderhoud met € 0,4 miljoen gestegen, als gevolg van het verrichten van noodzakelijk achterstallig
onderhoud.

Hoogrendement Centrale
In de jaarrekening is het resultaat kostendekkend opgenomen. Feitelijk is sprake van een positief bedrijfsresultaat van € 12 miljoen. Het resultaat wordt aangewend als dekking voor het krediet van € 30 miljoen voor
aanvullende investeringen. In 2009 zijn voor € 12 miljoen aan uitgaven op dit krediet gedaan. De bedrijfsopbrengsten zijn in de jaarrekening met € 24,2 miljoen gedaald ten opzichte van de Begroting 2009.
Met hetzelfde bedrag zijn de bedrijfslasten gedaald.
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2.2 Subresultaatgebied Milieu

2.2.1 Milieu: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 4: Uitvoering actieplan luchtkwaliteit. Amsterdam voert het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam uit en verwacht daarmee
in 2010 aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Zie het Actieplan
Luchtkwaliteit
Amsterdam:
Resultaten ten
aanzien van ﬁjn stof
en stikstofdioxide
(indicator 35 uit de
lijst met 67 indicatoren [2008])

Acht
Acties
knelpunten:
uitgevoerd
Wegvakken
waar de
luchtkwaliteit
de normen
overschrijdt
(2003/2004); zie
ook Milieubalans 2006

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Uitvoering
Actieplan
Luchtkwaliteit

- vaststelling nieuwe parkeertarieven;
- betaaldparkeren in nieuwe gebieden;
- start A’damse Sloopregeling en de
Auto-de-deur-uit-sloopregeling;
- uitvoering plan van aanpak elektrisch
vervoer;
- start verschonen eigen wagenpark
- aantal ﬁetsenstallingen uitgebreid;
- uitbreiden aansluitingen op
stadsverwarming

Amsterdam
voldoet aan
de wettelijke
normen: alle
knelpunten
zijn opgelost

Doelstelling 5: Thema geluid: In 2010 is de geluidsoverlast die Amsterdammers ondervinden aanzienlijk teruggedrongen
Indicator

Nulmeting

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Uitvoering
acties Actieplan
Omgevingslawaai

- afronding inventarisatie gebruik van
dubbel glas;
- onderzoek toepassing dunne geluidreducerende deklagen wegen;
- nader onderzoek naar tramlawaai;
- meer geluidruimte Westpoort;
- onderzoek naar Best Beschikbare Technieken i.v.m. geluidruimte

Uitvoering
acties
Actieplan
Omgevingslawaai.

milieu en water

Vast te stellen
Geluidkaart
in het Actieplan
2007:
Omgevingslawaai (v/h - 85.000
Geluid):
geluidgehet aantal (ernstig)
hinderden,
gehinderden en
waarvan
slaapgestoorden t.g.v.
38.500
wegverkeer
ernstig ;
12.150 slaapAantal woningen met
gestoorden
geluidbelasting boven - 15.500
plandrempel 68 dB
woningen

Rekening 2008
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Doelstelling 6: Thema klimaat: Concern Amsterdam vervult een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie op het gebied van energiebesparing en inzet van duurzame energie
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Vastgesteld in het
Milieubeleidsplan
2007-2010:
- Amsterdam
streeft naar een
CO2-neutrale
gemeentelijke
organisatie in 2015
- 40% CO2-reductie
in 2025 t.o.v. 1990

Zie de Milieubalans 2006 en het
Milieubeleidsplan 2007-2010

Klimaatprogramma Nieuw
Amsterdams
Klimaat
vastgesteld en
in uitvoering
genomen

Uitvoering
acties Klimaatprogramma,
d.m.v. uitvoering plannen

- oprichting MKB-energieloket en het
MKB-Klimaatfonds;
- start pilot stadsdeel Westerpark
verbetering schoolgebouwen;
- overleg met woningcorporaties over
energiereductie-afspraak;
- oplevering eerste energiezuinige
modelwoning;
- aanstelling gemeentelijk
vastgoedregisseur;
- instelling ‘taskforce klimaatneutraal
bouwen’

idem
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Doelstelling 7: Thema duurzaam consumeren en produceren: In 2010 heeft Amsterdam ook in duurzaamheid een toppositie op
gebieden als wonen, werken, toerisme en evenementen. Hierbij werkt de gemeente samen met ambitieuze partners
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Vastgesteld in het
Milieubeleidsplan
2007-2010, onder
meer:

Zie de Milieubalans 2006 en het
Milieubeleidsplan 2007-2010

Uitvoering
acties
gericht op
bevordering
Amsterdam
duurzaam aan
de top uit het
Milieuprogramma 2008

Uitvoering
acties gericht
op bevordering
Amsterdam
duurzaam aan
de top

- Milieubarometer beschikbaar voor
bedrijven;
- Start acties voor doelgroepen;
- start project ‘groene loper’;
- 4e plek bij 1e Green Capital Award

Uitvoering
acties
vastgesteld
in het Milieubeleidsplan
2007-2010

Aantal inkoop- en
aanbestedingstrajecten waarin
duurzaamheid is
meegewogen

Alle gemeentelijke diensten
en bedrijven
wegen duurzaamheid mee
in inkoop- en
aanbestedingstrajecten

Cradle to Cradle loopt goed maar het is In 2010 is in
nog niet mogelijk om C2C op te nemen alle inkoopin de gemeentelijke aanbestedingsregels en aanbestedingstrajecten
duurzaamheid meegewogen.

Aantal bedrijven in
bezit milieukeur

200 bedrijven
hebben een
milieukeur

Onderzoek haalbaarheid milieukeur

500
bedrijven
in bezit
milieukeur

Convenant opgesteld stichting Green
Key en de stadsdelen

50% van de
hotelbedden
valt onder
een van de
milieukeuren

% van de hotelbedden onder een
van de milieukeuren
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Doelstelling 8: Thema bodem: Saneren in Amsterdam gebeurt gebiedsspeciﬁek en functiegericht. Hierbij wordt ook aandacht
gegeven aan het meten van de voortgang en de nazorg van bodemsaneringlocaties
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Beschikbaarheid
beleidsnota, indicator
en organisatie nazorg

Zie de Milieubalans 2006 en het
Milieubeleidsplan 2007-2010

Uitvoering
acties gericht
op bevordering
gebiedsspeciﬁeke
en functiegerichte
bodemsanering,
te bepalen
in het Milieuprogramma
2008

Uitvoering
acties gericht
op bevordering
gebiedsspeciﬁeke en
functiegerichte
bodemsanering

- ‘Convenant bodemontwikkelingsbeleid
en aanpak spoedlocaties’ opgesteld;
- Oostergasfabriek Grondsanering
gereed;
- Volgermeerpolder sanering van de
randgebied afgerond

Milieubeleidsplan:
- Vastgesteld
Bodembeleidsnota
- Vastgestelde
indicator
- Nazorgorganisatie
in werking

2.2.2 Milieu: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 4: Uitvoering Actieplan Luchtkwaliteit: Amsterdam voert het Actieplan
Luchtkwaliteit Amsterdam uit en verwacht daarmee in 2010 aan de Europese normen voor
luchtkwaliteit te voldoen
In 2009 is verder gewerkt aan veel in 2008 ingezette acties in het kader van Actieplan Luchtkwaliteit en er zijn
nieuwe acties opgestart. Vanuit het deelplan Voorrang voor een Gezonde Stad zijn nieuwe parkeertarieven
vastgesteld en is betaald parkeren in nieuwe gebieden ingevoerd. Ook is gestart met de Amsterdamse
Sloopregeling en de Auto-de-deur-uit-sloopregeling. Er is gestart met de handhaving van de Milieuzone
Goederenvervoer en samen met het bedrijfsleven is een voorkeursnet goederenvervoer vastgesteld.
In 2009 is ook gestart met de uitvoering van het plan van aanpak elektrisch vervoer. Zo is gestart met de
uitrol van oplaadpunten in de openbare ruimte. Er is ook een subsidieregeling opgesteld voor de aanschaf
van elektrische auto’s. Het ‘verschonen’ van het eigen wagenpark is ook doorgezet. In dit kader zijn er o.a.
tien elektrische auto’s aangeschaft, waaronder de dienstauto van de burgemeester. Daarnaast is ondermeer
het aantal ﬁetsenstallingen uitgebreid en is voortgang geboekt bij het uitbreiden van aansluitingen op de
stadsverwarming.

De maatregelen worden deels gedekt uit een rijksbijdrage. De rijksbijdrage (€ 23,5 miljoen) die in de
periode 2010 tot en met 2014 via het Fonds Luchtkwaliteit loopt, is in 2009 toegezegd op basis van 50%
coﬁnanciering door de gemeente.

Doelstelling 5: Thema geluid: In 2010 is de geluidsoverlast die Amsterdammers
ondervinden aanzienlijk teruggedrongen
Een inventarisatie naar het gebruik van dubbel glas in Amsterdam is afgerond. Opdracht is gegeven voor
de uitvoering van een onderzoek naar de mogelijkheden voor de toepassing van dunne geluidreducerende
deklagen in Amsterdam. Evenals opdracht voor nader onderzoek naar tramlawaai. De opdrachten voor de
onderzoeken naar stil asfalt en naar tramlawaai zijn later verstrekt dan was voorzien, doordat de afstemming
met DIVV respectievelijk GVB meer tijd heeft gekost. Er is veel inzet geleverd voor het geluidgezoneerde
industrieterrein Westpoort. In het derde kwartaal kon het ‘slot’ van de geluidzone, wat betekent dat er weer
geluidsruimte is voor uitbreiding van bedrijven.
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De (landelijke) saneringstool laat nog steeds zien dat – wanneer de maatregelen uit het Actieplan Luchtkwaliteit zijn uitgevoerd, de doelstelling wordt behaald: voldoen aan de normen voor ﬁjnstof in 2010 en in 2015
voor stikstofdioxide.

Doelstelling 6: Thema klimaat: Concern Amsterdam vervult een voortrekkersrol en
voorbeeldfunctie op het gebied van energiebesparing en inzet van duurzame energie
Op 1 juli heeft de uw Vergadering ingestemd met de oprichting van het MKB-Energieloket en het MKBKlimaatfonds. Ook zijn diverse pilotprojecten uitgevoerd om het Energieloket verder te kunnen uitbouwen.
In samenwerking met stadsdeel Westerpark is een pilot gestart om schoolgebouwen te verbeteren.
In samenwerking met schoolbesturen, DMO, stadsdelen en de GGD is een plan van aanpak gemaakt om
bestaande basisscholen (inclusief speciaal en bijzonder onderwijs) zowel op gebied van energieverbruik, als
op gebied van binnenklimaat (ventilatie) aan te passen. Het uitvoeringsbureau ‘Energieke Scholen’ is eind
2009 opgericht om de schoolbesturen bij de uitvoering van de maatregelen te begeleiden. Ook is er in 2009
veel overleg gevoerd met woningcorporaties, met als doel te komen tot een afspraak over energiereductie.
Corporaties hebben de ambitie het gasgebruik met 20% te reduceren in 2018. De eerste energiezuinige
modelwoning is opgeleverd door De Key en begin 2010 zal ook Eigen Haard een energiezuinig woningcomplex presenteren.
In 2015 wil de gemeentelijke organisatie CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat gebouwen, openbare verlichting
en gemeentelijke transportmiddelen verduurzaamd worden. De opgave tot CO2-neutraliteit hangt samen
met de andere gemeentelijke vastgoeddoelstellingen. CO2-neutraliteit is alleen mogelijk met ingrijpende
renovaties. Najaar 2009 is dan ook door ons College besloten om substantiële duurzaamheidsinvesteringen
in het vastgoed zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij natuurlijke investerings- en renovatiemomenten.
Verschillende gemeentelijke organisaties (o.a. OGA, DMB en stadsdelen buigen zich gezamenlijk over het
vraagstuk en de inbedding van klimaatneutraal bouwen in projecten. Een aantal projecten is voortvarend
aan de slag gegaan, o.a. IJburg 2e fase en Buiksloterham. De ‘taskforce klimaatneutraal bouwen’ zal worden
ingezet om projecten en gebieden te ‘stimuleren’ en mogelijkheden aan te dragen die projectorganisaties
kunnen benutten.
In 2009 is tevens onderzocht hoe een schaalsprong op het gebied van duurzame energieproductie
gerealiseerd kan worden. De belangrijkste conclusies zijn dat lokale duurzame energieproductie noodzakelijk
is om de Amsterdamse CO2-reductiedoelstelling te kunnen halen en dat een actieve rol van de gemeente
nodig is om een schaalsprong in duurzame energieproductie te realiseren. In de eerste helft 2010 worden
verdere voorstellen uitgewerkt.
In 2009 zijn alle communicatieactiviteiten opgezet onder de vlag ‘Nieuw Amsterdams Klimaat’. Deze
merknaam zal steeds meer moeten doorgroeien als gemeenschappelijk beeldmerk dat laat zien waar
Amsterdam voor staat als het gaat om de luchtkwaliteit, de klimaatverbetering, energie, water en groen.
Activiteiten die zijn uitgevoerd: Week van de Vooruitgang, de Autovrije zondag, Amsterdam Duurzaam en
een campagne van DWI met bespaartips voor minima. De programma’s van Luchtkwaliteit en Klimaat zijn
geïntegreerd in één vernieuwde website: www.nieuwamsterdamsklimaat.nl.

milieu en water

Doelstelling 7: Thema duurzaam consumeren en produceren: In 2010 heeft Amsterdam ook
in duurzaamheid een toppositie op gebieden als wonen, werken, toerisme en evenementen.
Hierbij werkt de gemeente samen met ambitieuze partners
De projecten gericht op het verankeren van duurzaamheid in de stad zijn voor het merendeel gerealiseerd
dan wel opgestart. DMB werkt hiertoe nauw samen met andere diensten, bedrijven en stadsdelen en met
externe partijen uit onderwijs en bedrijfsleven. De belangrijkste acties in 2009 waren de volgende.

Duurzaam inkopen
Naar aanleiding van een werkconferentie over duurzaam inkopen is ten behoeve van ons College een
rapportage Duurzaam inkopen opgesteld. Binnen de gemeente wordt samengewerkt aan het verwerken
van de landelijke criteria van SenterNovem1 in bestekteksten. Duurzaam inkopen is een onderwerp dat
regelmatig terugkeert in het gemeentelijke inkoopplatform en er is een minisite ‘duurzaam inkopen met
actuele informatie voor de gemeentelijke inkopers’.

Biologische catering, monitoring afspraak
In het raamcontract is 40% biologisch voedsel opgenomen. Dit percentage is overall gezien niet behaald,
waaraan niet de leveranciers maar de gemeentelijke organisaties debet zijn. Samen met de leveranciers/
1

SenterNovem is begin 2010 opgegaan in Agentschap NL samen met Exportbevorderings- en
voorlichtingsdienst (EVD) en Octrooicentrum Nederland.
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cateraars en de Proeftuin Amsterdam organisatie bij DRO zijn de afgelopen maanden de knelpunten
geïnventariseerd.

Doelgroepenstrategie
Samen met de Stichting Milieukeur (SMK) heeft DMB een onderzoek uit laten voeren naar de haalbaarheid
van een milieukeur voor kantoren. Een pilot wordt momenteel uitgevoerd bij vergunningverlening, waarbij
gekeken wordt of de vergunningverlening en handhaving bij ISO 14001 gecertiﬁceerde bedrijven anders kan
verlopen. Met stichting Stimular zijn afspraken gemaakt dat de milieubarometer beschikbaar wordt gesteld
voor bedrijven in Amsterdam.
Met Proeftuin Amsterdam is contact geweest over voedseldistributie. Restaurant Fifteen wil het duurzaamste
restaurant worden. Eind november heeft DMB een bijeenkomst voor alle Amsterdamse ziekenhuizen
georganiseerd om te praten over mogelijke samenwerking en de invoering van de Milieuthermometer.

Duurzaam toerisme
Ook in 2009 heeft een aantal hotels zich verbonden aan de Green Key. Deze hotels, de stichting Green Key
en de stadsdelen hebben een convenant getekend, waarin inspanningen op het gebied van duurzaamheid
werden afgesproken.

Groene loper
EZ is trekker van dit project maar door de kredietcrisis (prioritering) stagneert de uitvoering. Eind 2009 is dit
project alsnog gestart, afronding wordt in 2010 voorzien.

Cradle to cradle
De eerste versie van de digitale C2C minisite is in de lucht; niet alleen C2C, maar elk duurzaam bedrijf wordt
geholpen, mits het een hoog ambitieniveau heeft.
Een groot project (‘Afval = grondstof: Op naar gesloten kringlopen in de havenregio Amsterdam-Zaanstad’)
richting bedrijven in de haven, is, na enige vertraging, goed opgestart. De zoektocht naar icoonprojecten
gaat door. AMC heeft zich gemeld evenals het nieuwe hotel ontworpen door Thomas Rau in Overamstel.
In het stedenbouwkundig plan voor de kop van Java-eiland is voor het eerst een C2C paragraaf opgenomen.
Het is nog niet mogelijk om C2C op te nemen in de gemeentelijke aanbestedingsregels.

Doelstelling 8: Thema bodem: Saneren in Amsterdam gebeurt gebiedsspeciﬁek en
functiegericht. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan het meten van de voortgang en de
nazorg van bodemsaneringlocaties
Nieuw landelijk bodembeleid is in juli 2009 vastgelegd in het ‘Convenant bodemontwikkelingsbeleid
en aanpak spoedlocaties’. Met dit convenant vindt een transitie plaats van bodemsaneringsbeleid
naar bodemontwikkelingsbeleid. Komend jaar wordt het convenant voor Amsterdam uitgewerkt in een
Bodembeleidsnota.

Procedures

Volgermeerpolder
De sanering van de randgebieden is afgerond. Inmiddels is bijna 59 ha van de Volgermeerpolder afgedekt
met een uitvullaag, steunlaag, folie en leeﬂaag en is ongeveer 7 ha van de droge delen I en II voorzien van
een leeﬂaag zonder folie. Wat betreft de uitvoering ligt het project op schema.

Oostergasfabriek
De grondsanering is gereed. In september en oktober is de aanleg van het grondwater-saneringsysteem
afgerond. De uitvoering van de grondwatersanering duurt vijf jaar (2009-2014). Parallel hieraan vinden
nazorgactiviteiten van de grondsanering plaats. Voor de organisatie van de grondwatersanering en de nazorg
is gestart met het maken van afspraken met het stadsdeel en OGA.
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Ondanks de recessie zijn in 2009 substantieel meer beschikkingen afgegeven en meer bodemonderzoeken
beoordeeld dan verwacht. Het afhandelen van beschikkingen op evaluatierapporten en nazorgrapporten
gebeurde in 2009 voor 81% binnen de wettelijke termijn. Van de 28 saneringsbeschikkingen zijn er 26 binnen
de gestelde termijn afgehandeld (93%).

2.2.3 Milieu: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

71,7

83,6

99,8

55,3

Baten -

46,2

58,9

78,0

40,1

Saldo

25,5

24,7

21,8

15,2

Toelichting
Het saldo in het subresultaatgebied Milieu (Dienst Milieu en Bouwtoezicht) bedraagt € 15,2 miljoen. Dit is
€ 6,6 miljoen lager dan in de geactualiseerde begroting en € 9,5 miljoen lager dan in de vastgestelde
Begroting 2009. Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele posten. Een incidentele
baat betreft de teruggaaf btw van bodemsaneringsprojecten van in totaal € 3,7 miljoen. Het betreft een
btw-voordeel over de jaren 2003-2007 inzake rijksuitkeringen. Daarnaast is in 2008 en eerdere jaren voor een
aantal bodemsaneringsprojecten een te hoge post geraamd van in totaal € 3 miljoen.

Investeringen
Met betrekking tot de twee grootste bodemsaneringsprojecten zijn in 2008 door DMB de volgende
bedragen uitgegeven:
 1e uitvoeringsfase Volgermeerpolder
€ 11 miljoen
 uitvoering Oostergasfabriek
€ 4,3 miljoen
Dekking hiervan komt ten laste van rijksmiddelen, reserves en voorzieningen en het gemeentelijke aandeel in
de saneringskosten van de Oostergasfabriek.

2.3 Subresultaatgebied Waterbeheer

2.3.1 Waterbeheer: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA) heeft de regie over de beleidsontwikkeling voor het water.
Het belangrijkste beleidsthema voor 2009 was de effectieve bestrijding van de overlast op het water zijn.
Waternet is verantwoordelijk voor het baggeren en drijfvuilvissen van de Amsterdamse stadsboezem.

milieu en water

2.3.2 Waterbeheer: Wat hebben we ervoor gedaan?
Bij BBA is het waterbeheer gericht op een vlotte en veilige doorgang van het scheepvaartverkeer en op
handhaving van de vaarwegregels. In samenwerking met Politie Amsterdam-Amstelland en bestuursdienst
(directie OOV) zijn nadere voorstellen ontwikkeld voor bestrijding van de overlast, met name openbare orde
problematiek.
Het betrof hier:
a.
aanpak van te hard varen, geluidsoverlast en (overmatig) alcoholgebruik
b.
verbetering van het Meldpunt overlast te water
c.
communicatie (preventieve aanpak)
In het vaarseizoen is een intensieve mediacampagne geweest om schippers te informeren over de
vaarregels. Ondanks de inspanningen is het aantal overlastmeldingen in het vaarseizoen 2009 met ruim 50%
gestegen tot 793.
De activiteiten van Waternet zijn het diep- en schoonhouden en gangbaar houden van sluizen, het
onderhoud aan de poldergangen, het waterbeheer op IJburg en het baggeren en drijfvuilvissen.
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2.3.3 Waterbeheer: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Lasten +
Baten Saldo

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

17,0

17,3

17,1

3,9

4,2

4,4

17,6
4,4

13,1

13,1

12,7

13,2

Toelichting
Het saldo van het subresultaatgebied is nagenoeg gelijk aan dat van de vastgestelde begroting. Het
subresultaatgebied wordt gevormd door Binnenwaterbeheer (BBA) en een aantal activiteiten op het gebied
van waterbeheer dat door Waternet wordt uitgevoerd. Bij BBA meldt is de Jaarrekening 2009 afgesloten met
een positief saldo van € 0,09 miljoen ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2009. Deze onderschrijding
is opgebouwd uit € 0,46 miljoen meer uitgaven en € 0,55 miljoen meer inkomsten. De meerkosten zijn
onder andere doorberekeningen ombuigingen, externe inhuur, energie, opleidingskosten, bedrijfskleding en
automatiseringsbudgetten.

2.4 Subresultaatgebied Afvalwatertransport

2.4.1 Afvalwatertransport: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Het primaire proces van de zorg voor de afvalwaterketen is gericht op het bereiken en handhaven van een
goede leefomgeving: het inzamelen, transporteren en zuiveren van vuil afvalwater. Ook het inzamelen en
transporteren van ‘schoon’ afvalwater (neerslag) teneinde droge voeten te houden valt onder het primaire
proces.

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 9: (Afval-)waterbeheer, efﬁciënt en klantgericht geïntegreerd waterbedrijf door middel van fusie DWR-WLB
Indicator

Nulmeting

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Fusiebesparingen:
€ 4,4 miljoen
Klanttevredenheid:
7,6

Fusiebesparingen:
€ 6,8 miljoen
Klanttevredenheid
7,6
- naar één verzamelnota voor alle
waterdiensten

fusiebesparingen:
€ 6,8 miljoen
Klanttevredenheid
75% tevreden
klanten (zeer
tevreden of
tevreden)
Eén verzamelnota
voor alle waterdiensten: is
onderhanden en
onderdeel van
de strategische
doelstellingen 2010

Eindresultaat
€ 8,4 miljoen bereikt
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Realisatie
Realisatie
besparingen Integra- € 4,4 miljoen
tiedocument € 8,4
miljoen (gemeente en
AGV)

Rekening 2008

Doelstelling 10: Wet verbrede watertaken
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Wijzigingen
rioleringsbeleid

2007

Projectplan voor
nieuw Afvalwaterplan gereed +
rapportage vooronderzoek gereed

Voorbereiding nieuw Conceptplan
Afvalwaterplan
voor de periode
2010-2015
opgesteld: ‘Breed
Water – Plan
gemeentelijke
watertaken
2010-2015’

Te behalen resultaat
2006-2010
Nieuw
Afvalwaterplan

2.4.2 Afvalwatertransport: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 9: (Afval-)waterbeheer, efﬁciënt en klantgericht geïntegreerd waterbedrijf door
middel van de fusie DWR-WLB
Zie tabel hierboven.

Doelstelling 10: Wet verbrede watertaken
Eind 2009 is circa 20,1 km riolering gerenoveerd en 93% van de bergbezinkbassins (BBB) gereed (37 van de
in total 39), hetgeen meer is dan de bij begroting geplande 90%.De BBB aan het Haarlemmerplein en aan
de Vijzelgracht zijn nog niet gereed. Bij renovaties is 78% gecombineerd werken gerealiseerd.

Onderhoudstoestand vuilwaterstelsel:
Dit stelsel heeft betrekking op het vuilwater-, gemengd- en transportstelsel (dus exclusief regenwaterriolen).
Er is totaal circa 1.600 kilometer geïnspecteerd en op basis van de verwerkte inspectiegegevens is circa 86%
in goede staat bevonden. Dit percentage ligt onder de door Waternet vastgestelde (interne) norm van 90%.
Het lagere percentage wordt mede veroorzaakt door meer gedetailleerde inspecties en aanscherping van
inspectienormen.

2.4.3 Afvalwatertransport: Wat heeft het gekost?

milieu en water

Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

55,3

60,4

60,6

59,6

Baten -

58,6

63,8

62,9

62,4

Saldo

-3,3

-3,4

-2,3

-2,8

Toelichting
Het saldo in het subresultaatgebied bedraagt € 2,8 miljoen positief. Dit is € 0,6 miljoen minder dan begroot
en € 0,5 miljoen meer dan de geactualiseerde begroting. Het bereikte resultaat wordt hierna verklaard aan
de hand van het belangrijkste onderdeel van het subresultaatgebied, de rioleringstaak.

Rioleringstaak
De inkomsten rioolrecht komen € 1,1 miljoen lager uit dan begroot en de perceptiekosten zijn € 0,2 miljoen
hoger uitvallen dan begroot. De kosten van Waternet ten laste van het rioolrecht komen € 1,5 miljoen lager
uit dan begroot en de correctie wegens brutering kapitaalslasten beloopt € 1,1 miljoen nadelig. Deze vier
resultaten van gesaldeerd € 0,9 miljoen nadelig, samen met de begrote onttrekking van € 1 miljoen, leiden
per saldo tot een onttrekking aan de voorziening van € 1,9 miljoen. De stand van de voorziening rioolrecht
bedraagt dan ultimo 2009 € 2 miljoen negatief.
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Investeringen
Renovatie riolering inclusief regenwaterriolen
In 2009 is aanvullend op het krediet Renovatie Riolering van € 4,63 miljoen voor de vervanging van het
rioolstelsel een extra bedrag van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de vervanging van gebrekkig
functionerende regenwaterriolen.
Voor 2009 is het totale krediet van € 6,63 miljoen niet volledig benut doordat:
de vervanging van regenwaterriolen in combinatie met de renovatieprojecten uitgevoerd worden,
waardoor een deel van de kosten bij de exploitatie verantwoord is
 om een al te grote overlast in de stad te voorkomen als ook in afwachting van een lopend onderzoek om
op een alternatieve wijze riolering te vervangen via de methode ‘pipe-cracking’, is er voor gekozen om af
te wijken van de oorspronkelijke vervangingsplanning. Hierdoor is een beperkt aantal regenwaterriolen
vervangen


Afvalwaterplan 2005-2009 (Investering Basisinspanning)
Deze investering betreft het voldoen aan de basisinspanning voor gemengde riolering om de vuilvracht
op het oppervlaktewater te beperken. Gemengde rioolstelsels zijn aanwezig in de binnenstad en delen
van Amsterdam Noord. De activiteiten betreffen het bouwen van bergingscapaciteit van door regenwater
verdund vuilwater in Berg Bezink Voorzieningen, het vervangen van riolering door leidingen met grotere
diameters om het water naar de Berg Bezink Voorzieningen te kunnen afvoeren en het wijzigen en vervallen
van bestaande overstort putten.
Het krediet voor de Basisinspanning is overschreden doordat extra kosten zijn ontstaan vanwege o.a.
schades aan het asfalt als gevolg van het plaatsen van damwanden, het vervangen door zand van niet
verdichtbare grond, door de problematiek rond de Noord/Zuidlijn (Vijzelgracht), vertragingen door
bezwaarprocedures van omwonenden en de afhankelijkheid van een projectontwikkelaar (Haarlemmerplein).
Het percentage gerealiseerde en operationele BBB’s is eind 2009 93%.
De stand van zaken met betrekking tot het drietal projecten is als volgt:
Het project BBB Jonas Daniël Meijerplein is in 2009 operationeel. Het project BBB Vijzelgracht is lopend.
Er wordt in overleg met de dienst Noord/Zuidlijn gezocht naar technische oplossingen en alternatieven
om het nog niet gerealiseerde BBB te kunnen voorzien van voldoende rioolwater om optimaal te kunnen
functioneren. De oorspronkelijke optie om het transportriool te herleggen in een daartoe aangewezen
strook is wegens het grote risico van verzakkingen technisch en maatschappelijk niet verantwoord. Naar
verwachting zal er in het voorjaar van 2010 een besluit genomen worden over de doorgang van het project.
Het project BBB Haarlemmerplein is nadat het een vertraging heeft opgelopen door o.a. bezwaarprocedures
van omwonenden weer opgestart. Alle procedures ook op juridisch vlak zijn afgerond. De verwachting is dat
het project in 2012 gereed komt.

Milieu investeringen t.b.v. gescheiden stelsels
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Dit krediet wordt aangewend voor het scheiden van de regenwaterriolen in de hoofdverkeersroutes van die
in de zijstraten. Indien nodig wordt het lozingspunt van de regenwaterriolen van de hoofdverkeersroutes
aangepast. De aanpassingen in het gescheiden stelsel worden alleen in gecombineerd werk uitgevoerd. Het
krediet is dit jaar volledig benut; alle ingeplande activiteiten zijn uitgevoerd.

2.5 Subresultaatgebied Drinkwatervoorziening

2.5.1 Drinkwatervoorziening: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-201
Doelstelling 11: Veiligstellen bronnen door toepassing van drinkwaterwet 2007
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008 Begroting 2009

Rekening 2009 Te behalen
resultaat
2006-2010

Kunstmatige
inﬁltratie geen
belemmering

Kunstmatige inﬁltratie
opgenomen in richtlijn

≤ 5 minuten

2 minuten en
46 seconden

Norm OLM
(≤ 2 min 0 sec)
blijft gehandhaafd

≤ 5 minuten

Doelstelling 12: Voldoen aan nieuwe drinkwaterwet per 2007
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008 Begroting 2009

Rekening 2009 Te behalen
resultaat
2006-2010

Leveringsplan
opgesteld.
Deelname aan
benchmark

Leveringsplan in concept
gereed

<0,0178

0,0146

WKI blijft <0,020
Uitvoering risicoanalyse waterkwaliteit

<0,020

2.5.2 Drinkwatervoorziening: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 11: Veiligstellen bronnen door toepassing Drinkwaterwet 2007
In 2009 is een leveringsplan opgesteld en deelgenomen aan de landelijke Benchmark. Tevens is een
kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld en ingevoerd.

milieu en water

Doelstelling 12: Voldoen aan nieuwe drinkwaterwet per 2007
Waternet levert drinkwater aan inwoners en bedrijven in Amsterdam, Diemen, Muiden Amstelveen, OuderAmstel en Heemstede. In 2009 is in totaal 85,5 miljoen m³ geproduceerd, waarvan circa 18,4 miljoen m³ is
afgenomen door collega-waterleidingbedrijven PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland (DZH). Daarnaast gebruikten bedrijven in het westelijk havengebied zo’n 1,9 miljoen m³
industriewater.
De drinkwaterlevering bleef 0,8 miljoen m³ achter bij de begroting. Bij de onbemeterde huishoudelijke
leveringen werd 18 miljoen m³ afgezet en bij de bemeterde leveringen 28,4 miljoen m³ De totale drinkwaterlevering in 2009 viel 0,3 miljoen m³ lager uit dan in 2008.
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2.5.3 Drinkwatervoorziening: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

114,7

112,3

112,8

109,4

Baten -

114,7

112,3

112,8

109,4

0

0

0

0

Saldo

Toelichting
Drinkwatertaak
Na dotatie aan de bestemmingsreserve ‘Overnamesommen’ is het saldo op de drinkwatertaak uitgekomen
op € 2,7 miljoen positief (begroot was € 2,6 miljoen negatief), derhalve een verbetering van het exploitatieresultaat met circa € 5,3 miljoen. Dit is grotendeels te danken aan incidentele meevallers. De belangrijkste
(incidentele) meevallers zijn: lagere kapitaallasten - € 1,1 miljoen; lagere afrekening Watertransportmaatschappij-Rijn-Kennemerland (WRK) en Eneco -€ 1 miljoen; ontvangen schade-uitkeringen -€ 0,5 miljoen;
lagere energiekosten en uitstel baggeren kanalen Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) -€ 0,9 miljoen;
correctie op voorraden -€ 0,6 miljoen en (deels incidentele) lagere overige kosten -€ 1 miljoen.
In de jaarrekening is het bedrag van het overschot ad € 2,7 miljoen toegevoegd aan de egalisatiereserve.
De stand van de egalisatiereserve drinkwater bedraagt dan ultimo 2009 circa € 11,6 miljoen.

Investeringen
Er is op de leiding- en bemeteringskredieten minder uitgegeven dan begroot.
In overeenstemming met de bestendige gedragslijn worden deze restantbudgetten niet naar het volgende
jaar getransporteerd.
Ook binnen de andere groepen is er sprake van onderbesteding. Deze is over de hele lijn toe te schrijven
aan ondercapaciteit in de projectbegeleiding binnen de afdeling projecten.
Een aantal projecten binnen de afdelingen ‘Productie’ en ‘Bron en natuur’ is wel in 2009 voorbereid
en zal in 2010 tot uitvoering komen. Een groot deel van de restantbudgetten wordt daarom naar 2010
doorgeschoven.

3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1 Reserves
Stand
Ultimo 2008

Mutaties 2009
+/+

Stand
-/- Ultimo 2009

Reserves
Fonds Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit

3,7

0,6

2,1

2,0
0,6

2,3
1,5

In te verdienen overnamesommen

-4,0

1,3

-2,7

Nazorg Diemerzeedijk

12,7

0,1

12,8

2,7

11,6

Bodemsaneringsgelden gemeente

1,8

Egalisatiereserve (Waternet)

8,9

Overige reserves*
Totaal reserves

1,8

3,3

2,1

1,8

3,6

28,5

6,8

4,4

30,9

* Dit zijn voornamelijk WW- en Vakantiegeldreserves
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Bedragen x € 1 miljoen

Fonds Luchtkwaliteit
De onttrekking van € 2 miljoen aan het fonds is ter dekking van gemaakte kosten voor onder andere
projectmanagement, huisvesting et cetera.

In te verdienen overnamesommen
De negatieve reserve neemt in 2009 af met € 1,3 miljoen en bedraagt ultimo 2009 € 2,7 miljoen. In 2011 zal
de laatste toevoeging plaatsvinden, waardoor deze negatieve reserve zal verdwijnen.

Nazorg Diemerzeedijk
De (rente over de) reserve dient als dekking voor het gemeentelijke aandeel (50%) in de nazorgkosten voor
de Diemerzeedijk. De declaraties vanaf 2005 voor de nazorgkosten Diemerzeedijk zijn lager dan verwacht.
De niet benutte rente ad € 0,1 miljoen is weer toegevoegd aan de reserve en dient als dekking voor het
gemeentelijke aandeel in de kosten van de toekomstige herinvesteringen.

Bodemsaneringsgelden gemeente
In deze reserve is € 0,5 miljoen opgenomen voor onderzoek ter voorbereiding van de sanering van de
Zuidergasfabriek. De overige gelden betreffen het gemeentelijke aandeel in de saneringskosten van de
Volgermeerpolder en nazorg Westergas.

Egalisatiereserve (Waternet/Drinkwater)
De toevoeging betreft het exploitatieresultaat en bedraagt € 2,7 miljoen. Hiermee komt de stand van de
egalisatiereserve ultimo 2008 uit op € 11,6 miljoen.

3.2 Voorzieningen
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
Ultimo 2008

Mutaties 2009

Stand
-/- Ultimo 2009

+/+

Voorzieningen
Technische risico’s AVI

4,1

4,2

3,6

4,7
15,4

Bodemsanering (OGA)

14

16

14,6

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen AVI

9,3

4,5

10,6

3,2

-0,1

1,9

-2,0

Herstructurering (AEB)

0,3

0,3

0

Groot onderhoud depot gevaarlijk afval

0,1

0,1

Overige voorzieningen

0,2

Rioolrecht

Totaal voorzieningen

27,9

24,7

31,1

milieu en water

Voorziening technische risico’s AVI
De voorziening bedraagt standaard € 24,5 miljoen, opgebouwd door het niet afrekenen van omzetkortingen
zoals opgenomen in de overeenkomsten tussen de samenwerkende gemeenten en ICOVA. Op basis van het
risicoproﬁel van de Afvalenergiecentrale werden kortingen niet afgerekend tot de stand van € 24,5 miljoen
was bereikt (in 2003). Het oorspronkelijke bedrag van de voorziening bedroeg € 25 miljoen, maar werd
aangepast aan het BCF-aandeel daarin (€ 0,5 miljoen).

Voorziening bodemsanering (OGA)
De voorziening dient ter dekking van de kosten van sanering van vervuilde grond en wordt gevoed uit
bijdragen uit de Algemene Reserve en het ISV. De stand van de voorziening wordt jaarlijks bepaald aan
de hand van verleende machtigingen en de nieuw ingediende saneringsplannen van projecten. In 2009 is
14,6 miljoen onttrokken aan de voorziening voor bodemsanering en is € 16 miljoen toegevoegd.

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen AEB
In 2009 is per saldo € 6,1 miljoen aan de voorziening onttrokken.
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0
0,2
21,5

Voorziening rioolhefﬁng
De gemeente Amsterdam bepaalt het beleid met betrekking tot het rioolhefﬁng.
Het verloop van de voorziening is als volgt:
Bedragen x € 1 miljoen

2009

Stand per 1/1

0,1

Bij: dotatie aan de voorziening

0

Af: onttrekking aan de voorziening

-1,9

Stand per 31/12

-2,0

De onttrekking 2009 is als volgt te speciﬁceren:

*

Bedragen x € 1 miljoen

2009

Lagere uitgaven Waternet gem. taken (dan begroot)

+1,7

Correctie i.v.m. ‘brutering’ kapitaallasten

- 1,1

BTW op bestratingskosten in rioolrecht (stadsdelen)

- 0,1

Lagere inkomsten (dan begroot) DBGA *

-1,1

Hogere perceptiekosten DBGA (dan begroot)*

-0,2

Af: Begrote onttrekking voorziening rioolrecht

- 1,0

Onttrekking aan de voorziening

- 1,9

Begrote inkomsten DBGA € 59,8 miljoen, gerealiseerd € 58,7 miljoen; begrote perceptiekosten DBGA:
€ 2,1 miljoen, gerealiseerd: € 2,3 miljoen.

Herstructurering AEB
In 2005 is een voorziening getroffen voor herstructurering naar aanleiding van het ingezette transformatieproces Professioneler en Marktgericht Afval Energie Bedrijf. De voorziening is, zoals verwacht, in 2009
afgewikkeld.

Groot onderhoud depot gevaarlijk afval
In 2006 is deze voorziening gevormd ten behoeve van toekomstig groot onderhoud en vervangingsinvesteringen van het depot. De voorziening is in 2009 volgens planning afgewikkeld.

4 Prioriteiten 2009

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010
Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om
ultimo 2009
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd
resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Klimaatprogramma

I3

3.000

2.321

679

Bijdrage aan 40% CO2 reductie
in 2025, de geluidhinder is
verminderd, de Bodemkwaliteitskaart is op orde en de activiteiten
uit het Milieubeleidsplan zijn
uitgevoerd.

N

2010
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4.1 Realisatie prioriteiten 2009

4.2 Toelichting realisatie prioriteiten 2009
De prioriteitsgelden Klimaatprogramma zijn onder andere aangewend voor de oprichting van het
MKB-energieloket , de oprichting van het uitvoeringsbureau Energieke scholen, er is onderzoek gedaan
naar hoe een schaalsprong op gebied van duurzame energieproductie gerealiseerd kan worden en er zijn
verschillende communicatieactiviteiten opgezet onder de vlag ‘Nieuw Amsterdamse Klimaat’.
Voor begrotingsjaar 2009 heeft BMA een meerjarig incidentele prioriteit verkregen voor versterking van
het erfgoedbeleid, naar aanleiding van een door raadslid H.J.T. Willemse ingediende motie (Motie 748,
19 december 2007). Als thema’s zijn daarbij genoemd:
 17e eeuwse grachtengordel op de werelderfgoedlijst van Unesco


beweging Nieuw Leven oude gebouwen een extra impuls geven
jong cultureel erfgoed (zoals de Amsterdamse school en naoorlogse architectuur) veel nadrukkelijker
onder aandacht van het (inter)nationale publiek brengen

milieu en water
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Maatschappelijk effect
Het resultaatgebied Economie en haven richt zich op de economische onderbouw waarop het sociale en
culturele leven van Amsterdam en de regio zich kan ontwikkelen. Amsterdam en de regio vormen bij uitstek
de toegangspoort en uitvalsbasis voor ondernemingen en ondernemende mensen die de Europese markt
willen betreden. De Amsterdamse regio heeft alle ingrediënten om ook in een globaliserende wereld tot één
van de meest welvarende regio’s van Europa – en daarmee de wereld – te behoren.
Haven Amsterdam is samen met de dienst Economische Zaken actief binnen het resultaatgebied Economie
en haven.
De missie van Haven Amsterdam luidt:
Haven Amsterdam is de onderneming die duurzame economische ontwikkeling regisseert in Zeehavens
Amsterdam
De ambitie van ons College is Zeehavens Amsterdam te ontwikkelen tot een zich steeds vernieuwend
industrieel en logistiek complex, met een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het
goederenverkeer, dat een maatschappelijk en economisch rendement oplevert in de vorm van werk en
inkomen. Het gebied moet (inter)nationaal gewaardeerd worden als internationaal logistiek knooppunt. Het
marktaandeel in de Hamburg-Le Havre range, is daarvoor een belangrijke indicator.

Economische ontwikkeling
Eind 2008 werden de eerste effecten van de recessie óók voor Amsterdam merkbaar. Om goed te kunnen
anticiperen op de gevolgen van de kredietcrisis voor de reële Amsterdamse economie, is in november 2008
de Kadernotitie Kredietcrisis; quickscan effecten en maatregelen Amsterdam ingezet. Het verloop van de
macro-economische ontwikkelingen in 2009 en de effecten hiervan voor Amsterdam, zijn beschreven in de
voortgangsrapportages en het dasboard ‘economische crisis’.
Naast de effecten op de bouw en woningmarkt is in 2009 het vrachtvervoer en het passiervervoer op
schiphol gedaald. Dit geld ook voor de hotelovernachtingen en het aantal bezoekers voor musea en
attracties.
De werkloosheid is toegenomen in 2009 en het is moeilijker geworden om een baan te vinden. In de
ﬁnanciële sector is in de eerste helft van 2009 het aantal banen met 5% afgenomen. Zelfstandigen en kleine
ondernemers zien hun inkomen teruglopen en het aantal startende ondernemingen is gedaald ten opzichte
van voorgaande jaren.
In 2009 is staand beleid op een aantal punten geïntensiveerd. Zo is bijvoorbeeld meer ingezet op investor
development en werd extra gegeven aan de ﬁnanciële sector en de zogenaamde ‘dichtbij markten’ voor
toerisme (Duitsland, Frankrijk, België).
De globalisering zet zich verder door wat tot uiting komt in een groei van de internationale handel en
investeringen en het toenemende belang van multinationale ondernemingen en internationale migratie.
Er ontstaat een grote gemeenschappelijke Europese markt en steeds meer beleidsconvergentie tussen de
landen binnen Europa. Deze groeiende markt ontwikkelt zich tot een thuismarkt voor veel Nederlandse
bedrijven. Dit vormt een kans voor uitbreiding van handel en dienstverlening, maar leidt ook tot toenemende
internationale concurrentie tussen (stedelijke) regio’s. De betekenis van regio-speciﬁeke factoren bij het
aantrekken en vasthouden van bedrijvigheid wordt voortdurend groter.
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Resultaatgebied Economie en haven

economie en haven

De veranderende economie vraagt om blijvend investeren in een sterke internationale concurrentiepositie.
Nog steeds is er een behoorlijke stroom van nieuwe bedrijven die zich oriënteren op de Amsterdam
Metropolitan Area. De regionale samenwerking op het gebied van internationale acquisitie speelt hierin een
beduidende rol.
De welvaart van de regio Amsterdam is nauw verbonden met haar positie als internationaal zaken- en
handelscentrum. Met de transformatie naar een kenniseconomie waarin het belang van diensten groeit, ligt
de nadruk steeds meer op het aanwezige arbeidspotentieel (‘human capital’), scholing en aantrekken van
divers talent voor de stad. Talentontwikkeling alsook kennis en innovatie, ondernemerschap en connectiviteit
zijn vier belangrijke aanjagers voor de Amsterdamse economie.
Ondanks de kredietcrisis zorgen de grondstoffenschaarste en de klimaatverandering voor stijgende prijzen
en toenemende aandacht voor duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid is een thema waarop steden en
regio’s zich kunnen onderscheiden. Bovendien vormt duurzame bedrijvigheid een additionele bron van
werkgelegenheid en welvaart.
Samen met partners in de stad (bedrijven, kennisinstellingen, rijksoverheid) heeft ons College ook in
2009, vanuit het basisprogramma economie, stevig ingezet op de kleine ondernemers, maar ook op het
programma Amsterdam Topstad, dat in 2010 weliswaar zal worden afgebouwd, maar waarmee in 2009 weer
enkele belangrijke resultaten zijn geboekt. Tenslotte wordt vermeldt dat 2009 het laatste jaar was dat de
Brede Doeluitkeringen (BDU) van het rijk konden worden ingezet.

1 Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Totaal resultaatgebied
Lasten +

120,0

111,5

137,5

136,9

Baten -

142,2

127,4

149,9

154,8

22,2

15,9

12,3

17,9

6,3

1,5

-/- 4,8

-/- 2,5

15,9

14,4

17,2

20,5

107,3

93,4

102,3

104,6

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves
Toevoeging minus onttrekking reserves
Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves
Saldo reserves
Saldo voorzieningen

33,3

27,1

28,3

33,4

Investeringsuitgaven

35,9

100,1

69,0

53,0

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Subresultaatgebied Economische structuur/ontwikkeling
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Lasten +

21,5

Baten –
Onderzoek, statistiek en info
Saldo
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21,3

27,5

32,5

10,7

8,9

15,4

24,0

10,8

12,4

12,2

8,5

Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Lasten +

Begroting Actualisatie
2009
2009

27,5

Baten Saldo

14,4

Rekening
2009

21,0

24,4

8,4

1,6

8,1

12,0

19,1

12,8

12,9

12,4

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Subresultaatgebied Havenexploitatie
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Lasten +
Baten Saldo

90,1

82,7

94,9

92,1

134,9

122,3

137,1

133,4

44,8

39,6

42,2

41,3

2 Doelstellingen, activiteiten en ﬁnanciën per
subresultaatgebied

2.1 Subresultaatgebied Economisch beleid/structuur
Binnen dit subresultaatgebied valt ondermeer Schiphol, de herstructurering van bedrijventerreinen, de
uitvoering van het Basisprogramma Economie, het optimaliseren van de dienstverlening voor het bedrijfsleven en individuele ondernemers en activiteiten gericht op facilitering van het Midden- en Kleinbedrijf. In
2009 hebben 500 ondernemers concreet gebruik gemaakt van de regeling Veilig ondernemen. Ruim 1.500
ondernemers zijn geholpen via de ondernemershuizen, ruim 500 via de bedrijvenloods. Verspreid over de
stad zijn in de afgelopen bestuursperiode, conform doelstelling, vier kansenzones ingesteld. In 2009 zijn daar
nog drie extra zones aan toegevoegd.

2.1.1 Economisch beleid/structuur: Hoe hebben we het maatschappelijk effect
bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 1: Stimuleren van ondernemerschap en ontwikkeling van kleinschalige bedrijfsruimte
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal gerealiseerde
ondernemershuizen (cumulatief)

3

Drie ondernemershuizen
zijn voortgezet.
Financiering
gegarandeerd

4

4
De ﬁnanciering
is gegarandeerd
t/m eind 2010

4

tot ultimo 2009.
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Indicator

Nulmeting

Aantal gevoerde intake gesprekken
in ondernemershuizen (Brede Doel

2004: 950

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

1.000

1.698

1.000

Uitkering indicator)
2006: 0

26.496 m2
verspreid over
18 projecten

70.000

90.000

90.000

Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Waardering ondernemersklimaat2

2007: 6,7

7,0

Cijfer nog niet
bekend

7,0

Aantal b.v.o. m² gerealiseerde kleinschalige bedrijfsruimte1 (cumulatief)

Doelstelling 2: Inzetten op het MKB

Doelstelling 3: Coördinatie portefeuille Schiphol: instandhouding hub/netwerkkwaliteit Schiphol en versterking van leefkwaliteit
rond luchthaven
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Behoud hubstatus en internationale
ranking

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Zie toelichting

Overige doelstellingen
Doelstelling 4: Herstructurering bedrijventerreinen
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal gerealiseerde hectares
geherstructureerd bedrijventerrein
(cumulatief)

2007: 17

Project is gestart door
de aankoop van een
kavel in het hart van het
gebied. Dit maakt de
herontwikkeling van het
hele Minervahavengebied
mogelijk.

21

27

22,6

1
2

Bvo: bruto vloeroppervlakte.
M.b.v. de benchmark Ondernemersklimaat van het Ministerie van Economische Zaken (twee jaarlijkse
meting.
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Doelstelling 5: Aanpak wijkeconomie
Nulmeting

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal in te stellen kansenzones

2007: 0

B&W heeft 4 kanszones
aangewezen

3

7

3

Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal te honoreren aanvragen voor
subsidie veilig ondernemen

2007: 0

150

1.000

150

Doelstelling 6: Veilig ondernemen

Doelstelling 7: Stimuleren en faciliteren samenwerking en kennisuitwisseling met Europese steden met als doel adequate
toegang tot relevante informatie (Europese regelgeving, subsidies en netwerken)
Indicator

Nulmeting

Aantal ondersteunde diensten en
stadsdelen door steunpunt EES

2007: 20

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

24

22

24

2.1.2 Economisch beleid/structuur: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Stimuleren van ondernemerschap en ontwikkeling van kleinschalige
bedrijfsruimte
Voor (kleinere) ondernemers is ingezet op het stimuleren van ondernemerschap, ondernemershuizen en het
ontwikkelen van kleinschalige bedrijfsruimte.

Doelstelling 2: Inzetten op het MKB
2.1.3 In samenwerking met het stedelijk programma Regelgeving en Handhaving is de administratieve
lastendruk afgenomen. In deze collegeperiode is een reductie van 37% van de administratieve lasten
gerealiseerd voor ondernemers o.a. met Horeca 1.
Tevens is in 2009 de MKB manager gestart met ondersteuning aan onder andere winkeliersverenigingen.

Doelstelling 3: Coördinatie portefeuille Schiphol: instandhouding hub/netwerkkwaliteit
Schiphol en versterking van leefkwaliteit rond luchthaven
2009 stond in het teken van de uitwerking van het Alders-advies3. Dit betekend dat gewerkt is aan de randvoorwaarden waarbinnen de selectieve groei van Schiphol op de huidige locatie kan worden opgevangen.
Ondanks de crisis is het bestemmingennetwerk op Schiphol grotendeels in tact gebleven.
Tevens is op basis van een gemeenschappelijke visie op de economische ontwikkelingen van de schipholregio een ‘doorstart’ van de Schiphol Area Development Company (SADC) tot stand gebracht. De betrokken
partijen hebben hier met de gezamenlijke inbreng van grond en kapitaal, de SADC in staat gesteld om de
gebiedsontwikkeling van schipholgebonden werklocaties te realiseren.

Doelstelling 4: Herstructurering bedrijventerreinen
De opgave voor herstructurering van (verouderde) bedrijventerreinen is vrijwel afgerond. In 2009 is een
slag gemaakt in de herstructurering van het Minervahaven gebied tot ‘Stadshaven Minerva’ en zijn we
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Indicator

economie en haven

de voorbereidingen gestart van de opwaardering van het Gemboterrein. In de haven is het zogenoemde
Stora-terrein aangekocht, de infrastructuur is aangelegd en er is grond uitgeefbaar gemaakt en uitgegeven.
Daarnaast heeft de openbare ruimte in dit gebied een facelift gekregen.

Doelstelling 5: Aanpak wijkeconomie
In 2009 zijn er meer kansenzones ingesteld dan was voorzien. De interesse van de stadsdelen was groot,
waarbij de economische crisis een rol speelde. In de Begroting 2009 is daarop geanticipeerd door
extra middelen te reserveren voor drie tot vier nieuwe aanvragen. In 2009 zijn er uiteindelijk drie extra
kansenzones ingesteld, waarmee het totaal aantal kansenzones op zeven is gekomen. Het instellen van
kansenzones vormt een belangrijk instrumentarium voor het welslagen van de Amsterdamse wijkaanpak. Met
de uitbreiding in 2009 wordt dit instrumentarium nu in bijna alle buurten van de wijkaanpak ingezet om de
lokale economie te stimuleren en daarmee de sociaaleconomische structuur.

Doelstelling 6: Veilig ondernemen
In de Begroting 2009 is ten onrechte het aantal van 150 te honoreren subsidies opgenomen. Sinds de
instelling van de regeling zijn er 1.000 aanvragen binnen gekomen, in 2008 en 2009 waren dit er dus
ongeveer 500 per jaar. 90% van deze aanvragen is gehonoreerd. Een deel van de aanvragen wordt collectief
aangevraagd, zoals bijvoorbeeld de aanvraag voor het gehele winkelcentrum Boven het IJ in Stadsdeel
Amsterdam-Noord.

Doelstelling 7: Stimuleren en faciliteren samenwerking en kennisuitwisseling met Europese
steden met als doel adequate toegang tot relevante informatie
In 2009 is niet expliciet gemeten in hoeveel Europese projecten en netwerken Amsterdam participeerde.
Deze inventarisatie zal in 2010 overigens wel plaatsvinden. De diensten en stadsdelen van Amsterdam zijn
actief betrokken bij ongeveer 25 Europese projecten en evenzoveel netwerken Door capaciteitsgebrek bij
Eurolink is het aantal ondersteunde diensten en bedrijven door het expertisepunt beperkt gebleven tot 22.

2.1.3 Economisch beleid/structuur: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen
Lasten +

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

21,5

21,3

27,5

29,3

Plan van aanpak Schiphol

0,1

0,3

0,3

0,3

Onderzoek,statistiek en info

0,2

0,1

0,1

0,1

Europese aangelegenheden

0,0

0,3

0,3

0,3

11,2

12,6

18,2

19,6

Apparaatskosten EZ

6,6

5,3

5,9

7,2

Fonds Ontwikkelingsmaatschappij

0,3

0,5

0,5

0,4

Glasvezelnet

1,2

0,4

0,4

0,9

Kapitaallasten geldleningen Zeedijk

0,5

0,4

0,5

0,5

10,7

8,9

15,4

19,2

Plan van aanpak Schiphol

0,0

0,0

0,0

0,0

Onderzoek, statistiek en info

0,0

0,0

0,0

0,1

Europese aangelegenheden

0,0

0,0

0,0

0,0

Stimulering economische structuur

7,4

7,7

13,5

17,8

Apparaatskosten EZ

0,8

0,0

0,6

0,7

Fonds Ontwikkelingsmaatschappij

0,1

0,1

0,1

0,1

Kapitaallasten geldleningen Zeedijk

0,5

0,4

0,5

0,5

Stimulering economische structuur

Baten –

Mutaties reserves
Saldo
3

-/- 0,3

0,7

0,7

-/- 1,4

10,8

12,4

12,2

8,5

2006 kwam onder voorzitterschap van Hans Alders, commissaris van de koningin in Groningen voor
het eerst een vergadering bijeen met als deelnemers Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM,
betrokken bestuurders van provincie en gemeenten verenigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)
en vertegenwoordigers van Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol die de belangen van
de bewoners en platforms behartigen. De ministeries van V&W en VROM zijn in het overleg ambtelijk
vertegenwoordigd.
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Het nadelig resultaat van het subresultaatgebied Economisch beleid/structuur bedraagt € 8,5 miljoen. Ten
opzichte van de begroting is dit een verbetering met € 3,9 miljoen. De verbetering van het resultaat wordt
met name veroorzaakt door:
 een gedeeltelijke vrijval van de reserve Amsterdam Science Park (€ 0,5 miljoen)
 een vrijval van de reserve Fonds Ontwikkelingsmaatschappij (€ 3,6 miljoen)
 de vrijval van de reserve Vakantiegeld (€ 0,1 miljoen)
vrijval van reserveringen voor projecten Ruim baan, Hermez en Brede Doeluitkering (bijdrage rijk), welke
voor een deel opnieuw zijn aangewend
 hogere apparaatskosten Economische Zaken (€ 1,9 miljoen). De hogere uitgaven hebben betrekking op
de versterking van de directie (interim management en adjunct directeur), managementadvisering en
-ondersteuning (materieel en personeel) en ﬁnanciën en automatisering. De hogere uitgaven zijn voor
€ 0,7 miljoen gecompenseerd door incidentele en structurele bijdragen ten laste van beleidsbudgetten.
Het effect op het resultaat is -/- €1,2 miljoen
 hogere uitgaven voor Glasvezelnet ten behoeve van de inhuur van juridische en specialistische
deskundigheid, waartegen een bijdrage van de corporaties staat. Het effect op het resultaat bedraagt
-/- € 0,4 miljoen


Ten opzichte van de begroting is ruim € 11 miljoen meer besteed binnen dit subresultaatgebied. Dit wordt
veroorzaakt door bestedingen ten laste van reserves en bestedingen ten laste van rijksbijdragen.

2.2 Subresultaatgebied Toerisme en promotie
Binnen dit subresultaatgebied vallen activiteiten als het programma Amsterdam Topstad en het aantrekken
van buitenlandse bedrijven, de citymarketing en meer speciﬁek het versterken van de positie van Amsterdam
als toeristen- en congresstad. In 2009 vestigden zich 18 hoofdkantoren in Amsterdam en 105 bedrijven en
werd het programma Creatieve industrie opgezet. Naast de investeringen in Citymarketing ook stappen
gezet tot verregaande samenwerking en het vergroten van de effectiviteit. Extra aandacht was er voor de
ﬁnanciële sector en de toeristische ‘dichtbij markten’ (Duitsland, België, Frankrijk). Eind 2009 zijn er ten
opzichte van de nulmeting uit 2006 3.000 hotelkamers bijgekomen.
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2.2.1 Toerisme en promotie: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 8: Amsterdam Topstad: Amsterdam behoort tot de top van internationale steden
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Mandje Topstad indicatoren4 2007: 5

Score nulmeting 2006: 6e positie
Score 1-meting 2007: 5e positie
Score 2-meting 2008: 5e positie

55

5

5

‘Merkbekendheid’
‘I Amsterdam’ (in %)

Onderzoek naar de merkbekendheid vindt
digitaal plaats. In de loop van 2009 komen de
gegevens beschikbaar

40

73%
bekendheid, 56%
(heel)
positief
en 22%

50

86 onder
bewoners
regio

onbekend
Aantal via het evenementenfonds geacquireerde
grootschalige evenementen

0

Experimenta is een grootschalige, internationale Design Biënnale die om de twee jaar in
Amsterdam gaat plaatsvinden. In 2008 heeft
het evenement met succes voor het eerst in
Amsterdam plaatsgevonden.

minimaal 2

1 aquisitie
minimaal 3
start Giro
d’Ítalia 2010

Aantal nieuwe buitenlandse
bedrijven in de regio

2007: 94

In de regio hebben zich 106 bedrijven
gevestigd.

90

105

90

Doelstelling 9: Amsterdam versterkt haar positie als internationale toeristische en zakelijke bestemming
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal overnachtingen
(in miljoenen)

2007: 8,8

(laatste kwartaal cijfers zijn nog niet bekend)
jan-sept: 6,4

9,3

Nog niet
bekend

9,5

4

Het mandje Topstadindicatoren, is een gewogen gemiddelde van de volgende vier benchmarks:
a) Vestiging van internationale bedrijven: aantal nieuwe buitenlandse vestigingen en bijbehorende
werkgelegenheid in Europese steden (bron: Buck Consultant International); b) Waardering van het
vestigingsklimaat: oordeel van Europese managers over de aantrekkelijkheid van Europese steden om
er een bedrijf te vestigen (bron: European Cities Monitor); c)-Economische groei en groeiverwachting:
macro-economische groeicijfers van Europese steden (bronnen: European Regional Prospects en
Eurostat); d) Quality of Living Survey: aantrekkelijkheid van mondiale steden op basis van 39 quality of
living indicatoren (bron: Mercer).

5

De verbetering van het internationale vestigingsklimaat, tot uitdrukking komend in een verbetering van
de positie/score van Amsterdam in de 2-meting 2008 (mandje Topstad indicatoren).
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Nulmeting

Rekening 2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Positie op ranglijst Europese
toeristensteden6

2006: 7e

7e positie behouden

Behoud 7e
positie

Nog niet
bekend

Behoud top
10

Positie op int. ranglijst
congressteden (UiA)

2006: 9e

Amsterdam heeft haar top 10 positie als
congresstad weten te behouden
(2008: 9e plaats)

Behoud top Nog niet
10
bekend

Behoud top
10

Aantal zeecruises/aantal
passagiers

117/226.000

132/
265.558

145/
306.297

Aantal riviercruises/aantal
passagiers

998/170.000

1.230/
178.000

1.250/
179.800

2.2.2 Toerisme en promotie: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 8: Amsterdam Topstad: Amsterdam behoort tot de top van internationale
steden
In deze collegeperiode is het expatcenter gerealiseerd en wordt gewerkt aan dienstverlening en uitbreiding
van de regionale functie. In 2009 had het center ruim 400 bedrijven als klant en werden tot de zomer 2009
meer dan 1750 expats geholpen. In 2009 is ook het Welcome project voortgezet. Het Amsterdam University
College startte in september 2009 een excellente Engelstalige bacheloropleiding. De Duisenbergschool of
Finance vergrootte najaar 2009 haar opleidingsaanbod en ontwikkelde een businessplan voor een nieuwe
creatieve topopleiding.
Het Smart Work Center is als nieuw duurzaam werkconcept geïntroduceerd en creatief ondernemerschap en
citymarketing kregen in 2009 een verdere impuls.
In 2009 kwamen er 105 bedrijven en achttien hoofdkantoren bij, maar vertrokken er tegelijkertijd dertig
bedrijven en zes hoofdkantoren. Voor Amsterdam komt dit neer op 1.250 extra arbeidsplaatsen (2008: 750).
In de regio zijn in totaal nu 1.900 buitenlandse bedrijven gevestigd. Geconcludeerd mag worden dat de
Amsterdamse regio zich ook in tijden van crisis dusdanig onderscheidt van andere Europese regio’s dat
haar aantrekkingskracht op nieuwe bedrijven boven gemiddeld is. De prijs-kwaliteitverhouding in de regio
Amsterdam is met name voor hoofdkantoren, luchthavengebonden logistiek en marketing- en saleskantoren
onderscheidend ten opzichte van andere Europese locaties. Voor wat betreft prijs scoort de regio
Amsterdam goed op het gebied van vastgoed, belastingtarieven en de tarieven van dienstverleners.

Doelstelling 9: Amsterdam versterkt haar positie als internationale toeristische en zakelijke
bestemming
De internationale vergelijkingscijfers zijn nog niet bekend voor 2009. De cijfers over toerisme 2009 zijn pas in
augustus 2010 beschikbaar. De cijfers over de congressteden worden in april en juli 2010 (afhankelijk van de
internationale instelling die beide verschillend tellen) gepresenteerd.

6

Bron: Tourmis.
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2.2.3 Toerisme en promotie: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +
Toerisme en promotie

6,4

5,6

8,2

6,2

Internationale acquisitie

2,0

0,6

1,4

0,8

Amsterdam Topstad

13,9

8,1

11,3

13,4

Totaal

22,3

14,3

20,9

20,4

Toerisme en promotie

1,7

1,5

2,5

2,7

Internationale acquisitie

0,4

0,0

0,6

0,3

Amsterdam Topstad

0,0

0,0

0,0

4,5

Totaal

2,0

1,5

3,1

7,5

-/- 1,5

0,0

-/- 4,5

-/- 0,5

18,9

12,8

12,9

12,3

Baten -

Mutaties in reserves
Saldo

Toelichting
Het nadelig resultaat van het subresultaatgebied Toerisme en promotie bedraagt € 12,5 miljoen. Ten
opzichte van de begroting betekent dit een verbetering met € 0,5 miljoen.
De verbetering van het resultaat wordt met name veroorzaakt door:
 hogere baten voor Toerisme en promotie doordat tegenover een lagere afdracht van Holland Casino
door het afnemen van het aantal bezoekers, de ontvangen bijdragen voor de organisatie van Giro d’Italia
(€ 1,2 miljoen) staan






een dotatie aan het Evenementenfonds voor de kosten van de organisatie van de Giro (-/- € 1,6 miljoen)
een dotatie aan de reserve Topstad ten behoeve van projecten, waarvoor in 2009 verplichtingen zijn
aangegaan (-/- € 2,4 miljoen)
vrijval van reserveringen ten laste van Topstad (€ 4,5 miljoen)
ten opzichte van de begroting is circa € 4,5 miljoen besteed als gevolg van bestedingen ten laste van
reserves

2.3 Subresultaatgebied Havenexploitatie

2.3.1 Havenexploitatie: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereiken?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 10: Goede toegang tot en bereikbaarheid van de haven
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Meerjarenprogramma Infrastructuur
en Transport (MIT) -verkenning
tweede zeesluis IJmuiden

Start MIT
verkenning
(besluit van
juli 2007)

Rapporten MIRT +
KKBA + businesscase gereed.
Besluitvorming bij
voorjaarsnota rijk

Planstudiefase
van MIRT door
V&W: deﬁnitief
aanlegbesluit

Gerealiseerd, ondertekening convenant op
27 november 2009,
positief raadsbesluit
17 feb. 2010

Afronding
procedures
2e sluis
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Doelstelling 11: Goede bereikbaarheid van het achterland
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Modal split, verbeteren van
- Ontsluiting per
water, o.a. aantal
lijnverbindingen met het
achterland (binnen- en
buitenland)
- Ontsluiting per weg
- Spooraansluiting

Modal split:
Binnenvaart
43%
Weg 53%
Spoor: 4%

Rondje IJsselmeer is
gestart.

Bussinesscase rondje
IJsselmeer gereed

Gerealiseerd

Niet geformuleerd

Gesprekken met
Almere, Urk, Lelystad
en Hoorn.
Een pilot met Urk
is gestart; deze
wordt begin 2009
geëvalueerd

De pilot Urk is
succesvol verlopen. Urk
gaat de mogelijkheden
onderzoeken voor een
buitendijkse terminal.

Binnenvaart lig- en
wachtplaatsen:
Onderzoek afgerond,
voorstel gedaan,
implementatie loopt

Binnenvaartterminal
Madagascarhaven
gereed

Gerealiseerd

Tracébesluit
Westrandweg
Tracébesluit
Coentunnel

Aanleg spooremplacement Aziëhavenweg gereed

Doorgeschoven 2010,
zie toelichting

Nieuwe verbindingen
Door de cirsis geen
mediterreane gebieden extra verbindingen.
Focus verlegd naar
shortsea verbindingen
Start aanleg
Westrandweg

Start gerealiseerd

Onderzoek containerstromen gereed. Zie
toelichting
Doelstelling 12: Amsterdamse haven hoort bij de top van de Europese havens
Indicator

Nulmeting

Aantal uitgegeven hectares 18,3 nat/ 3,5
grond in de haven
droog.

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

16,4 hectare, waarvan
6,7 nat (40%) en
9,7 (60%) droog

10 nat/10 droog

20,3 hectare, waarvan
17,6 nat en 2,7 droog.

Niet geformuleerd
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Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Overslag haven in tonnen

75 miljoen ton

90,9 miljoen ton;
72,4mln ton in A’dam

95

86
waarvan 73 in A’dam

95

ANZKG
54 miljoen ton
Amsterdam

71

75

Containeroverslag in TEU

2005: 75.000

424.880 TEU

650.000

203.000

700.000
TEU in 2010

Marktaandeel Havenrange
Hamburg–le Havre

2005: 7,0%

7,4%7 (2007),
4e positie

7,5

8,2

7,5

3,9

4,4 (2007)

4,0

33.700

35.400 zie toelichting

33.000

Toegevoegde waarde
deﬁnitie8
Directe werkgelegenheid in 2006: 33.293
haven (NZKG)

33.293

Doelstelling 13: Duurzaam milieu met goede luchtkwaliteit
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Windmolencapaciteit

22 MW

27 MW Afrika-haven
extra in 2008
gerealiseerd

67 MW

Beleidsdoelstelling
gerealiseerd

73 MW

Monitorsysteem
nieuwe kolenterminal
al gerealiseerd

Luchtkwaliteitsmodel
Westpoort

Gereed, afgerond dec.
2009, 2 meetpunten
geïnstalleerd

Uitbreiding walstroom
Binnenvaart +
riviercruise

Aanbesteding gereed
voor binnen de
ring onder voorbehoud bestuurlijke
goedkeuring.

23 molens
Amsterdam voldoet in
2010 aan de wettelijke
normen voor ﬁjn stof en
stikstofdioxide
Walstroom binnenvaart

7
8

Walstroom in
delen OHG

37 molens

39 molens

De cijfers 2008 zijn pas medio 2009 bekend gemaakt.
Het inkomen dat wordt gevormd in het productieproces, te weten het verschil tussen productiewaarde
en verbruik. De toegevoegde waarde is de som van lonen, winsten en afschrijvingen. Op basis van
publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Productiestatistieken, Nationale Rekeningen,
Goederenvervoerstatistieken, Regionaal Economische Jaarcijfers) wordt de gemiddelde toegevoegde
waarde per persoon per havengerelateerde activiteit bepaald. De toegevoegde waarde per haven wordt
vervolgens bepaald door de vermenigvuldiging van de gemiddelde toegevoegde waarde per persoon
met het aantal personen per activiteit per haven (zie onder werkgelegenheid).De directe toegevoegde
waarde is de som van de toegevoegde waarde van de havenactiviteiten in de zeehavengemeenten en
die in het havengerelateerde achterlandvervoer. De indirecte toegevoegde waarde is de toegevoegde
waarde bij de toeleveranciers van maritieme activiteiten. De multiplier is de uitstralingsfactor.
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Verplichte
walstroom
binnenvaart
gerealiseerd

Nulmeting

Verminderen stankoverlast
olieterminals door

Geen dampverwerking bij

installatie dampverwerkingssystemen (dvi)

bedrijven

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

3 bedrijven hebben dvi Alle 4 oliebedrijven
hebben dvi

Te behalen
resultaat
2006-2010
Dampverwerkingssysteem bij
alle oliebedrijven
gerealiseerd

2.3.2 Havenexploitatie: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 10: Goede toegang tot en bereikbaarheid van de haven
Afgesproken is dat na afsluiting van de Meerjaren Infrastructuur Ruimte en Transportprogramma
(MIRT)-Verkenning en voorafgaande aan de volgende stap in het MIRT-proces (d.i. de Planstudiefase) bij
zowel Rijk als regio uitzicht moet bestaan op de ﬁnanciering van de nieuwe zeesluis. De resultaten van
de Verkenningenfase en de ﬁnancieringsmogelijkheden kwamen in de periode december 2008 - maart
2009 gereed, waarna in april een eerste bestuurlijk overleg met de Minister heeft plaatsgevonden.
Op 27 november 2009 hebben rijk, provincie en gemeente een convenant getekend. Rijk en Provinciale
Staten zijn akkoord en op 17 februari heeft uw Vergadering ingestemd met het convenant. Dan kan de
planstudiefase starten. Deze zal in 2011 afgerond moeten zijn om te zorgen dat in 2015 - 2016 de aanleg van
de zeesluis gerealiseerd kan zijn.
Op 28 oktober 2009 heeft de Gemeenteraad kennis genomen van de conclusies uit het rapport Denkfase
Haven Amsterdam en ingestemd met de start van de Onderzoeksfase. Het plan van aanpak onderzoeksfase
is op 5 januari 2010 vastgesteld in het College. De planning is dat de onderzoeksfase eind 2010 wordt
afgerond.

Doelstelling 11: Goede bereikbaarheid van het achterland
Haven Amsterdam heeft in de havenvisie concrete ambities opgenomen: binnenvaart 49%, weg 45%, spoor
6%. De aanleg van de Tweede Grote Zeesluis is de uiteindelijke voorwaarde om het verwachte volume aan
goederenstromen te halen en de verbeteringen van de achterlandverbindingen optimaal te benutten.
Belangrijk knelpunt in 2009 was de kredietcrisis, waardoor de containermarkt aanzienlijk is teruggelopen.
Het wegvallen van twee van de drie lijndiensten in de eerste helft van 2009 en het wegvallen van de derde
lijndienst begin 2010 heeft direct gevolgen voor de achterlandverbindingen aangezien containers bij uitstek
geschikt zijn voor vervoer per spoor en binnenvaart, indien er voldoende vervoersvolume is.
Haven Amsterdam participeerde in 2009 in de Commissie van Laarhoven waarin uitwerking plaatsvindt van
de regie op logistieke knooppunten in het achterland.
Er is een onderzoek uitgevoerd naar containerstromen over de weg richting noord-oost Nederland.
Vervolgens werd een werkgroep geformeerd met terminaloperators ECT, AT en CVT voor het verder
uitbouwen van de extended gate en transferium.
In de werkgroep ‘rondje IJsselmeer’ (2008 gestart) zijn projecten besproken om het natuurlijke achterland
met de Amsterdamse haven te verbinden. Het rondje is door bestaande lijndiensten overgenomen. In 2010
zal HA kijken hoe de intensivering en frequentie van deze lijnen omhoog kan in verband met het opzetten
van een ‘extended gate’en transferium voor containers.
Voor het vervoer over de weg zijn voor de Amsterdamse haven twee belangrijke besluiten genomen: het
Tracébesluit Westrand-weg en het Tracébesluit Coentunnel. Ten aanzien van het spoor waren in 2009
naast de bestaande Betuwelijn het DEMAZO-spoorproject en het BOR-regioproject (aanpassing van lijnen,
aanpassingen van aansluitingen en nieuwe stations) belangrijke projecten.
Prorail heeft de start van het emplacement Aziëhavenweg doorgeschoven naar medio 2010.
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Doelstelling 12: Amsterdamse haven hoort bij de top van de Europese havens
De ﬁnancieel economische crisis was ook merkbaar in de Amsterdamse haven, o.a. omdat er véél grondstoffen op- en overgeslagen worden. Veel productiebedrijven op verschillende niveaus binnen de keten zien
hun orders hard teruglopen. Oude voorraden worden eerst opgemaakt en ook het energieverbruik loopt
terug omdat productieprocessen stil komen te liggen. Voorbeelden zijn de staalindustrie en de productie van
auto’s. Deze ontwikkeling heeft zich tot eind 2009 doorgezet en zal naar verwachting ook in 2010 doorlopen.
Het resultaat ten aanzien van de ladingstromen in 2009 is gunstiger dan verwacht (-5%) met 3,6% teruggelopen. De totale goederenoverslag in Amsterdam kende namelijk een daling naar 73 miljoen ton in de
periode van januari tot en met december 2009 ten opzichte van dezelfde periode in 2008.
De overslag in de “natte bulk” steeg met ruim 12,6 % naar 38 miljoen ton. Deze stijging is vooral toe te
schrijven aan een toename van de overslag in olieproducten. Deze steeg met 14,6% naar ruim 35 miljoen
ton. De oorzaak van deze forse stijging is een gevolg van capaciteitsuitbreidingen en eerder gerealiseerde
investeringen door de olieterminals in voorgaande jaren. Met de komst van Vopak (begin 2011 operationeel)
is de verwachting dat de overslag in de oliesector ook de komende jaren zal blijven stijgen.
De totale overslag van “droge bulk” daalde in 2009 met 11% naar 31 miljoen ton. Hieronder valt de overslag
in agribulkproducten, die daalde met 16% naar 2 miljoen ton. Producten als granen, oliezaden en kunstmest
daalden allen in overslag. Ook steenkolen vallen onder de droge bulk en deze zijn gedaald met 16% tot
14 miljoen ton.
De containeroverslag daalde met ruim 50% naar 200.000 TEU. Deze daling is een gevolg van de
verminderde import vanuit Azië. Voor 2009 was de verwachting 650.000, maar door het wegvallen van
twee van de drie lijndiensten is dit medio 2009 naar beneden bijgesteld naar 200.000 TEU. In januari 2010
zal de derde lijndienst wegvallen, waarmee de containeroverslag in 2010 naar verwachting op ca 80.000
TEU zal uitkomen. Haven Amsterdam is in overleg met ACT over de mogelijkheden om de terminal met de
bijbehorende werkgelegenheid zo goed mogelijk in stand te houden. De Commissie FEZ is begin 2010 over
de resultaten van het onderzoek geïnformeerd.
Binnen de regio als geheel is er sprake van een sterke daling in de overslag met 9%. De overslag komt uit op
86 miljoen ton. Oorzaak is de dalende overslag in de eerste helft van 2009 in IJmuiden. In de tweede helft
van het jaar trok de overslag in IJmuiden weer aan.

Le Havre – Hamburg range
Haven Amsterdam is, gezien de huidige economische situatie, blij met de positieve resultaten van afgelopen
jaar. Temeer daar in andere Europese havens de overslag met 15 tot 20% is teruggelopen. Het marktaandeel
is naar verwachting gestegen tot 8,2%. Daarmee blijft HA na Rotterdam, Antwerpen en Hamburg de vierde
haven van Noord West Europa. Aangezien niet alle havens hun statistieken al bekend hebben gemaakt, zijn
de deﬁnitieve cijfers nog niet beschikbaar.

Werkgelegenheid
De directe werkgelegenheid in de haven (NZKG) is herberekend. Het nieuwe cijfer is hoger. Dit komt
enerzijds door de nieuwe methode, anderzijds is er sprake van een daadwerkelijke toename in de transportsector als gevolg van de toegenomen overslag in de haven. Gezien de ﬁnancieel economische crisis streeft
Haven Amsterdam van behoud van een werkgelegenheidscijfer van 35.400 fte.

Uitgifte terreinen
De uitgifte van terreinen in 2009 bedroeg 20,3 hectare. Dit komt vrijwel overeen met de begrote
gemiddelde jaarlijkse uitgifte van 20 hectare. In 2008 werd 16,4 hectare uitgegeven.
In de Minervahaven zijn de herstructureringswerkzaamheden voortgezet (€ 4 miljoen) en is een bedrijf
uitgeplaatst en de grond aangekocht (€ 10 miljoen). Ook aan de Moezelhaven is in het kader van
herstructurering terrein aangekocht (€ 1,4 miljoen) en in de Petroleumhaven is ca. 2 hectare land gewonnen
voor bedrijfsuitbreiding (€ 1 miljoen). Bij elkaar is voor € 12,4 miljoen geïnvesteerd in de aankoop en aanleg
van 8 hectare ten behoeve van intensivering van het gebied.
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In samenwerking met en met medeﬁnanciering van de Provincie NH, Zaanstad en het Programmabureau
Luchtkwaliteit heeft Haven Amsterdam in 2009 2 nieuwe meetpunten voor de luchtkwaliteit nabij Westpoort
laten oprichten. Eén meetpunt op Hoogtij en één in recreatiegebied Spaarnwoude. De GGD heeft de
meetpunten opgericht en voert de metingen en registraties uit. De ﬁnanciering door HA, Provincie Noord
Holland en Zaanstad is rond en de overeenkomst is door alle partijen in november 2009 getekend. Het
vloeit voort uit het Actieplan Luchtkwaliteit van ons College en het Milieubeleidsplan haven Amsterdam
2008-2012.

2.3.3 Havenexploitatie: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen
Lasten +
Baten Saldo
Mutaties reserves
Saldo, inclusief reserves

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

78,6

82,9

90,4

87,3

131,3

123,3

132,0

128,0
40,7

52,7

40,4

41,6

-/- 7,0

-/- 0,8

0,6

0,6

45,7

39,6

42,2

41,3

Toelichting
Het subresultaatgebied heeft voornamelijk betrekking op de exploitatie van Haven Amsterdam. Het effect
van de overige posten is € 0,3 miljoen. Ten opzichte van de begroting treden geen afwijkingen op.
De jaarrekening van Haven Amsterdam (HA) vertoont een voordelig resultaat van € 41,6 miljoen. Ten
opzichte van de begroting betekent dit een verbetering van € 1,7 miljoen. In de actualisatie van de
Begroting 2009 is uitgegaan van een voordelig resultaat van € 42,5 miljoen. Van dit resultaat is ook in de
9-maandsrapportage uitgegaan. Het verschil met de jaarrekening wordt met name veroorzaakt door de
lagere afrekening rente rekening courant met de gemeente. Bij de actualisatie en de 9-maandsrapportage
van HA was nog niet bekend dat het rentepercentage substantieel lager zou zijn dan in de begroting
verondersteld.
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:
hogere opbrengst huren en pachten (€ 1,5 miljoen) door de doorwerking van in 2008 gerealiseerde
uitgiften en de uitgiften 2009. In 2009 is 20,3 hectare uitgegeven. Dit komt ongeveer overeen met de
geraamde gemiddelde uitgiften per jaar
 hogere opbrengst zeehavengeld (€ 3,3 miljoen). De toename is het gevolg van het gedeeltelijk vervallen
van de kortingsregeling voor olietankers en de toename van de overslag van olieproducten. Deze
toename heeft de daling bij andere goederenstromen, met name de overslag van containers, ruimschoots
gecompenseerd


hogere opbrengst binnenhavengeld door een in 2009 ontvangen afrekening over 2008 (€ 0,2 miljoen)
hogere afschrijvingen (€ 1,6 miljoen) met name als gevolg van een extra afschrijving € 1,7 miljoen) van
het project Portnet. Tot deze extra afschrijving is besloten in het kader van de besluitvorming over het in
samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam te ontwikkelen Portbase
 lagere rentebaten (-/- € 0,7 miljoen) met name als gevolg van enerzijds een lagere rente rekening courant
door een lager rentepercentage en anderzijds een rentevergoeding over te late betalingen
 hogere personeelskosten (-/- € 0,9 miljoen) met name als gevolg van het eerder dan voorzien vervullen
van vacatures
 hogere uitgaven voor inhuur van personeel (-/- € 1,0 miljoen). Deze overschrijding, welke tijdens de Baak
en in de 9-maandsrapportage is gemeld, wordt veroorzaakt door inhuur voor professionalisering van de
bedrijfsvoering met het oog op de mogelijke verzelfstandiging en inhuur voor speciﬁeke taken
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2.4 Subresultaatgebied Scheepvaartafhandeling

2.4.1 Scheepvaartafhandeling: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De Nautische Sector van Haven Amsterdam is verantwoordelijk voor een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afhandeling van het scheepvaartverkeer. Onder verantwoordelijkheid van de regio (te weten het
CNB-bestuur) en in opdracht van het rijk, voert Haven Amsterdam de nautische beheertaken niet alleen in
Amsterdam, maar in het hele Amsterdam Noordzeekanaalgebied uit; van buiten de pieren in IJmuiden in het
Westen tot aan de Oranjesluizen in het Oosten van dit gebied.
De primaire processen van de Nautische Sector zijn:
veilige, vlotte en milieuverantwoorde afhandeling van het scheepvaartverkeer
handhaven van de wet- en regelgeving binnen het verantwoordelijkheidsgebied
 havenmanagement voeren met betrekking tot de nautische aspecten op, aan en rond het water
 sluismanagement voeren voor een optimale benutting van het schaarse productiemiddel sluizen
 bindende adviezen geven met betrekking tot nautische (on)mogelijkheden



2.4.2 Scheepvaartafhandeling: Wat hebben we ervoor gedaan?
In de reorganisatie is de organisatie van de nautische sector ingericht naar de hoofdprocessen. De afdeling
verkeersleiding is verantwoordelijk voor het gehele proces van de veilige, vlotte en milieuverantwoorde
afhandeling van het scheepvaartverkeer. De processen handhaven van wet- en regelgeving en havenmanagement zijn samengebracht in de afdeling Toezicht, Milieu en Veiligheid (TMV).
Ook het efﬁciënter en effectiever willen inzetten van personeel en bedrijfsmiddelen was een uitgangspunt
van de reorganisatie. Voor 2009 lag de primaire aandacht bij de persoonlijke opleidingsplannen van de
operationele medewerkers, gericht op hun ﬂexibele inzetbaarheid, ook is de regierol voor de scheepvaartafhandeling verder uitgebouwd.

Het verkeersbegeleidend systeem walradar
Dit systeem zou in 2009 operationeel worden, maar dit is vertraagd en uitgesteld naar 2011. Dit betreft
een samenwerkingsproject tussen Haven Amsterdam en Rijkswaterstaat om de verkeersveiligheid in het
gehele Noordzeekanaalgebied te verhogen. Het project walradar is een verzamelnaam voor in totaal negen
systemen die geïntegreerd de communicatie met en de detectie van de scheepvaart mogelijk maken. In
de huidige situatie is alleen het gebied van 12 mijl buiten de pieren in IJmuiden tot aan Buitenhuis op het
Noordzeekanaal onder walradardekking. In de nieuwe situatie zal het gebied van 12 mijl buiten de pieren tot
aan de Oranjesluizen onder walradardekking vallen.

Eén regionale havenverordening
De regionale havenverordening moet eenheid van (toelatings)beleid en toezicht garanderen in het hele
Noordzeekanaalgebied.
De colleges en gemeenteraden van Amsterdam, Beverwijk, Zaanstad en Velsen spraken zich deels in 2009,
deels in 2010 uit voor een gelijkluidende havenverordening. In 2010 wordt vervolgens de tweede fase
gestart, waarbij een professionaliseringsslag wordt gemaakt die vooral een reductie van de administratielasten moet gaan betekenen.

Veilige Haven
Het begrip ‘veilige haven’ staat centraal bij het maken van de verschillende keuzes in de beleidsvoorbereiding, de operatie en de ontwikkeling van de haven.
Dit wordt opgepakt via:
a) vernieuwing toezicht
Dit betreft een samenwerkingsproject met het Havenbedrijf Rotterdam waarbij vanaf 1 januari 2010 de
havenmeesters coördinerend toezichthouder voor het aspect schip zijn (zoals de douane dat is voor het
aspect lading). Op basis van risicoanalyses gaat bepaald worden welk schip geïnspecteerd wordt en door
welke dienst dat dan gedaan gaat worden
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26 oktober 2005 de havenbrede richtlijn ingevoerd
d) project Optimalisatie scheepsbewegingen
Het project optimalisatie scheepsbewegingen levert een stelsel op van afspraken, samenwerking en
opleidingen en dit deel van het project is afgerond in 2008. In 2009 is vooral aandacht besteed aan de
implementatie van de gemaakte afspraken
e) efﬁciëntere keten scheepvaart afhandeling
In 2008 is er een onderzoek gedaan naar het aantal benodigde ligplaatsen voor de verschillende
categorieën binnenvaartschepen en welke locaties hiervoor geschikt zijn. In 2009 zijn ligplaatsen
gerealiseerd bij het ADM-terrein en de houthavens. Haven Amsterdam is in 2009 de gesprekken gestart
met een aantal bedrijven en de binnenvaartpartners om in 2010 een pilot te starten om in de praktijk te
kunnen kijken welke problemen er optreden ten aanzien van de beschikbaarheid van ligplaatsen

2.4.3 Scheepvaartafhandeling: Wat heeft het gekost?
(Zie 2.3.3. Havenexploitatie).

3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1 Reserves
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
Ultimo
2008

Mutaties 2009
+

-/-

Stand
ultimo
2009

2,5

0,0

0,5

2,0

Fonds exploitatieverliezen

0,7

0,0

0,7

0,0

Vakantiegeld (EZ)

0,1

0,0

0,1

0,0

Wachtgeldfonds (HA)

0,3

0,0

0,3

0,0

Fonds Ontwikkelingsmatschappij

2,7

1,3

4,0

0,0

Evenementenfonds

1,1

1,6

0,5

2,2

Topstad

4,8

2,4

3,9

3,2

Holland Casino

0,1

0,1

0,0

0,2

87,6

0,2

0,8

87,0

5,4

1,6

2,3

4,6

Algemene reserve
Kapitaaluitbreiding ASP
Bestemmingsreserves

Afkoopsommen erfpachttermijnen
Fonds strategische projecten
Promotie Sail

0,4

0,1

0,0

0,5

Duurzaamheid en innovatie

0,5

1,5

0,1

1,9

Winstdelingsregeling HA

0,2

0,0

0,0

0,2

Wachtgeldfonds (EZ)

0,1

0,1

0,0

0,2

Vakantiegeld (HA)

0,7

1,4

1,3

0,8

Economische Zaken
Totaal reserves

0,0

1,6

0,0

1,6

107,1

12,0

14,6

104,6
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b) Port Security
Haven Amsterdam heeft in 2009 41 faciliteiten opnieuw gecertiﬁceerd, 6 nieuwe faciliteiten zijn in
behandeling genomen, 7 faciliteiten zijn in de afrondingsfase en 3 faciliteiten zijn opgeheven
c) de Havenbrede richtlijn
volgend op de implementatie van de ISPS code is voor de beveiliging van het gehele havengebied op

economie en haven

Afgewikkelde reserves
In 2009 zijn binnen het resultaatgebied Economie en haven vijf reserves afgewikkeld. Daarvan zijn de
volgende reserves het belangrijkst.

Fonds exploitatieverliezen
De reserve diende ter dekking van exploitatieverliezen voor de Afrikahaven en een deel van de Houtrakpolder. In 2009 is de reserve aangewend voor de overname van kade aan de Madagascarhaven.

Vakantiegeld (EZ)
Op grond van de geldende regelgeving is de reserve ten gunste van de exploitatie vrijgevallen.

Wachtgeldfonds (HA)
Met ingang van 2009 worden aan deze bedragen geen bedragen meer toegevoegd. Het ultimo 2008
beschikbare bedrag is in 2009 volledig onttrokken.

Gehandhaafde reserves
Bij de gehandhaafde reserves kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst.

Evenementenfonds
De in 2009 gemaakte kosten voor de Giro d’Italia en de opening van de Hermitage zijn aan het fonds
onttrokken. Aan het fonds zijn toegevoegd de van derden ontvangen bijdragen voor de kosten van de Giro.
Het in het Evenementenfonds opgenomen bedrag is volledig bestemd voor de kosten van de Giro.

Amsterdams Science Park (ASP)
De reserve is gevormd ter afdekking van de investering in het ASP. Op dit moment is het perspectief voor
ASP zodanig dat het verantwoord geacht van de reserve €0,5 miljoen te laten vrijvallen. De vrijval is ten
gunste van de exploitatie gebracht.

Topstad
In de reserve zijn de middelen voor projecten opgenomen waarvoor verplichtingen zijn aangegaan, maar
nog geen betaling heeft plaatsgevonden.
Ultimo 2008 had de reserve een stand van € 4,75 miljoen. Dit bedrag was gereserveerd voor Kwaliteitstaxi
(€ 0,5 miljoen), Spinozacentrum (€1 miljoen) en Green light Financial district (€ 3,25 miljoen).
In 2009 is voor het Spinoza centrum € 1 miljoen onttrokken. Voor het Green light Financial district zijn de
werkelijke kosten onttrokken (€ 3,0 miljoen). Voor het project Kwaliteitstaxi is € 0,25 miljoen onttrokken; het
resterend bedrag is door uw Vergadering bestemd voor de kosten van de Giro.
De toevoegingen hebben met name betrekking op de Olympische Ambitie, Pieken in de Delta projecten en
een vestigingspremie in Science Park.

Afkoopsommen erfpachttermijnen
De afkoopsommen worden in de reserve gestort en de jaarlijkse erfpachtcanon wordt aan de reserve
onttrokken. In 2009 is voor € 0,2 miljoen afgekocht.

Fonds strategische projecten
De reserve heeft tot doel de concurrentiepositie van de Amsterdamse haven te versterken. Vanwege de
economische teruggang is in 2009 een grotere druk ontstaan om strategisch belangrijke ladingstromen
aan de Amsterdamse haven te binden en naar de Amsterdamse haven toe te halen. In 2009 is dan ook een
groter beroep op de reserve gedaan dan werd voorzien. De stand van de reserve is € 4,6 miljoen. Er zijn
echter voor € 3,6 miljoen verplichtingen aangegaan, zodat er nog € 0,9 miljoen vrij besteedbaar is.

Promotie Sail
Aan deze reserve wordt jaarlijks € 0,1 miljoen toegevoegd voor de kosten van promotieactiviteiten tijdens
Sail.
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Economische Zaken
De rijksregeling Pieken in de Delta schrijft coﬁnanciering van de gemeente voor. Door uw Vergadering is op
16 december 2009 besloten hiervoor € 1,6 miljoen te reserveren in de Jaarrekening 2009.

3.2 Voorzieningen
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
Ultimo
2008

Mutaties 2009
+

-/-

Stand
ultimo
2009

Groot onderhoud Westpoort

0,1

0,0

0,1

0,0

Egalisatie onderhoud (HA)

2,9

0,3

0,4

2,8

Latente bodemverplichtingen

10,5

1,1

0,5

11,1

Verbeteren achterlandverbindingen

11,8

0,0

4,2

7,6

Inzamelen scheepsafval

1,0

0,0

0,3

0,7

Wrakkenwet

0,2

0,0

0,0

0,2

Egalisatie onderhoud vaartuigen

0,1

0,1

0,1

0,1

Beheer baggerstortlocaties

5,2

0,1

0,0

5,3

Touringcarterminal Nieuw Europa

1,6

0,0

0,0

1,6

Sonate

0,1

0,0

0,0

0,1

Spinozacentrum

0,0

1,0

0,0

1,0

Life Sciences Fonds Amsterdam

0,0

2,6

0,0

2,6

Microkredieten

0,0

0,3

0,0

0,3

33,3

5,5

5,4

33,4

Totaal voorzieningen

Afgewikkelde voorzieningen
Groot onderhoud Westpoort
Het in de voorziening opgenomen bedrag is toegevoegd aan de voorziening Egalisatie onderhoud.

Egalisatie onderhoud
De voorziening is bestemd voor de uitvoering van groot onderhoud van objecten binnen de exploitatie van
HA. De onttrekking heeft met name betrekking op groot onderhoud van de PTA.

Latente bodemverplichtingen
Aan de voorziening zijn de afkoopsommen van vier bedrijven toegevoegd. Met deze afkoopsommen hebben
zij aan hun verplichtingen ten aanzien van bodemverontreiniging voldaan.
De onttrekkingen hebben met name betrekking op een terrein bij de Petroleumhaven en het terrein van
Stora Timber.

Verbeteren achterlandverbindingen
De onttrekking (€ 4,3 miljoen) is gebaseerd op het marketing agreement met Ceres.

Inzamelen scheepsafval
De inzameling van scheepsafval moet voor HA kostenneutraal zijn. Als gevolg daarvan is een egalisatievoorziening gevormd. In 2009 liggen de kosten boven de bijdragen voor het inzamelen. De omvang van de
voorziening is nu zodanig dat bezien zal worden of aanpassing van de tarieven nodig zijn.

Onderhoud vaartuigen
De voorziening is gevormd voor dekking van de kosten van groot onderhoud van de patrouillevaartuigen. In
2009 heeft op één van de vaartuigen revisie van de motor plaatsgevonden.
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Nieuwe reserves

economie en haven

Beheer baggerstort locaties
De voorziening is gevormd als dekking van het risico van de baggerstort. De voorziening heeft de door de
provincie maximaal voorgeschreven omvang bereikt. Er kan worden volstaan met het aanpassen van de
omvang aan de inﬂatie.

Touringcar Terminal Nieuw Europa
De terminal is een nog te bouwen onderdeel van de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). HA is opdrachtgever voor het project, waarvoor verschillende gemeentelijke diensttakken een ﬁnanciële bijdrage leveren. In
2008 is van een diensttak een bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is in de voorziening opgenomen.

Nieuwe voorzieningen
Binnen het resultaatgebied zijn drie nieuwe voorzieningen gevormd.

Spinozacentrum
Uw Vergadering heeft besloten een renteloze lening van € 1 miljoen te verstrekken aan het Spinozacentrum.
Voor deze lening is in de jaarrekening van Economische Zaken een voorziening getroffen. Verwacht wordt dat
de lening uiteindelijk zal worden omgezet in een subsidie.

Life Sciences Fonds Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft er mee ingestemd deel te nemen in het Life Sciences Fonds Amsterdam.
De maximale bijdrage bedraagt € 5 miljoen op basis van stortingen door derden. Feitelijke storting van
de gemeente Amsterdam vindt pas plaats bij goedkeuring van de deals. Ultimo bedraagt het totale
commitment van de gemeente € 2,6 miljoen. Voor dit bedrag is een voorziening getroffen.

Microkredietenfonds
Het Microkredietenfonds heeft als doel kleine ondernemers te helpen bij ﬁnanciering van hun activiteiten.
Tot eind 2012 kunnen hiervoor garantstellingen worden afgegeven, waardoor rekening houdend met de
borgstellingen tot medio 2015 een ﬁnancieel beslag op het garantiefonds bestaat. Voor het resterend
bedrag is bij Economische Zaken een voorziening getroffen.

3.3 Investeringen
In 2009 is door HA € 53 miljoen geïnvesteerd. Dit ligt aanzienlijk boven het gemiddeld investeringsniveau
van HA. De belangrijkste oorzaken zijn de aanleg van nautische voorzieningen voor de Vopak-terminal aan
de Afrikahaven en de verbouwing van het Havengebouw.
De belangrijkste investeringen in 2009 zijn:
 herstructurering van het Minervahaven gebied (€ 4 miljoen)
 aankoop terreinen in het Minervahaven gebied en aan de Moezelhaven (€ 11,4 miljoen)
 landwinning voor bedrijfsuitbreiding in de Petroleumhaven (€ 1 miljoen)
 uitbreiding en verbetering van spoorverbindingen (€ 4,1 miljoen)
 aanleg en verbetering van afmeervoorzieningen voor de binnenvaart (€ 1,4 miljoen)
 aankoop kade in de Madagascarhaven ten behoeve van inrichting hiervan als binnenhaventerminal
(€ 4,2 miljoen)
 bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de vaarwegverbetering in de IJmond en op het Noordzeekanaal
(€ 1,4 miljoen)
 nautische afmeervoorzieningen ten behoeve van de Vopak terminal (€ 24,5 miljoen)
 renovatie en verbouwing van de huisvesting van HA in het Havengebouw (€ 6,1 miljoen)
 bodemsanering in samenhang met nieuwbouw werkzaamheden op haventerreinen (€ 2,0 miljoen)
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4 Prioriteiten 2009

4.1 Realisatie prioriteiten 2009
Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010

Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Topstad

I1

5.000

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Versterken van het internationale
vestigings- en bedrijfsklimaat.
Concreet doel is dat Amsterdam
per 2010 terug is in de top 5 van
Europese vestigingssteden

N

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Overige prioriteiten
Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Technische Bijstand
Europees Fonds
voor Regionale
Ontwikkeling
(EFRO)

I3

385

385

€ 67 miljoen subsidie uit het EFRO
programma komende 6 jaar voor
ruimtelijk-economische projecten in
Amsterdam

J

Hotelloods

I3

130

130

Voor 2015 9000 extra hotelkamers
realiseren

J

Microkredietenfonds I3

300

300

In 2008/2009 minimaal 10
ondernemers aan een krediet helpen
om onderneming te starten

N

Evenementenfonds

I3

1.000

2.000

Het feitelijk binnenhalen van een
aantal nieuwe evenementen

N

Citymarketing

I3

500

In 2010 wordt Amsterdam internationaal herkend als een ‘menselijke
metropool’ waar veel ruimte is voor
creativiteit, innovativiteit en ondernemerszin. Daarbij wordt Amsterdam
internationaal gezien als de stad
waarin spraakmakende internationale
evenementen plaatsvinden.

J

500

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering
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Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Versterking
I3
economische relatie
China / India

750

Leefbaarheid en
hinderbeperking

I3

Investor
Development

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

750

Versterken economische relatie met
China en India

J

200

200

Vergroting leefbaarheid in delen
Amsterdam die onevenredig overlast
ervaren van luchtverkeer Schiphol

J

I3

100

100

Behoud zittend bedrijfsleven;
uitbreidingen tot stand brengen;
totaal overzicht vastleggen in
landelijke internationale database in
directe samenwerking met Ministerie
EZ (Netherlands Foreign Investment
Ofﬁce)

J

Citymarketing

I4

500

500

In 2010 wordt Amsterdam internationaal herkend als een ‘menselijke
metropool’ waar veel ruimte is voor
creativiteit, innovativiteit en ondernemerszin. Daarbij wordt Amsterdam
internationaal gezien als de stad
waarin spraakmakende internationale
evenementen plaatsvinden.

J

Clipper ‘Stad
Amsterdam’

S3

238

238

Benutten Clipper ‘Stad Amsterdam’
voor citymarketing

J

Investor
Development

S3

50

40

Behoud zittend bedrijfsleven;
uitbreidingen tot stand brengen;
totaal overzicht vastleggen in
landelijke internationale database in
directe samenwerking met Ministerie
EZ (Netherlands Foreign Investment
Ofﬁce)

J

Kwaliteitsslag
directiesecretariaat

S3

74

36,5

De directiesecretaris draagt er
zorg voor de screening van de
besluitvorming, dat de interne
processen op rolletjes lopen, direct
gekoppeld zijn aan de economische
visie en de uitvoerende instanties en
een één op één terugkoppeling met
de wethouder en het college

J
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Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Topstad
De prioriteit 2009 is niet volledig besteed. De niet bestede middelen (€ 2,4 miljoen) zijn gereserveerd.

Microkredietenfonds
De prioriteit is bestemd voor het ondersteunen van kleine ondernemers bij het verkrijgen van ﬁnanciering.
Tot eind 2012 kunnen hiervoor garantstellingen worden afgegeven, waardoor rekening houdend met de
borgstelling, tot 2015 een ﬁnancieel beslag op het garantiefonds bestaat. Het niet bestede deel van de
prioriteit is opgenomen in een voorziening.

Evenementenfonds
De middelen zijn bestemd voor de kosten van de organisatie van de Giro d’Italia. De middelen zijn
gereserveerd voor de in 2010 te maken kosten.
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4.2 Toelichting realisatie prioriteiten 2009

Resultaatgebied Facilitair en bedrijven

Maatschappelijk effect

1 Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008*

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Totaal resultaatgebied
Lasten +

314,7

314,2

344,8

375,2

Baten -

304,0

303,3

323,5

352,9

10,7

10,9

21,3

22,3

2,7

- 0,3

- 3,3

0,2

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves

13,4

10,6

18,0

22,5

Saldo reserves

34,0

29,0

31,4

34,8

0,5

1,3

0,6

3,1

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves
Toevoeging minus onttrekking reserves

Saldo voorzieningen

* in 2009 is overgegaan op een andere indeling van volgnummer naar (sub)resultaatsgebieden
Het saldo van het resultaatgebied ten laste van de algemene middelen bedraagt € 22,5 miljoen, een
verslechtering ten opzichte van de begroting met € 11,9 miljoen. Hierna volgt per subresultaatgebied een
toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

2 Doelstellingen, activiteiten en ﬁnanciën per
subresultaatgebied
In de beleidsmatige verantwoording is een selectie genomen van de meest in het oog springende feiten
van het afgelopen jaar. Er wordt nadrukkelijk niet gestreefd naar uitputtendheid per dienst of bedrijf, maar
gekeken naar maatschappelijk effect, relevantie en actualiteit. De ﬁnanciële verantwoording in de daaraan
gekoppelde tabellen behelst wel de uitputtende opsomming van alle onderdelen van de afzonderlijke
subresultaatgebieden.
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Het resultaatgebied Facilitair en Bedrijven bevordert de realisatie van maatschappelijke effecten van de
overige resultaatgebieden door de organisatieonderdelen die binnen die resultaatgebieden opereren te
ondersteunen met goederen en diensten. Daarnaast leveren de diensten en onderdelen in dit resultaatgebied in beperkte mate goederen en diensten aan de markt. De dienstverlening aan de gemeentelijke
organisatieonderdelen en aan de markt moet qua efﬁciëntie en effectiviteit de vergelijking met marktpartijen
kunnen doorstaan en mag niet in strijd zijn met het publieke belang.

2.1 Subresultaatgebied Project- en beleidsondersteunende
taken

2.1.1 Project- en beleidsondersteunende taken: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De onderdelen in dit resultaatgebied kenmerken zich door hun (vaak) tijdelijke ondersteunende en
uitvoerende taken op het gebied van beleid, projecten en het verzorgen van een efﬁciënte en integere
bedrijfsvoering.

facilitair en bedrijven

2.1.2 Project- en beleidsondersteunende taken: Wat hebben we ervoor gedaan?

Amsterdamse Bureau voor Communicatie (ABC)
Doelstelling en missie van het Amsterdamse bureau voor Communicatie is de verbetering van de kwaliteit
van de communicatiefunctie binnen de gemeente Amsterdam door de levering van diensten op het gebied
van communicatie. Ongeveer 130 ABC-ers werkten in 2009 voor 70 opdrachtgevers binnen de gemeente
en hebben circa 500 opdrachten vervuld. In 2009 zijn 400 nieuwe opdrachten in uitvoering genomen,
100 opdrachten liepen door vanuit 2008.

AdviesGroep Amsterdam (AGA)
Het adviesbureau AGA heeft twee hoofddoelstellingen:
1. bijdragen aan beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering
2. bijdragen aan de vernieuwing van het gemeentelijk HRM-beleid om zo de mobiliteit te versterken en het
personeelsbestand te verjongen

Bureau Integriteit (BI)
De gemeentelijke organisatie heeft ruimschoots gebruik gemaakt van de dienstverlening van BI. De vraag
was groter dan BI aankon. De kracht van het integriteitbeleid zit in de integrale aanpak. Preventieve activiteiten (opsporen en aanpakken van integriteitrisico’s; verhogen van kennis en weerbaarheid bij medewerkers
en bestuurders; verbetering van organisatie en regelgeving) met als sluitstuk repressie (onderzoeken;
advisering bij sancties).
 het aanbod van innovatieve dienstverlening
 ontwikkel- en trainingsprogramma’s (‘managen van integriteit’ en ‘politieke integriteit’)
 aan een betere risicobeheersing in de vorm van een instrument (Stadsbrede Integriteit Risico Analyse
(SIRA)) waarmee efﬁciënt kwetsbare functies c.q. kwetsbaarheden in functies in kaart gebracht kunnen
worden
 positiebepaling (integriteitsindex)
In 2009 zette BI uiteraard zijn ‘reguliere’ dienstverlening voort, zoals de disciplinaire advisering, de registratie
en analyse van meldingen en het uitvoeren van intern onderzoek.
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Bestuursakkoord Dienstverlening

Doelstelling 1: Bestuursakkoord: De burger is tevreden over de dienstverlening
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Klanttevredenheidsmeting en
klantonderzoek.

Afspraken over
toepassen VNG
benchmark
aanwezig

7,6

Benchmark VNG.
Gemiddelde
klantwaardering
naar 7,6

7,6

Benchmark VNG.
De waardering van
klanten stijgt naar
gemiddeld 7,8

Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Vernieuwing/verbetering van
www.amsterdam.nl onder
andere door integratie met
Antwoord.

Doelstelling
geaccordeerd

Amsterdam staat op
nummer 17

Continu in de
top 5

Amsterdam staat
op nummer 16
en op nummer
6 van 100.000+
gemeenten

Nummer 1

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

16 sites onder
www.amsterdam.nl
gebracht en 37 sites
opgeheven

Aantal sites verder 84% van de
Beperking naar
verminderen met websites is
één site
75
omgezet naar het
concernplatform
Iprox.

Doelstelling 3: Bestuursakkoord: Terugdringen aantal websites
Indicator

Nulmeting

Eén site www.amsterdam.nl

Activiteiten Dienstverlening
De activiteiten binnen Dienstverlening zijn gericht op het behalen van de beoogde resultaten en de ambities
uit het Bestuursakkoord. De volgende activiteiten zijn in 2009 uitgevoerd:
 monitoren en benchmarken van de gemeentelijke dienstverlening (alle kanalen)
 ontwikkelen en beheren digitaal loket van de gemeente Amsterdam
 ontwikkelen en beheren van digitale publieksinformatie (kennisbank)
 ondersteunen en voorzitten van het gemeentelijk klachtencoördinatoren-platform
 onderzoeken op welke wijze de dienstverlening van de gemeente in de komende jaren kan worden
verbeterd
 volgen van wet- en regelgeving op het gebied van dienstverlening en deze (laten) implementeren

Contact Center Amsterdam (CCA)
In 2009 is het verbeterplan Contact Center Amsterdam opgesteld. Basis hiervoor waren de aanbevelingen
die de Ombudsman deed voor Antwoord en een ﬁnancieel onderzoek door een externe partij. In 2009
is gewerkt aan het verbeteren van de randvoorwaarden die de basis vormen voor het Contact Center
(verhuizing naar Bos en Lommer, technische verbeteringen en een toename van beter getraind personeel).
Ook is managementinformatie over 14020 voorhanden in de vorm van loggingsgegevens per call,
rapportages over aantallen calls, gespreksduur en opnamesnelheid. Als nulmeting is het afgelopen jaar een
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Doelstelling 2: Bestuursakkoord: Digitale dienstverlening via de website in de top 10 beste overheidssites van grote gemeenten

klanttevredenheidsonderzoek gedaan. Het effect van de verbeteringen is zichtbaar in de performance: in het
laatste kwartaal van 2009 is de service van CCA vrijwel op het gewenste niveau.

Projectmanagementbureau (PMB)

facilitair en bedrijven

Ondanks de economische crisis en de effecten daarvan voor de woningbouw en de planontwikkelingen,
was er voor PMB in 2009 nog sprake van een gunstige marktsituatie. Uit het jaarlijkse marktonderzoek blijkt
dat de vraag om inzet van integraal ruimtelijk project-management in en om Amsterdam medio juli 2009
opnieuw is gegroeid. Het aandeel van het PMB binnen deze groeiende markt is met 1% toegenomen. In de
Amsterdamse markt is 7% meer projectmanagement ingezet. De groei wordt zowel veroorzaakt door een
toenemende werkvoorraad bij grootstedelijke en coalitieprojecten, als door een toename van de inzet bij
stadsdelen. In 2009 was het streven de marktpositie binnen Amsterdam te handhaven, zowel met aandacht
voor het behoud van de inzet op ‘de sterke projecten’, als op de projecten in de stadsdelen. Dit streven is
terug te vinden in de ontwikkeling van de portefeuille van PMB. Eind 2009 bestaat 87% van de portefeuille
van PMB uit ruimtelijke projecten binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam.

Wibautgroep
In 2009 hebben vier projectdirecteuren aan zes ‘sterke projecten’ gewerkt. Daarnaast zijn er twee wibautadviseurs als regisseur ingezet en werkt één adviseur op diverse adviesopdrachten. De Wibautgroep kreeg in
2009 in totaal acht aanvragen voor inzet binnengekomen, waaruit vier opdrachten voortkwamen. In 2009 zijn
drie adviseurs via de ‘ﬂexibele schil’ op opdrachten ingezet.

Servicehuis ICT
2009 stond in het teken van de transitie naar de Dienst ICT. Het begin was de initiële inrichting van de Dienst
ICT en de overdracht per 1-1-2010 van ICT-gerelateerde middelen en medewerkers van het Servicehuis ICT
en BDA/Concern Organisatie naar de Dienst ICT. In 2010 zal de overdracht van de overige ICT-middelen van
de huidige SHI-deelnemers naar de Dienst ICT in gang gezet worden. Het totale programma Basis ICT heeft
een aanzienlijke vertraging in de uitvoering opgelopen. Uit een schouw is gebleken dat het SHI signiﬁcante
achterstanden heeft, zowel betreffende de technologie (bijvoorbeeld back-up en continuïteitsvoorzieningen)
als de reguliere vervanging . Duidelijk werd dat SHI voor wat betreft dienstverlening en bedrijfsvoering nog
in de kinderschoenen staat en naar verwachting zal nog minstens vier jaar nodig heeft om op het gewenste
niveau te komen.
Het project Basis ICT liep vertraging op omdat de opschoning van applicaties bij diensten en bedrijven
om meer inzet van middelen vroeg dan tevoren kon worden ingeschat. Dit leidde tot hogere kosten. De
omvang van het tekort wordt momenteel berekend, maar wel is al duidelijk dat de beschikbare middelen niet
toereikend zijn voor de afronding van het project Basis ICT.

Servicehuis Personeel
In het jaar 2009 is de focus bij de investeringen rond het E-hrm systeem Mijn Personeelsnet van de bouw
naar de implementatie gegaan. Vanaf september 2009 verleent het Servicehuis Personeel de nieuwe
dienstverlening aan veertien organisaties. In 2010 zullen daar uiteindelijk nog vijftien organisaties bijkomen,
waarmee 14.115 medewerkers van de gemeente Amsterdam en de stadsdelen gebruik zullen maken van
Mijn Personeelsnet.
De start met de eerste organisaties bracht kinderziektes in het systeem aan het licht. De ICT component en
de backofﬁce met haar dienstverlening zijn nog niet op het beoogde niveau. De backofﬁce is een nieuwe
afdeling die bestaat uit medewerkers die afkomstig zijn van alle deelnemende organisaties. Dat betekent
dat een grote verscheidenheid aan (dienst)culturen en werkwijzen geïntegreerd moet worden. Bij de ICT en
de backofﬁce gaat het daarnaast ook om een nieuw maatwerkpakket dat nog niet is uitontwikkeld. Dit heeft
gedurende 2009 veel inspanning gevraagd, zowel van het Servicehuis Personeel als van de aangesloten
organisaties.
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2.1.3 Project- en beleidsondersteunende taken: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen
Lasten +

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

159,2

156,6

175,8

192,2

-146,0

-145,1

-157,8

-172,4

13,2

11,6

18,0

19,9

Toevoegingen

6,2

2,2

2,2

4,6

Onttrekkingen

3,2

2,5

5,2

5,4

Baten Saldo
Waarvan reserves

De totale baten bedroegen € 172,4 miljoen, € 27,3 miljoen meer dan begroot met een resultaat van
€ 19,9 miljoen negatief, hetgeen € 8,3 miljoen slechter was dan begroot. Gespeciﬁceerd naar de
verschillende onderdelen is het beeld als volgt:

Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Afwijking

Mediabeheer

0,0

0,0

0,0

0,0

Contactcenter Amsterdam (CCA)

3,2

0,5

0,9

0,4

Facilitair Bedrijf Amsterdam (DFM), overig

10,5

12,7

11,7

-1,0

Amsterdams Bureau Communicatie (ABC)

-0,5

-0,3

-0,6

-0,4

adviesgroep Amsterdam (AGA)

-0,9

-0,5

-1,2

-0,7

bureau Integriteit (BI)

0,9

1,0

1,0

0,0

Gemeentelijk wagenparkbeheer

0,0

0,0

0,0

0,0

Servicehuis ICT

2,7

0,2

3,1

2,9

Bureau service Taken Onderwijs (BSO)

0,0

0,0

8,3

8,3

Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen

0,0

0,0

0,0

0,0

Projectmanagementbureau

-2,3

-1,1

-2,2

-1,1

Wibautgroep

-0,3

-0,1

-0,2

-0,1

Materiaaldienst

-0,1

-0,9

-1,1

-0,2

Servicehuis Personeel

-0,1

0,1

0,2

0,1

Saldo (Lasten - Baten)

13,2

11,6

19,9

8,3

Contactcenter (CCA)
De omzet bedroeg € 8,2 miljoen, € 1,1 miljoen meer dan begroot. Het saldo is € 0,4 miljoen lager dan
begroot omdat het BRI budget dat is overgedragen van BDA naar DFM, abusievelijk niet in de begroting
was verwerkt. Het bedrag is toegevoegd aan een voorziening die na 2010 met de deelnemers van het CCA
wordt verrekend.

Overig Facilitair management
De omzet bedroeg €19,8 miljoen, € 2,6 miljoen meer dan begroot. Het saldo kwam uit op € 11,7 miljoen
negatief, € 1 miljoen beter dan begroot vooral omdat minder aan onderhoud voor het stadhuis is uitgegeven
dan begroot.

Amsterdams Bureau Communicatie (ABC)
De omzet was met € 6,6 miljoen € 2,5 miljoen meer dan begroot. Er is een positief saldo van € 0,6 miljoen,
het dubbele van wat was begroot, vooral omdat de omzet meer is gestegen dan de lasten.

Adviesgroep Amsterdam (AGA)
De omzet was met € 7,2 miljoen € 1,7 miljoen meer dan begroot. Er is een positief saldo van € 1,2 miljoen,
ruim het dubbele van wat was begroot, vooral omdat de omzet meer is gestegen dan de lasten.

Servicehuis ICT (SHI)
Het SHI heeft de opdracht om kostendekkend te werken. Het begrote resultaat was - € 0,2 miljoen vanwege
twee prioriteiten. Het rekeningresultaat is € 3,1 miljoen negatief. De belangrijkste oorzaken worden
hieronder opgesomd.
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saldi per onderdeel (lasten -/- baten)

SHI onderdeel Tranche 1
Het tekort van € 2,1 miljoen is vooral veroorzaakt door:
 lagere salarislasten (€ 0,6 miljoen)
 hogere kosten inhuur derden (- € 4,6 miljoen)
 hogere lasten software voor werkplekken en servers ( -€ 0,8 miljoen)
 hogere deelnemers bijdrage (€ 2,6 miljoen)
 toevoeging reserve vakantiegeld (- € 0,1 miljoen)
De overschrijding op externe inhuur heeft de volgende redenen:
 inzet van extern personeel op projecten
 inzet van extern personeel voor de invulling van vacatures
overschrijding op inhuur voor het datacenter van DWI
externe inhuur voor technisch applicatiebeheer waar geen inkomsten tegenover staan.
Een belangrijke reden voor het tekort is de onduidelijkheid en onenigheid die bestaat over wat er voor de
deelnemersbijdrage geleverd zou moeten worden. Voor het project Basis ICT is in 2009 € 0,8 miljoen meer
uitgegeven dan begroot, gedekt uit een extra onttrekking aan de reserve die voor dit project is ingesteld.
De (wijze van) afronding van het project en het daarvoor benodigde budget wordt betrokken bij het
realisatieplan van de nieuwe Dienst.
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SHI onderdeel E-net
Ook het onderdeel E-Net heeft een negatief resultaat over 2009 (-€ 0,8 miljoen) vanwege verliesgevende
onderdelen. Voor de besparingsregeling blijven de inkomsten achter omdat de afspraken hierover minder
hard zijn dan oorspronkelijk gedacht.

SHI onderdeel IV-groep (informatievoorziening)
De IV-groep heeft een positief resultaat geboekt in 2009 (€ 0,4 miljoen). Dit onderdeel van het SHI mag
weliswaar de helft van het resultaat toevoegen aan de algemene bedrijfsreserve, maar gezien het tekort van
E-net is er minder aan deze reserve toegevoegd dan strikt genomen toegestaan (de maximale hoogte van
deze reserve bedraagt 10% van de omzet).

Bureau servicetaken onderwijs (BSO)
De omzet bedroeg € 3,9 miljoen terwijl de lasten € 12,2 miljoen bedroegen. Het saldo is € 8,3 miljoen
slechter dan begroot. De reden hiervan is het besluit van uw Vergadering in 2009 het leerlingenvervoer
te centraliseren. Hiertoe is als dekking € 7 miljoen onttrokken aan het stadsdeelfonds en is besloten de
aanloopverliezen ten laste van de algemene middelen te brengen.

Project management bureau (PMB) en Wibautgroep
Het positieve netto resultaat komt uit op € 2,2 miljoen, € 1,1 miljoen beter dan begroot. De verbetering
wordt vooral verklaard door de hogere omzet: € 21,2 miljoen, € 2,7 miljoen meer dan begroot. Het netto
resultaat komt ten goede aan de algemene middelen.
Ook voor de Wibautgroep is 2009 een goed jaar geweest. De omzet kwam uit op € 1,4 miljoen,
€ 0,3 miljoen meer dan begroot. Het resultaat bedraagt € 0,2 miljoen, meer dan begroot vanwege personele
groei, inzet van externen en lagere incidentele kosten.

Servicehuis Personeel (SHP)
De omzet bedroeg € 9,2 miljoen, € 4,1 miljoen Beheer P-net en € 5,0 miljoen Personeelbeheer, beide
kostendekkende activiteiten. De omzet was € 9 miljoen hoger dan begroot. Ten opzichte van de Begroting
2009 is er een voordeel van € 0,3 miljoen. Dit voordeel wordt teniet gedaan door het nadeel van Personeelsbeheer, zie verderop, van € 0,7 miljoen. Vanuit de egalisatiereserve wordt € 0,3 miljoen aangevuld.
Dan resteert een tekort vanwege de desintegratiekosten van het Amsterdam Historisch Museum.

Materiaaldienst
De omzet bedroeg € 31,2 miljoen, € 4,9 miljoen hoger dan begroot omdat er meer werkzaamheden zijn
verricht, met name in de openbare ruimte. Het positieve saldo bedroeg € 1,1 miljoen, iets hoger dan
begroot.
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2.2 Subresultaatgebied Financiële dienstverlening/
activiteiten

2.2.1 Financiële dienstverlening/activiteiten: Hoe hebben we het maatschappelijk
effect bereikt?
De onderdelen binnen dit subresultaatgebied richten zich op de ﬁnanciële activiteiten richting de burger,
maar ook richting andere onderdelen binnen het concern Amsterdam.

2.2.2 Financiële dienstverlening/ activiteiten: Wat hebben we ervoor gedaan?

Het interne veranderingstraject dat begin 2009 startte, is per 1 oktober 2009 afgerond. De ontwikkelingen
in het afgelopen jaar zijn voor de Dienst Belastingen van meer dan gemiddeld belang geweest. Hierbij moet
gedacht worden aan de gevolgen van de verzelfstandiging van het parkeerbeheer van de dienst Stadstoezicht in Cition en de vermindering van het aantal stadsdelen. De dienst heeft zich in 2009 voorbereid op de
komende veranderingen. Een herpositionering van de werkprocessen moest de dienst in 2009 in staat stellen
de doorlooptijden van werkprocessen als bezwaarschriftenbehandeling en kwijtschelding te beheersen.
Het niet kunnen realiseren van verwachte automatiseringsverbeteringen heeft dit proces in 2009 ernstig
verstoord.

Dienst Stadstoezicht (DST)
In 2009 is het hele jaar gewerkt aan de verdere ontvlechting van het ﬁscaal parkeermanagement.
De beoogde onvlechtingsdatum van 1 januari 2009 kon niet gehaald worden, omdat er geen overeenstemming was met de bonden over het sociaal plan. Daarnaast tekende de Ondernemingsraad bezwaar aan
tegen de ontvlechting zelf. In beide zaken heeft de gemeente uiteindelijk gewonnen. Door deze vertraging is
de ontvlechting pas op 1 januari 2010 deﬁnitief geworden.
Op die datum is Stadstoezicht in drie onderdelen ontvlochten:
 Dienst Stadstoezicht: gemeentelijke toezicht- en handhavingstaken
Cition BV: een verzelfstandigde organisatie voor de ﬁscale parkeerhandhaving, die voor 100% in
overheidshanden is
 een centrale Regieorganisatie Parkeren (bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer).


Om de ontvlechting tussen parkeermanagement en toezicht en handhaving verder inhoudelijk vorm te
geven, hebben de drie partijen onderling Service Level Agreements (SLA) afgeloten. Stadstoezicht heeft in
2009 een begin gemaakt met de invulling van het verbeterprogramma ‘Richting 2011’. Dit programma heeft
tot doel de interne organisatie te verbeteren, zodat de het toezicht en de handhaving op straat een hoger
niveau krijgen.
Belangrijke momenten en bijdragen in 2009
Marathon van Amsterdam: vrijmaken van de route
Koninginnedag: inzet extra toezichthouders
 inzet extra toezichthouders voor het bezoek van de Koning van Zweden
 inzet extra toezichthouders voor het bezoek van de president van Chili
 inzet extra toezicht en wegsleep tijdens de opening van de Hermitage
 intensivering handhaving op de taxistandplaats bij het Centraal Station
 assistentie bij de invoer van de OV chipkaart in het Amsterdamse openbaar vervoer



Stadsbank van Lening (SBL)
2009 was voor de Stadsbank van Lening ﬁnancieel een goed jaar, want de goudprijs steeg naar nieuwe
recordhoogten, de rente rekening-courant daalde aanzienlijk en de kosten bleven laag. De omzet van
de beleningen is hoger uitgevallen dan verwacht, terwijl is in het laatste kwartaal het aantal beleningen
toenam. Dit zou kunnen duiden op een grotere behoefte aan klein krediet van de doelgroep van SBL. Sinds
september 2009 is het voor de klanten mogelijk rente te betalen via internet. Er is sindsdien een gestage
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Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA)

groei van het aantal mensen dat via internet betaalt. Deze nieuwe digitale dienstverlening zal verder worden
uitgebouwd.

2.2.3 Financiële dienstverlening/ activiteiten: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Lasten +
Baten Saldo

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

98,7

92,6

95,0

102,2

-96,9

-89,8

-93,4

-100,5

1,8

2,8

1,6

1,6

facilitair en bedrijven

waarvan reserves
Toevoegingen

2,9

2,8

3,2

4,8

Onttrekkingen

4,3

3,0

3,3

3,5

De totale baten bedroegen € 100,5 miljoen, € 10,7 miljoen meer dan begroot, met een positief resultaat van
€ 1,6 miljoen als gevolg, hetgeen € 3,6 miljoen lager was dan begroot.
Gespeciﬁceerd naar de verschillende onderdelen is het beeld als volgt:
saldi per onderdeel (lasten -/- baten)
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

stadswarmte Westpoort

0,0

0,0

0,0

0,0

Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken

0,8

0,7

0,7

-0,1

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

-0,1

-0,1

-0,3

-0,1

ACAM Accountancy en Advies

-0,3

-0,3

-0,3

0,0

Dienst Stadstoezicht

2,6

3,7

3,8

0,1

Stadsbank van lening

-1,2

-1,1

-2,2

-1,1

1,8

2,8

1,6

-1,2

Totaal

Afwijking

Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam (VGA)
De gunstige afwijking ten opzichte van de begroting wordt vrijwel volledig verklaard door een verwerkte
correctie van de mutatie vakantiegeldreserve uit 2008.
De NV VGA heeft het boekjaar 2009 afgesloten met een batig saldo van € 4.5 miljoen waar € 3.6 miljoen
was geraamd. Dit gunstige resultaat is het gevolg van een beter premieresultaat (+€ 2,5 miljoen), een
slechter schaderesultaat (-€ 2,2 miljoen), hogere baten bemiddeling (+€ 0,9 miljoen), lagere interestbaten
(-€ 0,5 miljoen) en lagere bedrijfskosten (+€ 0,3 miljoen). Vanwege de komende wijzigingen in de regels van
De Nederlandsche Bank (toezichthouder) stelt de Raad van Commissarissen voor € 3.6 miljoen uit te keren
en het surplus van € 0,9 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve, teneinde de solvabiliteit op het
gewenste niveau te krijgen. Het resultaat van de dienst is met € 0,7 miljoen conform de begroting.

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA)
De omzet van het facilitaire onderdeel van DBGA bedroeg € 10,7 miljoen, € 3,1 miljoen meer dan begroot,
wat vooral veroorzaakt wordt door uitbreiding van activiteiten. Het resultaat was € 0,3 miljoen positief, iets
beter dan begroot.

ACAM
De omzet van de ACAM bedroeg € 9,6 miljoen, € 0,3 miljoen hoger dan begroot, onder andere door een
groter aantal incidentele opdrachten en operational audits. Het resultaat van € 0,3 miljoen was ongeveer
conform de begroting.

Dienst Stadstoezicht
De omzet bedroeg € 62,6 miljoen, € 6,1 miljoen hoger dan begroot, voornamelijk als gevolg van areaaluitbreidingen van Handhaving en Toezicht. De reguliere bedrijfsvoering (handhaving en toezicht en parkeerbeheer) was in 2009 ongeveer kostendekkend. De lasten van het reorganisatiebedrijf bedroegen € 2,9 miljoen.
Het totale bedrijfsresultaat was beter dan begroot, vooral als gevolg van het uitstel van reorganisaties en
daardoor minder instroom van medewerkers waarvoor geen werk meer is in het reorganisatiebedrijf.
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Stadsbank van lening (SBL)
De omzet is € 13,4 miljoen, € 0,8 miljoen hoger dan begroot met als belangrijkste oorzaak de almaar
stijgende goudprijs. Het jaar 2009 wordt afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 2,7 miljoen, meer
dan het dubbele van wat was begroot. Dit is vooral het gevolg van de sterke daling van de rekening courant
percentage die zorgde voor een daling van de lasten in de jaarrekening ten opzichte van de rompbegroting.
De afdracht aan de algemene middelen is € 2,2 miljoen.
Sinds 2008 voert de SBL de gemeentelijke taak van afhandelen gevonden voorwerpen uit. Deze taak
wordt ook uitgevoerd voor de gemeenten Amstelveen en Diemen. De gemeenten Amstelveen en Diemen
betalen een jaarlijkse op een bijdrage gebaseerd op het aantal inwoners. De uitgaven ongeveer conform de
begroting (€ 0,4 miljoen).

2.3 Subresultaatgebied Ruimtelijk gerichte ondersteuning

De onderdelen binnen dit subresultaatgebied betreffen de ondersteunende taken, zoals beheer en
onderhoud en productontwikkeling binnen de ruimtelijke sector.

2.3.2 Ruimtelijk gerichte ondersteuning: Wat hebben we ervoor gedaan?

Ingenieursbedrijf Amsterdam (IBA)
IBA richt zich met name op complexe (grootstedelijke) projecten in Amsterdam, op stadsdeeloverstijgende
projecten en op complexe projecten in de Amsterdamse regio. Het opdrachtenpakket in 2009 is een
weerspiegeling van deze keuze. De verdeling binnen- en buitengemeentelijk is net als vorig jaar 91%/9%.
Eind 2009 zijn de effecten van de maatregelen om het Vereveningsfonds niet verder te laten afglijden
ook voor IBA voelbaar geworden. Medio 2009 is hierop geanticipeerd door in te zetten op een versterkte
werving van niet-Amsterdamse opdrachtgevers in de regio. Door het rijk worden met de aanleg van de
wegverbinding A6 – A9 (SAA) en de spoorverbinding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (OV SAAL)
forse bedragen in de Amsterdamse regio geïnvesteerd. In 2009 begon de samenwerking met Rijkswaterstaat
rond de SAA en Prorail voor de OV SAAL. Ook leverde IBA voor de Stadsregio Amsterdam een bijdrage aan
de voorbereidingen van de ombouw van de Amstelveenlijn tot een volwaardige metro die aansluit op de
Noord/Zuidlijn. Deze ombouw zal in de komende jaren plaatsvinden.

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) onderdeel Procesbegeleiding Bewoners
Het meest zichtbare effect in 2009 van de economische crisis is het besluit tot de ophefﬁng van de afdeling
Procesbegeleiding Bewoners, die het herhuisvestingsproces van Amsterdammers organiseerde en begeleide
die vanwege sloop of renovatie hun woning moesten verlaten. Als gevolg van reorganisaties binnen de
Amsterdamse woningcorporaties liepen de mogelijkheden voor de afdeling om opdrachten te verwerven in
2009 sterk terug.

OGA onderdeel opdrachtnemer gebiedsontwikkeling
De belangrijkste opdrachtgevers voor inhuur van capaciteit van OGA zijn de projectbureaus en stadsdelen
en in beperkte mate andere gemeenten. OGA levert vooral capaciteit wanneer er behoefte is aan
projectleiding op strategisch en tactisch niveau, maar brengt ook (ﬁnanciële) expertise in bij stedenbouwkundige projecten (waardecreatie). Daarnaast levert het Ontwikkelingsbedrijf capaciteit voor het managen
van grondproductie en de aanleg van openbare ruimte, waarbij marktpartijen worden geselecteerd en de
grondexploitatie wordt bewaakt. Deze opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor ruim 250 actieve plannen
in de stad. In de meeste van die projecten uit dit omvangrijke werkpakket zijn projectleiders, planeconomen,
begeleiders, contractvormers, procesbegeleiders en verwervers van OGA actief. Bij deze plannen gaat
het om een publieke investeringsopgave van in totaal circa € 3,2 miljard. Van de circa 300.000 aan diverse
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2.3.1 Ruimtelijk gerichte ondersteuning: Hoe hebben we het maatschappelijk effect
bereikt?

OGA-producten toe te rekenen uren worden ongeveer 120.000 uren besteed aan werken in opdracht van de
directeuren van grootstedelijke projecten.
Hoewel er vanuit werd gegaan dat zich – als gevolg van de ﬁnanciële crisis – in 2009 een vertraging zou
voordoen in de realisatie van gronduitgifte en projecten, was er geen sprake van een grote afname van de
vraag naar de inzet van het Ontwikkelingsbedrijf.
De regierol die het Ontwikkelingsbedrijf op stedelijk en metropolitaans niveau wil spelen, wordt in de
projecten waargemaakt. Dit maakt Facilitair Werken – werken in opdracht van derden – tot een fundamenteel
onderdeel van het Ontwikkelingsbedrijf dat sterk bepalend is voor de positie van het Ontwikkelingsbedrijf nu
en in de toekomst.

facilitair en bedrijven

OGA onderdeel Foodcenter
Het Foodcenter Amsterdam (FCA) is een 21,5 hectare groot bedrijventerrein met circa 100 handels- en
productiebedrijven in (verse) levensmiddelen met in totaal circa 1.500 werknemers. Het terrein is niet
publiekelijk toegankelijk en het niet bebouwde deel wordt door OGA beheerd. Centraal in het gebied staat
de Markthal, welke in het bezit is van de gemeente. Dit monumentale pand is zwaar verpauperd en dient op
zeer korte termijn te worden gerestaureerd. In 2009 bestond het FCA 75 jaar.
De gemeente is verantwoordelijk voor de exploitatie, beheer en onderhoud van het terrein van de
groothandelsmarkt aan de Jan van Galenstraat en beschikt over diverse eigendommen, erfpacht- en
opstalovereenkomsten.
Er zijn vergaande plannen voor de herstructurering van het FCA terrein. De herstructurering is een
Coalitieproject tussen de Centrale Stad en stadsdeel Westerpark. In afwachting van toekomstige bestuurlijke
uitspraken over een eventuele herontwikkeling is ook dit jaar terughoudend omgegaan met het onderhoud
van gebouwen en terreinen. In 2009 is besloten tot een noodreparatie aan het dak van de Centrale Markthal.
De herstructureringsopgave voor het FCA is bijzonder complex. Kennis en kunde uit de markt is nodig om te
komen tot een optimalisatie van vraag en aanbod. Hiervoor is de aanbestedingsvorm van de Concurrentiegerichte Dialoog (CGD) bij uitstek geschikt. De gemeente legt bij deze vorm van aanbesteding op voorhand
de minimale randvoorwaarden en de ambities voor het terrein vast en bepaalt de aanbestedingsvoorwaarden. Private partijen worden uitgenodigd om in dialoog met de gemeente te komen tot een optimaal
plan voor deze opgave.
Sedert 2009 rust een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op het terrein
van FCA. Ten behoeve van de uitvoering Wvg heeft uw Vergadering een overbruggingskrediet beschikbaar
gesteld waarmee aankopen mogelijk zijn in het kader van de herstructurering van het FCA.
In 2009 zijn de benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld. Tevens is een inspraaktraject gestart op
het Ambitiedocument, wat de ruimtelijke en programmatische randvoorwaarden en ambities beschrijft voor
het hele FCA-terrein. Daarnaast heeft het projectteam gewerkt aan de communicatie richting het bedrijfsleven, omwonenden en andere belanghebbenden. Zowel in juni als in september is, in aansluiting op de
evenementen ten behoeve van het 75-jarig bestaan van het FCA, een informatiebijeenkomst georganiseerd.
Vanaf het voorjaar 2009 is het project Herstructurering in een stroomversnelling gekomen.
Voor de Centrale Markthal is in 2009 gewerkt aan een oplossing om de snel verslechterende staat van de
hal een halt toe te roepen. Hiertoe heeft uw Vergadering voorbereidingskredieten toegekend (in totaal bijna
€ 1,0 miljoen). Dekking hiervoor loopt vooralsnog via de exploitatie FCA, met de intentie deze als historische
plankosten in te brengen in de nog op te stellen grondexploitatie van de herstructurering FCA.
Het project ophefﬁng Kermis Exploitanten Terrein Vredenhofweg (KET) hangt, geograﬁsch gezien, samen
met het project Herstructurering FCA. Op dit moment zijn het nog twee aparte projecten, maar op termijn
zullen ze samengevoegd worden om herontwikkeling van het FCA terrein mogelijk te maken. Het project
behelst het zoeken, vinden en tot bestuurlijke besluitvorming brengen van ongeveer 60 alternatieve standplaatslocaties voor woonwagens. Het KET wordt als standplaatsterrein opgeheven ten gunste van uitbreiding
van het FCA en verbetering van de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein. In 2009 zijn alternatieve
terreinen in beeld gekomen, naast individuele oplossingen.
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OGA onderdeel advies en makelaardij gemeentelijk vastgoed (omzet 2009: € 0,8 miljoen)
De kredietcrisis heeft sinds eind 2008 grote gevolgen gehad voor de vastgoedwereld. De crisis is echter
van minder grote invloed geweest op het onderdeel ‘advies en makelaardij’ dan aan begin van dit jaar
werd gedacht. De kosten van het onderdeel advies en makelaardij worden gedekt uit het Werken In
Opdrachten (WIO), op urenbasis of courtagebasis (volgens het principe no-cure-no-pay). De tarieven en
courtage zijn marktconform. Een belangrijk deel van de inkomsten wordt gegenereerd door enkele grote
courtageopdrachten.

OGA onderdeel tijdelijke exploitatie panden en terreinen grondexploitaties (omzet 2009:
€ 5,0 miljoen)

OGA onderdeel Permanent Beheer onroerende zaken (omzet 2009: € 4,1 miljoen)
Het Permanent Beheer is gericht op het exploiteren van onroerende zaken (terreinen, panden en
waterpercelen) die niet betrokken zijn in (her)ontwikkelingsplannen. Onroerende zaken die niet (meer)
bestemd zijn voor grondexploitaties of verhuur aan gemeentelijke instellingen worden (met uitzondering van
cultuurhistorische panden en panden met speciﬁeke maatschappelijke en/of sociaal-culturele gebruikers)
afgestoten.

OGA Beheer ten behoeve van derden (omzet 2009: € 0,3 miljoen)
Beheer derden heeft betrekking op het beheer van panden in opdracht van andere binnengemeentelijke
diensten en stadsdelen, met name de archiefpanden aan de Amsteldijk en Tolstraat.

OGA Beheer derden: Cultuurpanden (omzet 2009: € 1,4 miljoen)
Met ingang van 2009 beheert OGA een aantal cultuurpanden in opdracht van de DMO: de Melkweg, het
Marionettentheater, de Balie, de Waag, FOAM Fotograﬁemuseum, het Multatuli Museum, het Nederlands
Instituut voor de Mediakunst, Paradiso, het Rozentheater, de Hollandse Schouwburg en het Rembrandthuis.
Het resultaat op de exploitatie van € 1,2 miljoen is afgedragen aan DMO.

2.3.3 Ruimtelijk gerichte ondersteuning: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen
Lasten +

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

126,4

71,3

81,2

92,6

-129,0

-75,1

-82,8

-91,5

-2,6

-3,8

-1,6

1,0

toevoegingen

2,6

1,3

1,9

2,3

onttrekkingen

1,8

1,2

2,0

2,7

Baten Saldo
waarvan reserves

De totale baten bedroegen € 91,5 miljoen, € 16,4 miljoen meer dan begroot met een resultaat van
€ 1,0 miljoen negatief, hetgeen € 4,8 miljoen slechter was dan begroot. Gespeciﬁceerd naar de verschillende
onderdelen is het beeld als volgt:
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Tijdelijke exploitatie van panden en terreinen is vooral gericht op het mogelijk maken van herontwikkeling,
grondproductie en grondexploitatie. Het resultaat van Tijdelijke exploitatie wordt toegevoegd aan de
desbetreffende grondexploitatie.
De inkomsten en uitgaven hebben naar hun aard een nogal ﬂuctuerend karakter. Dit maakt het begroten
van inkomsten en uitgaven een lastige zaak. De gerealiseerde omzet is ten opzichte van de vastgestelde
begroting € 3,1 miljoen hoger dan begroot.

saldi per onderdeel (lasten -/- baten)
Bedragen x € 1 miljoen
Kenniscentrum Amsterdam

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Afwijking
-0,1

0,6

0,8

0,6

Exploitatie Jodenbreestraat 25

-0,2

0,0

0,1

0,1

Ingenieursbureau Amsterdam

-1,7

-1,5

-1,9

-0,5

Foodcenter Amsterdam

-0,8

0,0

0,1

0,1

Werken in opdracht OGA
Beheer gemeentelijk vastgoed

0,0

-2,2

0,8

3,0

-0,8

-1,2

0,5

1,6

Procesbegeleiding bewoners

0,0

0,5

0,5

0,1

Facilitair bedrijf DRO

0,1

-0,2

0,3

0,6

-2,6

-3,8

1,0

4,8

Totaal

facilitair en bedrijven

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)
In 2009 is de omzet van IBA van € 29,8 miljoen toegenomen tot € 32,3 miljoen met een positief bedrijfsresultaat van € 2,4 miljoen. Van dit resultaat komt € 1,9 miljoen (€ 1,4 miljoen begroot) ten gunste van de
algemene middelen, de rest wordt toegevoegd aan de algemene reserve van IBA.
In 2009 was 91% van de omzet afkomstig van opdrachtgevers binnen de gemeente Amsterdam. Eind 2009
werd IBA geconfronteerd met de effecten van de maatregelen gericht op het in ﬁnanciële zin gezond maken
van het Vereveningsfonds. Dit heeft er toe geleid dat IBA gericht zoekt naar opdrachtgevers buiten de
gemeente (Rijkswaterstaat en de Stadsregio). In 2010 wil IBA deze samenwerking verder uitbouwen. Dit kan
er toe leiden dat de omzet voor buiten gemeentelijke opdrachtgevers kan toenemen tot 20%.

OGA werken in opdracht
De omzet bedroeg € 13,5 miljoen, € 1,2 miljoen minder dan begroot door de kredietcrisis en vacatures,
ziekte en nacalculatieverlies en ook de lasten vielen tegen door meer inhuur en niet kostendekkende
tarieven. Het resultaat kwam uit op € 0,8 miljoen negatief terwijl een positief resultaat van € 2,2 miljoen was
begroot.

Foodcenter (OGA)
De baten zijn met € 4,3 miljoen € 1,5 miljoen hoger dan begroot, vooral door een niet begrote onttrekking
aan reserves. Daar tegenover stonden € 0,4 miljoen minder dan geraamde inkomsten canon en bijdragen in
algemene kosten, voor een groot deel veroorzaakt door onvolledige facturering in voorafgaande jaren.
In 2009 was € 0,6 miljoen aan proceskosten voor het project Herstructurering begroot. De kosten zijn hoger
uitgevallen (€ 1,1 miljoen), met name omdat de complexiteit van het project externe ondersteuning nodig
maakte. Het grootst deel is gedekt door een niet begrote onttrekking van de reserve ontwikkelingstrategie
FCA.
Uw Vergadering heeft ingestemd met de aanwijzing van het project herstructurering Foodcenter als
grootstedelijk project volgens het coalitiemodel (Gemeenteblad 2010, afd.1, nr. 94) en bij amendement de
maximale gemeentelijke bijdrage in de kosten op € 20 miljoen (prijspeil 2009) vastgesteld. Uw vergadering
heeft tevens besloten dat deze bijdrage moet worden gedekt, in afwachting op besluiten over het
Amsterdams Investeringsfonds. Ons College is voornemens om de bijdrage onder te brengen in een nieuwe
bestemmingsreserve gevoed uit de NUON middelen. In overleg met de ACAM zijn deze besluiten nog niet
verwerkt in de rekening maar zullen worden betrokken bij de actualisatie Begroting 2010.

Beheer onroerend goed (OGA)
De omzet bedroeg € 12,1 miljoen, € 3,5 miljoen hoger dan begroot, met name door een groter aantal
panden in tijdelijk beheer. Het resultaat was € 0,5 miljoen negatief, € 1,6 miljoen lager dan begroot. Het
negatieve resultaat in 2009 van € 0,5 miljoen heeft een incidenteel karakter, veroorzaakt door de vertraagde
overdracht van P2 en Pbus en verliesgevende exploitatie van OMEGAM en Westpoort.

Facilitair bedrijf DRO
De omzet bedroeg € 21,1 miljoen, zijnde € 9,5 miljoen hoger dan begroot. De oorzaak hiervan is de
omstandigheid dat de projectgebonden kosten niet worden geraamd omdat ze niet goed te voorspellen zijn.
Bovendien waren projecten die worden gedekt uit bestemmingsreserves niet in de begroting meegenomen.
Het resultaat was € 0,3 miljoen negatief, € 0,6 miljoen slechter dan begroot, vooral als gevolg van
detachering van personeel tegen salariskosten in plaats van een integraal kostendekkend tarief.
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3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1 Reserves
Reserves
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
ultimo 2008

Mutaties 2009
+

Stand
- ultimo 2009

Algemene reserves
0,5

0,2

0,0

0,7

Algemene reserve IBA

3,0

0,2

0,0

3,2

Algemene bedrijfsreserve PMB

3,3

0,3

0,0

3,6

Algemene bedrijfsreserve ACAM

0,7

0,1

-0,2

0,6

Algemene reserve Stadstoezicht

0,3

0,0

-0,3

0,0

Algemene reserve Stadsbank van Lening

4,7

0,5

-0,1

5,2

Algemene reserve Materiaaldienst

2,4

0,2

-0,8

1,8

overige algemene reserves

0,4

0,0

0,0

0,4

15,4

1,6

-1,5

15,5

Reserve Verbeterplan CCA

0,0

0,1

0,0

0,1

Reserve Dienstverlening DFM

0,0

0,3

0,0

0,3

AGA

0,5

0,3

0,0

0,8

ABC Pool

0,3

0,3

0,0

0,5

Dienstverlening

0,2

0,0

-0,2

0,0

Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam

1,9

1,0

0,0

2,8

Reserve voicemail (E-Net) (SHI)

0,1

0,0

-0,1

0,0

Reserve Transformatie SHI/basis ICT (SHI)

2,9

0,0

-1,8

1,1

Reserve ALL IP (SHI)

1,3

0,0

-0,4

0,9

Winstreserve (25%) (IBA)

0,5

0,3

0,0

0,8

Reserve Round About IBA

0,0

0,4

-0,4

0,0

Reserve Virtuele Maquette tafel (IBA)

0,0

0,1

0,0

0,1

Reserve Verbetering Bedrijfsvoering (IBA)

0,0

0,3

0,0

0,2

Ontwikkelingsstrategie Foodcenter

1,0

0,0

-1,0

0,0

opleiding Handhaver Openbare Ruimte (HOR) (DST)

0,0

1,2

0,0

1,2

Projecten (25% van de winst) (SBL)

0,0

0,5

0,0

0,5

Egalisatiereserve P-Net (SHP)

0,2

0,0

-0,2

0,0

overige bestemmingsreserves

10,5

5,3

-5,9

9,9

totaal bestemmingsreserves

19,4

10,1

-10,0

19,5

totaal reserves

34,8

11,7

-11,5

34,9

totaal algemene reserves
bestemmingsreserves

De overige reserves hebben betrekking op reserves die louter bedrijfsmatig van aard zijn (zoals reserves
vakantiegeld), reserves waar in 2009 geen mutaties plaatsvonden en reserves met een geringe omvang. In de
cijfermatige overzichten bij deze jaarrekening (balans met bijlagen) is een volledig overzicht opgenomen van
de reserves en voorzieningen.

Gehandhaafde reserves
Algemene reserve PMB: 15% van het bedrijfsresultaat (€ 0,3 miljoen) wordt toegevoegd
Algemene reserve IBA: een deel van het bedrijfsresultaat (€ 0,2 miljoen) wordt toegevoegd waarmee de
maximale omvang (10% van de omzet) is bereikt
 Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009 heeft uw Vergadering de motie ‘Rust op het maatschappelijk front (B’)’ aangenomen. Deze motie leidt voor SHI, ACAM, PMB en de Wibautgroep tot een
incidentele onttrekking aan hun algemene reserve
 Reserve dienstverlening DFM (voorheen beheerd door de BDA): het onbestede deel van de prioriteit van
€ 0,16 miljoen is toegevoegd
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Bedrijfsreserve SHI - ICTB



Algemene reserve VGA: Vanwege de komende wijzigingen in de waardering- en rekenregels wordt,
conform het voorstel van de Raad van Commissarissen, het surplus van € 0,9 miljoen boven het begrote
resultaat toegevoegd, teneinde de solvabiliteit op het gewenste niveau te krijgen

Facilitair onderdelen AGA, Bureau Integriteit, ABC pool en Gemeentelijk Wagenpark: conform de
richtlijnen voor facilitaire onderdelen wordt jaarlijks een deel van het exploitatievoordeel toegevoegd
aan deze bestemmingsreserves. De toevoegingen bedragen respectievelijk € 0,3 miljoen voor AGA,
€ 0,1 miljoen voor Bureau Integriteit, € 0,3 miljoen voor de ABC pool en € 1,0 miljoen voor het
Gemeentelijk Wagenpark
 Algemene reserve materiaaldienst: € 0,2 miljoen toegevoegd en € 0,8 miljoen onttrokken.
 Algemene bedrijfsreserve ACAM: Het doel van deze reserve is het afdekken van onvoorziene bedrijfsrisico’s en bestedingen ten behoeve van de bedrijfsvoering om marktontwikkelingen te kunnen volgen.
De voeding van de reserve is 50% van het voordelige exploitatieresultaat en kent een maximale omvang
van 10% van de omzet. Aan de reserve is € 0,2 miljoen onttrokken ten behoeve van de voorbereiding en
invoering van de operational audits
 De egalisatiereserve SHP is geheel gebruikt ter dekking van het tekort bij Personeelbeheer
 De SBL onderkent in haar bedrijfsvoering drie ﬁnanciële risico’s: omzet-, goudprijs- en renterisico.
De algemene reserve heeft als doel het stabiliseren van de hoogte van het beleentarief. Jaarlijks wordt de
algemene reserve geactualiseerd. Aan de algemene reserve is een bedrag van € 0,5 miljoen toegevoegd
en € 0,1 miljoen onttrokken als taakstelling voor de ombuigingen
 Van het voordelige exploitatiesaldo mag de SBL 25% aanwenden ten gunste van projecten. In 2009 wordt
€ 0,5 miljoen aan de reserve toegevoegd
 Bedrijfsreserve SHI ICTB: hier wordt een deel van het resultaat aan toegevoegd (€ 0,2 miljoen). Deze
toevoeging was niet begroot, maar is wel in lijn met bestaande afspraken over de bestemming van het
resultaat van facilitair werkende onderdelen

facilitair en bedrijven



Reserve Transformatie SHI/Basis ICT: bestemd voor het programma Basis ICT dat in het kader van
het transformatieprogramma is gestart. De uitvoering van het transformatie-programma/Basis ICT is
vertraagd. Uit de voorbereiding van de migratie naar de nieuwe basis-ICT is gebleken de opschoning van
het aantal applicaties meer tijd kost. Dit heeft ook geleid tot hogere kosten. Aan de reserve is daarom
€ 1,8 miljoen onttrokken.
 Reserve ontwikkeling All IP: bestemd voor de dekking van de kosten voor het projectmanagement voor
de invoering van All IP bij de diensten van de centrale stad. Er wordt € 0,4 miljoen onttrokken.


Nieuwe reserves
Ten behoeve van de bedrijfsvoering van het IBA worden drie nieuwe reserves toegevoegd:
- Vernieuwing bedrijfsvoering (IBA) dotatie € 0,25 miljoen en geringe onttrekking
- Reserve maquettetafel (IBA) dotatie € 0,1 miljoen en geringe onttrekking
- Round About; dotatie en onttrekking € 0,4 miljoen
 Van de niet bestede prioriteit bij CCA wordt ruim € 0,1 miljoen toegevoegd aan de reserve verbeterplan
CCA
 Bij Actualisatie 2009 en Begroting 2010 heeft ons College besloten dat de Dienst Stadstoezicht de
meevaller in 2009 inzake het reorganisatiebedrijf (€ 1,6 miljoen) mocht besteden aan de opleiding van
toezichthouders waartoe ons College in 2008 heeft besloten. In 2009 is € 0,8 miljoen besteed (kosten
opleiding plus gederfde omzet). Het restant wordt toegevoegd aan de nieuwe reserve opleiding HOR.
Additioneel wordt € 0,4 miljoen toegevoegd vanwege met de opleiding gepaard gaande gederfde inzet
van handhavers die elders in de rekening tot een onderuitputting leidt.


Vervallen reserves
Voorgesteld wordt de reserve Gemeentelijk Wagenpark (€ 2,8 miljoen) om te zetten naar een voorziening
Bij het SHI zijn de reserves Voicemail en Telecommunicatie vrijgevallen. Het saldo van de reserves
Vakantiegeld E-Net/Vakantiegeld ICTB (voorganger van de IV-groep) is toegevoegd aan de reserve
vakantiegeld van het SHI
 De reserve ontwikkelingstrategie Foodcenter (€ 1 miljoen) is in zijn geheel in 2009 aangewend
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3.2 Voorzieningen
Voorzieningen
bedragen x € 1 miljoen

Stand
ultimo 2008

Mutaties 2009

Stand
- ultimo 2009

+

Voorzieningen
Onderhoudsfonds (DFM)

0,0

2,2

0,0

2,2

Voorziening terugbetaling efﬁciencyvoordelen

0,0

0,6

0,0

0,6

Onderhoudsfonds gebouwen (Stadsbank van Lening)

0,3

0,3

-0,4

0,2

overige voorzieningen

0,2

0,1

-0,1

0,0

totaal voorzieningen

0,5

3,1

-0,6

3,1

Onderhoudsfonds DFM: de € 2,2 miljoen minder dan begrote kosten voor groot onderhoud zijn
toegevoegd aan de hiervoor gevormde voorziening
 Het BRI budget van € 0,6 miljoen is toegevoegd aan de voorziening efﬁciencyvoordelen die na 2010 met
de deelnemers van het CCA wordt verrekend
 Aan het onderhoudsfonds van de SBL is in 2009 iets meer onttrokken dan toegevoegd.


De meeste investeringen binnen dit resultaatgebied zijn routinematig bedrijfsmatig van aard en in principe
rendabel
 DFM: investering van € 4,9 miljoen in een groen datacenter in de kelder van het stadhuis
Bestuursdienst: de investeringen betreffen Open Amsterdam (€ 0,8 miljoen) en digitalisering
(€ 0,4 miljoen). De investering Open Amsterdam was niet in de begroting opgenomen, maar hierover
heeft afzonderlijke besluitvorming in uw vergadering plaatsgevonden
 SHI: investeringen tbv All IP en de transformatie van het SHI. De investeringen achter bij de planning
vanwege vertraging in de uitvoering van het project. De investeringen voor All IP lopen in redelijk in pas
met de raming in de actualisatie. De overige investeringen, met name in netwerkapparatuur en switches
bij DWI, zijn niet gerealiseerd
 Dienst Stadstoezicht: Er is in totaal € 40 miljoen kredieten verstrekt. Hiervan is tot en met 2009
€ 25 miljoen besteed. De kredieten voor PIP-1 (€ 7,6 miljoen) hebben een onderschrijding van
€ 1,5 miljoen. De in 2009 gerealiseerde investeringen (€ 7,5 miljoen) zijn aanzienlijk lager dan begroot
(€ 18,9 miljoen). Dit komt vooral omdat het grootste deel van de begrote investeringen bestond uit
de overdracht van nog te besteden kredieten naar Cition en dIVV. De overdacht zal nu per 1-1-2010
plaatsvinden.
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3.3 Investeringen

4 Prioriteiten 2009

4.1 Realisatie prioriteiten 2009
Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010

facilitair en bedrijven

Omschrijving prioriteit

S/I

Meerjaren onderhouds- S2
begroting Stadhuis,
Muziektheater en
Ambtswoning

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om
ultimo 2009
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

625

0

625
(voorziening)

Onderhoudsniveau
3 (instandhouding
inclusief het benodigde
esthetische onderhoud)

N

Nog niet
bekend

Overige prioriteiten
Omschrijving prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om
ultimo 2009
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Contactcenter

I3

500

373

127

Een hogere kwaliteit
van beantwoording van
vragen aan de gemeente
en daarmee een grotere
tevredenheid bij bellers.

N

2010

4.2 Toelichting realisatie prioriteiten 2009
De structurele prioriteit meerjarenonderhoudsbegroting stadhuis, muziektheater en ambtswoning van
€ 625.000 is toegevoegd aan de onderhoudsbegroting. Met het oog op een mogelijke renovatie stadhuis
is het groot onderhoud beperkt tot een minimum. Onderschrijdingen op de onderhoudsbegroting worden
daarom toegevoegd aan de daartoe bestemde voorziening onderhoudsfonds.
De incidentele prioriteit uit verbeterplan contactcenter is gedeeltelijk gereserveerd.
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Resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling

Maatschappelijk effect
Amsterdam is een geliefde plek om te wonen. De woonruimte wordt optimaal gebruikt en starters en
nieuwe instroom van talent hebben een kans zich te vestigen. In het programakkoord heeft ons College
drie speerpunten benoemd: bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Ook stedelijke vernieuwing maakt
onderdeel uit van dit resultaatgebied.

1 Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Totaal resultaatgebied
Lasten +
Baten Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves
Toevoeging minus onttrekking reserves
Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves

337,8

340,0

672,1

439,8
353,9

489,3

219,5

407,6

- 151,5

120,5

264,5

85,9

233,8

- 52,0

- 175,8

- 27,7

68,5

88,7

58,2

118,0

236,5

388,1

Saldo voorzieningen

1.027,7

1.182,4

1.077,0

983,2

Investeringsuitgaven

0,0

0,0

0,0

0,0

In dit resultaatgebied maken mutaties in de reserves een groot deel van de baten en lasten uit. Hier staan in
veruit de meeste gevallen andere, maar gelijke, baten en lasten tegenover en om die reden heeft het resultaat
vóór mutaties reserves weinig informatieve waarde. In aparte paragrafen wordt de ontwikkeling beschreven van
de reserves en voorzieningen die betrekking hebben op de ruimtelijke fondsen en de Zuidas. Paragraaf 4 gaat
in op het Vereveningsfonds, de Zuidas. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting wordt besproken in paragraaf 5.
Ultimo 2009 bedroeg het nadelig saldo van het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling ruim € 58,2 miljoen.
De ontwikkeling van het resultaat wordt hierna per subresultaatgebied toegelicht.
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stedelijke ontwikkeling

82,2
412,9

Saldo reserves

2 Doelstellingen, activiteiten en ﬁnanciën per
subresultaatgebied

2.1 Subresultaatgebied Bouwen

2.1.1 Bouwen: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 1: Woningbouwproductie – streven startbouw 20.000 woningen
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal woningen waarvan bouw is
gestart
(monitor = basisbestand OGA)

2007: 4.386

4.400

5.000 woningen

2.273 woningen

gem. 5.000 per
jaar

stedelijke ontwikkeling

Doelstelling 2: 0% sociale huurwoningen op grote locaties en in de herstructurering
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

In aanbouw genomen sociale
huurwoningen van het totaal

2007: 33%

33%

1.500 woningen

In mei 2010
rapporteert
AFWC1 over
aantallen 2009

30%

Doelstelling 3: Binnen 30% sociaal, voldoende woningen voor speciale doelgroepen
Indicator

Nulmeting
(2007)

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010 (gem.
per jaar)

zorgwoningen

450

284

350

375

grote

229

219

424

In mei 2010
rapporteert
AFWC over
aantallen 2009

266

8

245

250

483

1.098

672

750

In aanbouw genomen sociale
huurwoningen:

woningen

eenheden

voor studenten

overig

1

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)
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375

Doelstelling 4: Verlagen leegstand kantoren
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal m2 kantoren omgezet naar
ander gebruik (aantal m2)

41.000m2 (2007)

44.000 m2

100.000m2

44.000 m2
omzetting
gerealiseerd;
115.000 m2
omzetting
gestart;
85.000 m2
omzetting
gepland;
348.000 m2 in
initiatieffase

100.000m2
per jaar

2.1.2 Bouwen: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Woningbouwproductie – streven startbouw 20.000 woningen

In 2009 is gestart met de bouw van 2.273 woningen. Dit aantal blijft ver achter bij de 5.000 die verwacht
werden bij de Begroting 2009. Bij de Actualisatie 2009 (opgenomen in de Begroting 2010) is de doelstelling
bijgesteld naar 2000. De economische recessie is de hoofdoorzaak van de achterblijvende productie. Het
blijkt steeds moeilijker te zijn om woningen te verkopen in de voorverkoop.
Uw Vergadering heeft op 7 juli 2009 een lijst vastgesteld met voorrangsprojecten waarvoor de start van de
bouw is voorzien in 2009 en 2010. Voor deze voorrangsprojecten zijn verschillende stimulerende maatregelen
beschikbaar. In 2009 is in het Vereveningsfonds € 16 miljoen vrijgemaakt voor een participatieregeling
voor de omzetting – in 2009 en 2010 – van koopwoningen in huurwoningen. In het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting is € 7,5 miljoen gereserveerd voor de omzetting van koopwoningen in huurwoningen.
In 2009 heeft het rijk een stimuleringsregeling in het leven geroepen. In drie tranches wordt geld beschikbaar
gesteld voor het bevorderen van de start bouw van marktwoningen. Amsterdam heeft in 2009 voor de start
bouw van ruim 800 woningen € 4,6 miljoen subsidie gekregen. In december is subsidie beschikbaar gesteld
voor een tweede tranche van 1.103 woningen. Voorwaarde is dat de bouw start voor 1 juli 2010. Voor een
aantal strategisch belangrijke projecten als Oostpoort (westelijk deel), Waterlandplein en Bezaanjachtplein
zijn relatief hoge bijdragen per woning gevraagd en toegekend.
In de vier (kalender-) jaren 2006 tot en met 2009 werd de bouw van 17.553 woningen gestart. Daarvan
moeten 3.331 stuks (met startbouw in januari en februari 2006) worden toegerekend aan het programma van
het vorige programakkoord 2002-2006. Het aantal gestarte woningen in de lopende programakkoordperiode
komt daarmee uit op 14.222. Dit aantal is exclusief het aantal te starten woningen in januari en februari 2010.
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De kredietcrisis heeft grote impact op de woningbouwproductie. In het Actieplan 2009-2010 ‘Woningbouw
in tijden van crisis’ zijn de gemeentelijke maatregelen voor de stimulering van de woningbouwproductie
benoemd.
De hoofdlijnen van het plan zijn:
 stimulering van de vraagzijde van de woningmarkt (Maatschappelijk Gebonden Eigendom regeling,
verruiming Starterslening, Koopgarantconstructie)
 reduceren van ﬁnancieringsproblemen bij ontwikkelaars door naast de eenmalige afkoop de mogelijkheid
te bieden erfpacht via de jaarlijkse canon te betalen
 stimulering van start bouw van projecten door actief mee te werken aan (tijdelijke) omzetting van koop
naar huur

Doelstelling 2: 30% sociale huurwoningen op grote locaties en in de herstructurering
Met het akkoord ‘Bouwen aan de stad’ zijn met de corporaties vergaande afspraken gemaakt over de
woningbouwproductie. Van 2007 tot 2011 bestaat de woningbouwproductie uit gemiddeld 70% marktwoningen en 30% sociale huur, oftewel 14.000 marktwoningen en 6.000 sociale huurwoningen. Het
merendeel van de sociale huurwoningen wordt gebouwd in de uitleggebieden en de stedelijke
vernieuwingsgebieden.
De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de gemeente rapporteren gezamenlijk over
de bereikte resultaten.

Doelstelling 3: Binnen 30% sociaal, voldoende woningen voor speciale doelgroepen
Binnen het programma voor 6.000 sociale huurwoningen is in het programakkoord de volgende differentiatie
aangebracht:
 3.000 ‘gewone’ huurwoningen
 1.500 zorgwoningen
 1.500 grote woningen
 1.000 woningen voor studenten/jongeren (tellen voor de heft mee)
Na twee jaar Bouwen aan de Stad (2007 en 2008) ligt het aantal gerealiseerde zorgwoningen met 734
stuks redelijk op schema. De productie van grote woningen en eenheden voor studenten/jongeren blijft
daarentegen fors achter. Het aantal ‘gewone’ huurwoningen dat in productie is genomen (in 2007 en 2008)
bedraagt 1.581 stuks, waarvan 1.098 in 2008.
Vanwege de kredietcrisis zullen in 2009 de geambieerde niveaus van de aantallen in aanbouw genomen
woningen niet worden gehaald. Het percentage van 30 van de productie voor de sociale huur zal
vermoedelijk wel worden gerealiseerd.

stedelijke ontwikkeling

Doelstelling 4: Verlagen leegstand kantoren
De Kantorenloods stimuleert en faciliteert de omzetting van leegstaande kantoren, maar is daarbij afhankelijk
van de medewerking en ambities van de eigenaren en ontwikkelaars. Zeker bij grote projecten kunnen jaren
zitten tussen gerealiseerde transformatie en berekende transformatie; onderhandelingen laten zich vooraf
moeilijk inschatten en plannen.
De vooruitzichten waren aan het begin van dit jaar positief, maar door de huidige economische situatie
hebben veel initiatiefnemers hun ambities moeten bijstellen. Hierdoor is er in 2009 op het gebied van
transformatie en herbestemming weinig van de grond gekomen. Ook zijn omvangrijke plannen, zoals
de transformatie van het GAK-gebouw, niet doorgegaan en is de ambitie met de locatie Frankemaheerd
bijgesteld.
In heel Nederland is dit jaar minder dan 50.000 m² omgezet. De kantorenvastgoedmarkt bevindt zich op
een keerpunt. Alle vastgoedpartijen, beleggers en ﬁnanciers, maar ook corporaties en investeerders, zijn
momenteel de balans aan het opmaken. Er wordt momenteel (ﬂink) afgewaardeerd. Door het afwaarderen
wordt transformatie ﬁnancieel makkelijker. De verwachting voor 2010 is dat de transformatiemarkt weer zal
aantrekken, waardoor de geformuleerde doelstelling (400.000 m² in de periode oktober 2006 t/m maart
2011) op een gelijk niveau kan blijven. Voor 2010 is het streven 100.000 m² om te zetten.
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2.1.3 Bouwen: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

lasten +
Woningproductie (D1)

5,0

4,3

4,1

3,4

31,3

27,6

28,0

30,0

2,5

0,6

0,2

0,2

30,4

21,1

24,1

53,1

doelstelling 1

-0,9

-1,5

-1,8

-1,3

doelstelling 2 en 3

-4,2

-8,5

-5,1

-5,7

Saldo

-1,8

0,2

0,9

-27,0

30% sociale huurwoningen (D2) en voldoende
woningen voor speciale doelgroepen (D3)
baten Woningproductie (D1)
30% sociale huurwoningen (D2) en voldoende
woningen voor speciale doelgroepen (D3)
mutaties in reserves

Het positief resultaat van het subresultaatgebied Bouwen bedraagt € 27,0 miljoen. Bij de begroting werd
uitgegaan van een negatief saldo van € 0,2 miljoen. Ten opzichte van de begroting stegen de lasten met
€ 1,5 miljoen en de baten met € 31,6 miljoen. Per saldo is er € 3 miljoen minder aan de reserves onttrokken.

Doelstelling 1

Doelstelling 2 en 3
De baten en lasten hebben grotendeels betrekking op oude regelingen en reserves en voorzieningen. De
sterke stijging van het resultaat heeft te maken met ontwikkelingen rond het Besluit Woninggebonden
Subsidies (BWS). Zie verder de paragraaf reserves en voorzieningen.

Doelstelling 4
Voor de activiteiten van de kantorenloods is in 2009 € 0,3 miljoen onttrokken aan de reserve aanjagen
woningbouw, € 0,1 miljoen meer dan begroot. De voor 2009 toegekende incidentele prioriteit van
€ 0,15 miljoen is vrijgevallen in de Jaarrekening 2009.
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De afgelopen jaren heeft uw Vergadering omvangrijke bedragen uitgetrokken voor de stimulering van de
woningbouw, inclusief studenten- en jongerenhuisvesting.
De ontwikkeling van de beschikbare middelen in 2009 was als volgt:
 de bestemmingsreserve aanjagen woningbouwproductie is voor het stimuleren van de woningproductie
en het creëren van voldoende woningen voor studenten en starters. Verder worden de salarislasten (en de
ondersteuning) van de woningbouwregisseur en de kantorenloods (deels) gedekt uit de reserve aanjagen
woningbouw
 per saldo is in 2009 € 0,9 miljoen onttrokken aan de reserve aanjagen woningbouwproductie. In 2009
is € 1,1 miljoen onttrokken aan het reservedeel aanjagen woningbouw. Dat is € 0,3 miljoen minder dan
begroot. Er zijn minder uitgaven gedaan voor expertmeetings en conferenties, externe adviezen, de
bijdrage aan de Zuiderkerk en beurzen. Aan het deel studentenhuisvesting is € 0,2 miljoen onttrokken,
€ 0,3 miljoen minder dan begroot. Dit volgt hoofdzakelijk uit het achterwege blijven van begrote
activiteiten voor de verplaatsing van containerwoningen voor studenten. De begrote dotatie van
€ 0,4 miljoen, de structurele prioriteit uit de Begroting 2006, aan het reservedeel studentenhuisvesting,
vond plaats
 de reserve aanjagen productie/jongerenhuisvesting is bestemd voor verlaagde aanvangshuren.
De aanwending is afhankelijk van de ontwikkelingen in projecten. De aanwending was begroot op
€ 0,3 miljoen, de realisatie is € 0,4 miljoen

2.2 Subresultaatgebied Wonen

2.2.1 Wonen: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Doelstelling 5: Bevorderen doorstroming
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Gemiddelde inschrijftijd
starters bij eerste woning

2006: 6,5 jaar

6,5

5,5

7

Gemiddelde woonduur
doorstromers

2006: 13,8 jaar

14

13

15

Te behalen
resultaat
2006-2010

Doelstelling 6: Vergroting woningaanbod in het middensegment
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Aantal woningen in
middensegment

114.000 (2005)

117.000

132.500

128.000

135.000

stedelijke ontwikkeling

Doelstelling 7: Harde aanpak illegale verhuur en huurpiraten
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010 (gem.
per jaar)

aantal Zoeklichtprojecten

6 (2007)

9 en 1 quickscan

9

8

9

aantal in behandeling
genomen meldingen
onrechtmatige bewoning

1.534

818

1.900

2.099

1.900

aantal vrijgekomen onrechtmatig verhuurde woningen

649

906

600

931

600

aantal handhavingsbesluiten

914

1.004

1.000

1.749

1.000

aantal beëindigingen
van illegale activiteiten
bemiddelingsbureaus

64

69

50

29

50
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Doelstelling 8: Versterking bewonersorganisaties
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Wijksteunpunten in alle
stadsdelen

In alle stadsdelen
een steunpunt of
steunpunten in
voorbereiding

In alle stadsdelen zijn
wijksteunpunten
operationeel en
goed bekend

bereikt

bereikt

in alle stadsdelen
een steunpunt

Doelstelling 9: Voldoende aanbod betaalbare woningen
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Jaarlijks toewijzing woningen
aan lagere inkomens

8.564 (2007)

8.284

8.500

In mei 2010
rapporteert AFWC
over aantallen
2009

8.500

Overig

Doelstelling 10: Het bieden van ondersteuning aan mensen op het gebied van wonen
Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Het huisvesten van mensen met een
bijzonder woonprobleem

4.849 (2007)

4.788

4.300

4.383

4.300/jaar

Het verstrekken van Startersleningen

132

20

200

210

200/jaar

Het beheren van woonwagens en
standplaatsen:
aantal woonwagens
aantal standplaatsen

38
165

38
163

40
163

31
164

40
163

Aantal geluidssaneringen aan gevels

1.942

1.325

800

1.258

800/jaar

Burgers informeren over woonbeleid
en woonpraktijk in Amsterdam, met
Aantal klantencontacten
Aantal bezoekers aan de wonensite

47.484
999.010

49.796
1.129.345

44.000
1.000.000

55.575
1.044.321

44.000/jaar
1 mln./jaar

Doelstelling 11: Het uitoefenen van toezicht op naleving van de Huisvestingsverordening
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Afgegeven huisvestingsvergunningen

11.378 (2007)

11.687

13.000

12.003

13.000/jaar

Afgegeven vergun. tijdelijke verhuur

2.259

2.753

2.200

2.427

2.200/jaar
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Indicator

Buitendienstonderzoeken

3.323

3.532

3.000

3.996

3.000/jaar

Doelstelling 12: Vertegenwoordiging gemeentebestuur
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Vertegenwoordiging inzake bezwaar

502 (2007)

740

750

1.343

750/jaar

Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Vertegenwoordiging inzake beroep

85

129

150

165 150/jaar

stedelijke ontwikkeling

Doelstelling 13: Gedifferentieerd aanbod van woningen
Indicator

Nulmeting

Goedkope huur

58% (2005)

Rekening 2008

Begroting 2009

51,9

Middeldure huur

17%

20,2

Goedkope en middeldure koop

13%

12,0

Dure huur

1%

1,4

Dure koop

11%

15,0

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

51%

48,8 49%

33%

33,2 35%

16%

18,0 17%

Doelstelling 14: De gemeentelijke taken bouw- en woningtoezicht worden op adequaat niveau uitgevoerd
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Vergunningverlening:
- aantal verleende beschikkingen
- verlening niet binnen wettelijke
termijn

1.238 (2007)
0,2% (2007)

1.471
2,4%

900
<1%

1.365
0,9%

900/jaar
<1%

Toetsing binnen wettelijke voorschriften: perc. zaken dat niet in rechte
in stand blijft

7% (2007)

2,1%
(31 stuks)

<7%
(65 stuks)

3,4 %
(46 stuks)

<10 %

Toezicht: er wordt niet gebouwd in
afwijking van de vergunning;
- aantal handhavingsprocedures
Adviseren en informeren: tijdig,
adequaat en juridisch houdbaar:
- aantal welstandsadviezen
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84

95

70

10.824

12.000

79 <70/jaar

10.417 12.000/jaar

2.2.2 Wonen: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 5: Bevorderen doorstroming
Eens in de twee jaar rapporteren de gemeente en de Federatie in een gezamenlijke rapportage over de
slaagkansen van woningzoekenden. De doorstroming blijft een punt van zorg. Nu blijkt dat de doorstroming
in onvoldoende mate op gang komt, zullen aanvullende maatregelen gezocht moeten worden. Eind 2009 is
het experiment De Woonversnelling in gang gezet. Daarin komen 700 woningen beschikbaar die via loting
worden toegewezen en waarbij de woonduur geen rol speelt.

Doelstelling 6: Vergroting woningaanbod in het middensegment
Vergroting van het aanbod in het middensegment is één van de speerpunten van het beleid in de
Woonvisie. Dat komt tot uitdrukking in de met de corporaties gemaakte afspraken over de versteviging van
het middensegment door verkoop en nieuwbouw. De ambitie is om in 2009/2010 een aanbod te hebben
van 135.000 woningen in het middensegment. Met behulp van het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in
Amsterdam zal de toename van het aantal woningen in het middensegment worden gevolgd.
Daarnaast zijn/worden verschillende instrumenten (waaronder de Starterslening) ontwikkeld om de
betaalbaarheid van het middensegment te bevorderen. De Starterslening bijvoorbeeld, vindt na het loslaten
van enkele randvoorwaarden gretig aftrek.

Doelstelling 7: Harde aanpak illegale verhuur en huurpiraten
In 2009 zijn door Zoeklicht 520 onrechtmatig verhuurde woningen vrijgekomen voor de woningmarkt. Het
aantal mutaties in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) bedroeg 201, het aantal mutaties bij Dienst
Werk en Inkomen (DWI) 33. Het aantal meldingen bij het Meldpunt Zoeklicht is dankzij een hernieuwde
publiciteitscampagne en afspraken over Doorzon gestegen tot 1.048. Er zijn acht projecten afgerond, één
minder dan vorig jaar. Door fusies van corporaties en door de economische crisis zijn er in 2009 veel dossiers
bij de partners blijven liggen. De stijging van het aantal projecten (van acht naar negen) blijkt moeilijkheden
op te leveren, omdat de eigen organisatie zelf ook haar taakstellingen heeft.

Op last van de Dienst Wonen hebben 29 bureaus hun bemiddelingsactiviteiten moeten staken. De forse
vermindering van het aantal beëindigingen van illegale bemiddelingsbureaus komt enerzijds doordat meer
bemiddelaars vergunning verleend wordt en anderzijds doordat in 2009 veel capaciteit is gaan zitten in de
controle en aanpak van enkele grote bemiddelaars.
De forse toename van het aantal handhavingsbesluiten ten opzichte van 2008 (+ 74%) wordt verklaard
doordat in plaats van gedogen van onrechtmatige woningbetrekkingen, meer op dossiers wordt
‘doorgepakt’.

Doelstelling 8: Versterking bewonersorganisaties
In alle stadsdelen zijn met steun van de centrale stad Wijksteunpunten Wonen in het leven geroepen,
waar burgers terecht kunnen met vragen en problemen op het gebied van wonen en waar voor hen naar
oplossingen wordt gezocht. Uit de evaluatie van medio 2008 komt naar voren dat de wijksteunpunten in
een behoefte voorzien en volgens de betrokken partijen een meerwaarde zijn. In 2009 is de positie van de
wijksteunpunten in de stadsdelen verder versterkt. Er waren in totaal 34.258 geregistreerde contacten met
bewoners.

Doelstelling 9: Voldoende aanbod betaalbare woningen
Met de corporaties zijn aanbiedingsafspraken gemaakt over het jaarlijks beschikbaar stellen van voldoende
woningen voor huishoudens met een inkomen tot de voormalige ziekenfondsgrens. In de periode 2007-2010
worden 34.000 woningen met een huur tot € 527 verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot € 35.850.
Dit komt neer op jaarlijks ongeveer 8.500 woningen.
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In 2009 zijn 1.051 adressen in behandeling genomen van woningen die zonder huisvestingsvergunning zijn
betrokken. Het zwaarste middel van handhaven, de dwangsom, is in 2009 344 keer toegepast. Daarnaast zijn
aan malaﬁde woning- en kamerbemiddelingsbureaus 14 keer dwangsommen opgelegd. In 411 gevallen is
de woning na leegkomst op een rechtmatige wijze verhuurd.

Doelstelling 10: Het bieden van ondersteuning aan mensen op het gebied van wonen
Indicatiestelling
De Dienst Wonen2 levert adequate huisvesting aan huishoudens die vanwege hun medische of sociale
toestand met voorrang voor een woning in aanmerking komen. Doelgroepen zijn: ex-gedetineerden,
ex-verslaafden, ouderen, gehandicapten, vrouwen en gezinnen uit opvanginstellingen, probleemjongeren,
vluchtelingen met een verblijfsstatus, huishoudens die vallen onder de Pardonregeling en maatschappelijke
beroepsgroepen.
Voor huishoudens die zijn aangewezen op bijzondere woningen, zoals Wibo-woningen, rolstoelgeschikte
woningen en speciaal aangepaste woningen voor gehandicapten op IJburg, biedt de Dienst Wonen op
maat gesneden bemiddeling. Verder wordt uitvoering gegeven aan de stimuleringsregeling ‘Van Groot naar
Beter’, de coördinatie van projecten voor Begeleid Zelfstandig Wonen, de bemiddeling voor woonzorgarrangementen in IJburg en de bemiddeling bij de huisvesting van kunstenaars via de Commissie voor
Ateliers en (Woon)werkpanden Amsterdam. (CAWA).
De belangrijkste resultaten in 2009: 832 gehuisveste statushouders (regulier en pardon), 4.383 aanvragen
voor een indicatie beoordeeld, 1.740 huishoudens naar een (andere) woning begeleid en 172 op maat
gesneden bemiddelingen uitgevoerd.
De CAWA is sinds 1 januari 2008 actief als opvolger van de Stichting Woon- en Werkruimten voor
Kunstenaars (SWWK). Op 31 december 2009 stonden 1.799 kunstenaars geregistreerd. De commissie heeft
52 ateliers of atelierwoningen toegewezen, 12 atelier contractverlengingen positief beoordeeld, 12 nieuwe
broedplaatsen positief beoordeeld, 66 broedplaatsplekken toegekend aan een kunstenaar en één advies aan
de wethouder over prioriteitsgroepen uitgebracht.

stedelijke ontwikkeling

Subsidies en ﬁnancieel beheer
In 2009 zijn 448 subsidiebesluiten genomen die een directe relatie hebben met de productie. De meeste
besluiten hebben betrekking op de verlening van subsidie voor verlaagde aanvangshuren, voor het
programma Beter Verbeteren en milieusubsidies. Dit is lager dan geraamd. De belangrijkste reden is het feit
dat corporaties minder projecten opstartten.
Aan subsidies is € 68,3 miljoen uitbetaald. Dit is hoger dan de raming van € 55 miljoen. De belangrijkste
reden is dat door de brutering van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS), de subsidie – voorheen
uitgekeerd in jaarlijkse bijdragen – in één keer is uitbetaald.
In 2009 zijn voor 210 woningen Startersleningen bij de notaris gepasseerd. Daarnaast zijn nog 190 Startersleningen verstrekt die in 2010 zullen passeren.
De gemeente Amsterdam garandeert als gemeentelijke achtervang kapitaalmarktleningen; daarnaast zijn
er garantstellingen in het kader van de Nationale Hypotheekgarantie en het Nationaal Restauratiefonds. De
omvang van de garantieportefeuille bedraagt circa € 9,5 miljard. In 2009 zijn geen aanspraken gedaan op de
garantstellingen.
In het kader van de regeling sanering verkeerslawaai zijn in 2009 1.285 woningen van de A-lijst afgevoerd.

Wooninformatie
In 2009 waren er 55.575 contacten – balie, telefoon, e-mail of brief en chats – met burgers. De Wonensite
trok 1.044.321 bezoeken. Dienst Wonen handelde zelf 41.485 telefooncontacten af, terwijl Antwoord 5.588
telefonische contacten voor de dienst heeft afgedaan. Aan de burgerservicecode is op alle serviceniveaus
voldaan.
In 2009 is de Dienst Wonen, vooruitlopend op de fusie met Dienst Zorg en Samenleven, gestart met het
beantwoorden van per e-mail ingediende Wmo vragen.

Doelstelling 11: Het uitoefenen van toezicht op naleving van de Huisvestingsverordening
Dienst Wonen ziet door middel van een vergunningenstelsel toe op naleving van de
Huisvestingsverordening.

2

Met ingang van 1 januari 2010 is de Dienst Wonen gefuseerd met de Dienst Zorg en Samenleven tot de
Dienst Wonen Zorg en Samenleven.
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In 2009 zijn met toestemming van de Dienst Wonen 12.003 vergunningplichtige woningen betrokken. Er zijn
2.427 vergunningen voor tijdelijke verhuur en 1.187 verklaringen voor huisbewaring afgegeven. Het aantal
verleende vergunningen aan een woning- en kamerbemiddelingsbureau bedroeg 30.

Doelstelling 12: Vertegenwoordiging gemeentebestuur
In 2009 is het gemeentebestuur vertegenwoordigd in 1.343 bezwaarschriftprocedures (raming 750) en in 165
beroepszaken (raming 150) volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
De forse stijging van het aantal bezwaarschriften is vooral terug te vinden in de categorieën dwangsom,
Wmo-woonvoorzieningen en sociale indicaties.
In 2009 is extra capaciteit ingezet om de achterstanden van 2008 weg te werken. Door de grote hoeveelheid
ingekomen bezwaarschriften (1.234 bij een raming van 1.000) is dit maar ten dele gelukt. De werkvoorraad
eind 2008 was 398 zaken, eind 2009 was dit 290 zaken.
Bij hoorzittingen zijn in 2009 800 bezwaarmakers gehoord.

Doelstelling 13: Gedifferentieerd aanbod van woningen
Amsterdam is een zeer gevarieerde stad met een diverse bevolkingssamenstelling. Tot voor enkele jaren
geleden was de differentiatie van de woningvoorraad nog onvoldoende om mensen aan de stad te binden.
Huishoudens met kinderen en de middeninkomens trokken naar de regio voor betere huisvesting.
De laatste jaren is het beleid van de gemeente erop gericht om de eenzijdige samenstelling van de
woningvoorraad, met veel goedkopere huurwoningen en weinig woningen voor de middeninkomens, te
transformeren naar een voorraad die meer in balans is met de samenstelling van de bevolking. Zo voert de
gemeente sinds de jaren negentig een beleid om het aantal koopwoningen te vergroten.
Om het jaar peilt het onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ de ontwikkelingen in de woningvoorraad en de
bevolking. De uitkomst van dit onderzoek kan worden gebruikt om het beleid op onderdelen bij te stellen en
het woningaanbod te laten aansluiten bij wat de markt vraagt.

Doelstelling 14: De gemeentelijke taken bouw- en woningtoezicht worden op adequaat
niveau uitgevoerd

2.2.3 Wonen: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen
lasten

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

+

Doelstelling 5 t/m 13

27,2

25,8

26,0

59,0

Gemeentelijke taken bouw- en woningtoezicht (D14)

12,6

10,9

12,5

15,8

baten

-

Doelstelling 5 t/m 13
Gemeentelijke taken bouw- en woningtoezicht (D14)

4,9

2,7

2,8

39,0

12,1

10,0

9,9

10,1

-0,1

0,1

-0,5

0,0

0,0

-0,1

-0,1

0,0

22,8

24,0

25,3

25,7

Mutaties in reserves
Doelstelling 5 t/m 13
Doelstelling 14
Saldo

Doelstelling 5 tot en met 13
De sterke stijging van zowel de lasten als de baten in de rekening heeft te maken met de niet in de Jaarrekening 2009 nieuw opgenomen voorziening Kansen voor West à € 34,7 miljoen.
Bij een aantal doelstellingen, zoals doelstelling 5 en doelstelling 13, is het niet mogelijk om alle kosten
afzonderlijk te benoemen, omdat Amsterdam zelf geen middelen inzet, maar de voorwaarden voor realisatie
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De invloed van de kredietcrisis liet zich ook gelden bij Bouw- en Woningtoezicht. Het aantal vergunningaanvragen daalde licht (7%) ten opzichte van 2008 en de bouwaanvragen waren over het algemeen eenvoudiger
van aard. Ze hadden gemiddeld een 50% lagere bouwsom en het aantal benodigde constructieve deelgoedkeuringen was 26% lager. Er was derhalve minder behoefte aan inhuur van inspecteurs dan geraamd. Ook
het aantal welstandsadviezen daalde licht (13%).
Wel was er meer inzet voor advisering voor de Noord/Zuidlijn-problematiek, de invoering van de Wabo en
de ontwikkeling van de Westrandweg/2e Coentunnel. Ook was er meer inzet op bezwaar en beroep door
invoering van de Bibob-toets.

door andere partijen creëert. Zo is de realisatie van veel woningbouwdoelstellingen (bijvoorbeeld grote
woningen) afhankelijk van de inzet van de corporaties. De gemeente ziet toe op het nakomen van gemaakte
prestatieafspraken en kan, indien nodig, corporaties aansporen tot grotere inspanning.
Voor doelstelling 8 – versterken bewonersorganisaties – is voor de wijksteunpunten sinds 2009 jaarlijks
€1,3 miljoen beschikbaar (€ 0,3 programakkoord en een structurele prioriteit per 2009 van € 1,0 miljoen).
Een belangrijk deel van de inspanningen van Amsterdam wordt verantwoord onder de apparaatskosten van
de Dienst Wonen (met ingang van 1 januari 2010 gefuseerd met de Dienst Zorg en Samenleven tot de Dienst
Wonen Zorg en Samenleven). De ontwikkeling van het budget was in 2009 als volgt.
Bedragen x € 1 miljoen

Begroting
2009

Rekening
2009

lasten +
Doelstelling 7

Zoeklicht

1,0

0,9

Doelsteling 9

Formuleren, implementeren en evalueren van het woonbeleid

3,3

2,8

4,0

3,6

Subsidiebesluiten en ﬁnancieel beheer

2,3

2,0

Verstrekken wooninformatie

2,4

2,2

2,2

2,1

1,7

1,6

1,6

1,7

Doelstelling 10 Beoordeling voorrangsindicatie en begeleiding

Doelstelling 11 Verstrekken vergunningen
Handhaven huisvestingsverordening
Doelstelling 12 Afhandelen bezwaarschriften
baten Doelstelling 7

Zoeklicht

Doelsteling 9

Formuleren, implementeren en evalueren van het woonbeleid

0,1

Doelstelling 10 Beoordeling voorrangsindicatie en begeleiding
Subsidiebesluiten en ﬁnancieel beheer

0,2
0,2

0,3

0,6

0,7

0,4

0,7

stedelijke ontwikkeling

Verstrekken wooninformatie
Doelstelling 11 Verstrekken vergunningen

0,1

Handhaven huisvestingsverordening
Doelstelling 12 Afhandelen bezwaarschriften

0,5

De bate van € 0,5 miljoen bij doelstelling 11, het onderdeel handhaven huisvestingsverordening, houdt
verband met opgelegde en verbeurd verklaarde dwangsommen. Deze baten zijn niet begroot.

Doelstelling 14
De lasten stegen bij doelstelling 14 met € 4,9 miljoen ten opzichte van de begroting. De belangrijkste
oorzaken hiervoor zijn hogere personele lasten (inhuur en eigen personeel). Daarnaast zijn de materiële
uitgaven € 3,3 miljoen hoger uitgevallen. De grootste toename was voor de Noord/Zuidlijn ter verbetering
van de werkprocessen als voorbereiding op de Wabo en het project ‘Handen in een voor een sterk BWT’
(Bouw- en Woningtoezicht).
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2.3 Subresultaatgebied Ruimtelijke ontwikkeling

2.3.1 Ruimtelijke ontwikkeling: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 15: Voldoende ruimte voor de toekomstige stedelijke ontwikkeling van Amsterdam in vereveningsfonds
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Stand algemene
reserve vereveningsfonds (bedragen x
1.000)

‘er is onvoldoende
investeringsruimte in het
vereveningsfonds’

-€56,6 miljoen
(na aftrek van
€ 7,2 miljoen
Bouwen aan de
stad en € 90 miljoen
reserve kredietcrisis)

-27.087

-256.574

‘er is voldoende
investeringsruimte in het
vereveningsfonds’

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Doelstelling 16: Bevorderen Metropoolvorming
Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

16.1 ruimtelijke
samenhang tussen
stad en regio

Deelname
projecten Pampus,
Markeermeer/
IJmeer, kust Almere
en OV

Amsterdam en
rijk zijn partners
bij schaalsprong
Almere, toekomst
Markermeer
afgerond,
Masterplan Almere
afgerond

RAAM-besluit door Kabinet: voorkeur voor westelijke ontwikkeling Almere met IJmeerverbinding, mits haalbaarheid wordt
aangetoond, incl. start met Toekomst Bestendig Ecologisch
Systeem (TBES)

Cruciale projecten zijn opgenomen in Randstad Urgent. MRA is
verder verankerd in Structuurvisie Randstad 2040, Gebiedsagenda
MIRT en de eigen MRA-Werkagenda.

Strategische
agendavorming en
projectontwikkeling:
Ontwikkelingsbeeld
Noordvleugel 2040
7de Noordvleugel
conferentie
Opstellen Ruimtelijk
economische
agenda
16.2 Versterken van
de Amsterdamse
economie

Ruimtelijk beleid
Schiphol: o.a.
Werkstad A4 en
Schiphol 2015

De Ruimtelijk Economische Ambitie is in 2008 afgerond en heeft
als onderdeel van het structuurvisieproces een vervolg gekregen
in de Vrijstaat Amsterdam.

Actualisering Visie
Schiphol, studie
binnenstedelijke
verstedelijking,
onderzoek metropolitane strategie
haven en luchthaven

Met regiopartners is de Ruimtelijk-Economische Visie Schipholregio (REVS) (verder) opgesteld en zijn de onderdelen van de
uitvoeringsagenda bepaald.
Binnen de gemeente is de Amsterdam Airport Corridor (beter)
geproﬁleerd als belangrijke economische ‘zone’ binnen de MRA.
Inventarisatie binnen de gemeente Amsterdam van aandachtspunten en wensen ter voorbereiding van de actualisatie van het
Luchtindelingsbesluit (LIB).
Onderzoek naar de relatie tussen luchthaven en stad.
Bestemmingsplan kop Zuidas is begin 2010 aan uw Vergadering
voorgelegd
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Indicator

Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Ruimte creëren voor
kleinschalige bedrijvigheid, o.a. Amstel
III, RIVA, Overamstel
en Noord

Handboek kleinschalige bedrijvigheid is gereed

Aandacht voor het belang van (kleinschalige) bedrijvigheid
komt tot uitdrukking in de Ontwerp-Structuurvisie, o.a. door het
opnemen per nieuwe woning van 5 m2 (kleinschalige) bedrijfsruimte en door verregaand te mengen.

Doelstelling 17: Transformatie van de ruimtelijke opbouw van bestaand stedelijk gebied
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

17.1 ontwikkeling
creatieve stad

Deelname regionaal
project Creatieve as,
versterken creatieve
industrie

Uitvoeringsprogramma Creatieve
Industrie

Creatieve monitor is opgesteld. Met diverse stadsdelen zijn
plannen ontwikkeld om de aantrekkelijkheid voor creatieve
kenniswerkers te verbeteren.

stedelijke ontwikkeling

In de Ontwerp-Structuurvisie is de scope verbreed tot ‘kenniseconomie’. Daarvoor is ruimte gecreëerd in woon-, werk- en
recreatiemilieus (o.a. stadsstraten).
17.2 stedelijke
recreatie

Opwaardering
Acties uitgevoerd
Sloterplas,
ruimtelijke inpassing
sportaccommodatieplan, waterrecreatie

Diverse interventies zijn uitgevoerd of in uitvoering. Met de
partners zijn afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling
van de plas de komende jaren. Er is een visie voor het gebied
opgesteld die als kader dient voor de komende interventies rond
de plas.

17.3 Wonen en slim
ruimtegebruik

Versnelling ontwikkeling woningbouwlocaties: Overamstel,
Holendrecht en
Middenmeer Noord

Realisatie uitvoeringsfase, Stadsdelen nemen initiatief om
‘Gevonden grond’ te ontwikkelen, Uitvoering stadsvorm, en
luchtkwaliteit.
Bestemmingsplan IJburg tweede fase is door uw Vergadering
vastgesteld, Diemen heeft het bestemmingsplan voor de
oostelijke ontsluiting vastgesteld en Zeeburg RI oost is vastgesteld
door uw Vergadering.

Realisatie plannen
Gevonden grond;
Notitie ‘stof
tot nadenken’;
uitvoering Stadsvorm
en luchtkwaliteit

Transformatie van
Twee bestemmingsbedrijventerreinen
plannen in
Overamstel,
procedure
Noordelijke IJ-oevers
en Amstel III
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Concept SP Nuon-terrein gereed; uitvoering Amstelkwartier door
recessie vertraagd;
BP Kop Weespertrekvaart in procedure;
I.s.m. Rijkswaterstaat verder ontworpen aan A2 naar stadsstraat;
Hotelplan kauwgomballenfabriek vergevorderd;
In opdracht van projectbureau ZOL Visie Amstel III gemaakt met
transformatieopgave;
BP Buiksloterham door uw Vergadering vastgesteld;
BP voor Arenapoort West kavel 17 in concept gereed.

Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

17.4 inpassing
stedelijk leven

Structuur in
samenhang

Noordoostwaarts:
verkenning (brug-)
verbinding IJ,
Kompaseiland
Zuidwaarts:
verbindingen
Buitenveldert,
Sportas,

Waartsenconcept uitgebouwd met regio:
- Zuidwaarts (gemeente Amstelveen);
- Westwaarts (gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede, Zaanstad,
Velsen).
Zuidwaarts:
- verkenningen gedaan naar de positionering van Amstelscheg;
- met stadsdeel Slotervaart gekeken naar mogelijke uitwerking van
Olympische locaties aan noordzijde Nieuwe Meer.
Westwaarts:
- verkenningen (woon-werkmilieus, milieucontouren, verkeer en
groen).
Organisatie Havensafari:
- scenario’s Haven-Stad ontwikkeld ten behoeve van structuurvisie.
Noordoostwaarts:
- verkenning naar het gebruik van de openbare ruimte en
voorzieningen langs het water;
- strategiebesluit Kompaseiland en verankering in structuurvisie.

Westwaarts:
samenwerking
Zaanstad

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Overige doelstellingen
Doelstelling 18: Planvorming grootstedelijke projecten
Nulmeting

Voortgang en uitvoering van
8 grootstedelijke projecten
in coalitie binnen de 4
projectbureaus:*

De projecten zijn
in verschillende
stadia van
voorbereiding en
uitvoering.

-Noordwaarts
- IJburg, inclusief
Zeeburgereiland
- Zuidelijke IJoevers, inclusief
Coördinatie Stationseiland
- Zuidoostlob, inclusief
Sciencepark en Middenmeer

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen
resultaat
2006-2010

Resultaten per
project

Resultaten per
project
Programma per
project

Over de voortgang
wordt jaarlijks
verslag gedaan
in het Financieel
Perspectief en
jaarverslagen
diensten.
Ontwikkeling van 3 grootstede- Ook zijn projecten
lijke bedrijvenlocaties binnen
onderdeel van
de twee werkgebieden:
het Programma
- Westpoort inclusief Sloterdijk Ruimtelijke
en Teleport
Investeringen (PRI)
- Riekerpolder
* vanaf 2009 behoort ook het 5e Projectbureau Wibaut aan de Amstel tot de zogenaamde coalitieprojecten
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Indicator

Doelstelling 19: Opdrachtgever gebiedsontwikkeling: Beschikbaar stellen van capaciteit en kennis aan het bestuur
Indicator

Nulmeting

Aantal uren

Rekening 2008 Begroting 2009

Rekening 2009

18.450

24.765

19.400

Te behalen resultaat
2006-2010

Doelstelling 20: Beheren Basisregistraties (geometrische en administratieve vastgoedinformatie)
Indicator

Nulmeting

Administratief
vastgoed: digitale
beschikbaarheid
Geometrie:
actualiteit 3
maanden

Adressen en
gebouwen
gerealiseerd

Rekening 2008 Begroting 2009

Adressen en
gebouwen
gerealiseerd

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Nieuwe BAG3-applicatie
aangekocht en in
ontwikkelling genomen.
Nieuwe Wkpb4-applicatie
operationeel.
BKT5: leverancierscontract
met kadaster getekend.

Nieuwe BAG in productie;
aansluiting op Landelijke
voorziening;
Plan van Aanpak kwaliteit
BAG uitvoeren.
Stadsdelen scholen.

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Plan van Aanpak kwaliteit
BAG
Succesvolle Inzet ambulante
DPG-medewerker bij
stadsdelen.
Eerste serie opleidingen
voor stadsdeelmedewerkers.

BAG-BGT6: koppeling
leggen. Verlengde
inzet ambulante
DPG-medewerker.

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

werkzaamheden landmeet
kundige dienstverlening
afgebouwd.
Op de Kaart verder
uitgerold.

Advieswerk in de stad
realiseren.
Op de Kaart voltooien en
systematisch implementeren
bij diensten en stadsdelen.

stedelijke ontwikkeling

Doelstelling 21: Regierol gemeentelijke keten vastgoedinformatie
Indicator

Nulmeting

Referentiepunten

Geometrische
grondslag
Amsterdam

Rekening 2008 Begroting 2009

Actueel bestand

Doelstelling 22: Advies en opdrachten voor diensten en bedrijven
Indicator

Nulmeting

Opdrachtenportefeuille

Beschikbaarheid
Geo-Informatiesysteem

3
4
5
6

Rekening 2008 Begroting 2009

Realisatie
opdrachten

BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)
BKT: Basisregistratie Kleinschalige Topograﬁe
BGT: Basisregistratie Grootschalige Topograﬁe
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Doelstelling 23: Bewaken stedelijke samenhang
Indicator

Nulmeting

Monitor creatieve
kennisstad
Programma
Ruimtelijke
Investeringen

Rekening 2008 Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Actualiseren
3 a 4 bestemmingsplannen

2.3.2 Ruimtelijke ontwikkeling: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 15: Voldoende ruimte voor de toekomstige stedelijke ontwikkeling van
Amsterdam in het vereveningsfonds
De grondopbrengsten in de grondexploitaties van het Vereveningsfonds (VE-fonds) staan in toenemende
mate onder druk. Gerekend wordt op toenemende tekorten op de grondexploitaties. Het tekort ultimo 2009
van de Algemene Reserve van het VE-fonds is gesteld op € 256,6 miljoen. Het beeld van de effecten van
de verslechteringen op het niveau van de afzonderlijke plannen is nog niet duidelijk. Vooruitlopend is met
het oog op deze verslechteringen in de Jaarrekening 2009 al wel € 233 miljoen gereserveerd binnen de
Algemene Reserve.

Doelstelling 16: Bevorderen Metropoolvorming
Onder Metropool vallen alle werkzaamheden die betrekking hebben op de te ontwikkelen strategie van
metropoolvorming in de Amsterdamse regio. Amsterdam, zo stelt het Programakkoord, eindigt niet bij de
gemeentegrenzen. De ambitie van ons College om Amsterdam terug te brengen in de top 5 van aantrekkelijke Europese steden sluit hier naadloos bij aan. De projecten die onder dit thema vallen hebben veelal
een regionaal perspectief, scheppen voorwaarden voor regionale economische ontwikkeling en dragen bij
aan de inbedding van Amsterdam in de nationale en internationale netwerken.
De metropolitane ambitie van Amsterdam wordt in Noordvleugelverband erkend en ondersteund. Dit
vereist zowel intensieve samenwerking met Noordvleugelpartners als goede samenwerking met de
stadsdelen, buurgemeenten, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de bevolking. Door
gezamenlijk optreden moet het vestigings- en bezoekersklimaat op een hoger niveau worden gebracht.
Voor de ontwikkeling van de metropool zijn de luchthaven Schiphol en de zeehaven van cruciaal belang.
Door bestemmingsverkeer te genereren dragen zij bij aan de onderbouwing van de internationale positie
van Groot-Amsterdam. Groei van het bestemmingsverkeer vergt echter programmatische verdichting in de
omgeving van de lucht- en zeehaven. Het een kan niet zonder het andere.
Het gedachtegoed van de metropool zal moeten doorwerken in alle projecten in en rond de stad. De
kwaliteit van het metropolitane landschap waarin Amsterdam ligt, hoort daar onlosmakelijk bij. Dit alles is
vastgelegd in een Structuurvisie als ruimtelijk beleidskader voor stad en stadsdelen.

Vrijstaat Amsterdam
Als bijdrage aan de Structuurvisie waren er tentoonstellingen in Tolhuistuin en Zuiderkerk, werd het
internationale stedenbouwkundig congres Morgen/Tomorrow in het kader van het Wibautjaar georganiseerd
en is een vernieuwende interactieve website gelanceerd. Tijdens debatavonden is met allerlei belangheb-
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Naar de huidige inzichten kent de Algemene Reserve van het VE-fonds eind 2014 een negatieve stand van
€ 316 miljoen. Indien deze meerjarige raming werkelijkheid wordt, is er geen zicht op een positieve stand
van de Algemene Reserve van het Vereveningsfonds vijf jaar na peildatum van minimaal + € 50 miljoen (de
zogenoemde weerstandnorm van het Meerjareninvesteringsplan (MIP)). Er wordt dan niet meer voldaan
aan het normatieve kader van het MIP, zoals dat door ons College is vastgesteld en geaccordeerd door uw
Vergadering. Voor een beschrijving van de getroffen en nog te treffen maatregelen om deze situatie het
hoofd te bieden wordt verwezen naar paragraaf 4.

benden – van politici tot ondernemers, daklozen, jongeren en ﬁlosofen – gesproken over de toekomst van
de Amsterdamse metropool. Vooral de Vrijstaat Amsterdam, onderdeel van de Internationale Architectuur
Biënnale Rotterdam (IABR) 2009, heeft geleid tot een nieuwe wijze van communicatie en debat over de
kansen en mogelijkheden van de stad: samen met de mensen en dichtbij lokale initiatieven. De VPRO
heeft in het kader van het thema ‘De eeuw van de stad’ een documentaire gewijd aan de gedachten rond
Metropool Amsterdam, getiteld ‘Amsterdam Makeover 2040’. In de Zuiderkerk heeft IDFA een prestigieuze
interactieve installatie tentoongesteld, het zogenaamde T-Visionarium.

Ontwikkeling Structuurvisie
Een Amsterdamse (ruimtelijke) structuurvisie voor de periode 2010-2020 is opgesteld, in nauwe samenhang
met de Ruimtelijk Economische Agenda en andere stedelijke beleidskaders. Daarin zijn opgenomen de
hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, de hoofdzaken van het gemeentelijk te voeren ruimtelijk
beleid (toetsingskader) en de wijze waarop de gemeente denkt die ontwikkeling te verwezenlijken (uitvoeringsagenda). De bestaande toetsingskaders (hoogbouw, hoofdgroenstructuur) zijn geactualiseerd.

Ontwikkelingsstrategie Metropoolregio
Het ontwikkelen van de Metropoolregio Amsterdam geschiedt in nauwe samenwerking met de regiopartners, de stadsdelen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking krijgt vorm door
middel van bestuurlijke conferenties, het opstellen van stedelijke structuurvisie, maar ook door uitvoering van
de vervolgprojecten en verdieping van de impulsen waartoe op de 7e Noordvleugelconferentie is besloten.

Randstad Urgent
Een bijdrage is geleverd aan projecten in het rijksprogramma Randstad Urgent, waaronder Schaalsprong
Almere, Randstad 2040 (nieuwe sleutelprojecten en metropolitane parken), Haarlemmermeer/Schiphol.

Schaalsprong Almere
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Samenwerking met Almere aan de in het programakkoord en in kabinetsbesluiten genoemde projecten
(OV-SAAL, Pampus, Markermeer/IJmeer) ten behoeve van de ontwikkeling rond het IJmeer.

Schipholcorridor
Actualisering Ruimtelijke-economische Visie Schiphol en uitwerkingen hiervan.

Doelstelling 17: Transformatie van de ruimtelijke opbouw van bestaand stedelijk gebied
Programmatische verdichting onder handhaving van het metropolitane landschap betekent bovenal
transformatie van bestaand stedelijk gebied. Dit is een lastige opgave. Er moet ruimte worden gevonden
voor 70.000 woningen in bestaand stedelijk gebied. Het metropolitane klimaat in de oude binnenstad –
vanouds de grote toeristische trekker – zal in een groter gebied voelbaar moeten worden gemaakt. Buurten
in de luwte van de binnenstad die nu nog weinig grootstedelijk functioneren, zullen door functiemenging
of verdichting moeten toetreden tot het metropolitane kerngebied onder behoud van de reeds aanwezige
kwaliteiten. Door vanuit het historische centrum in zuidwaartse, westwaartse en noordoostwaartse richting te
programmeren kan het grootstedelijke kerngebied verder worden ‘uitgerold’.
In 2009 hebben de ‘Waartsen’ zich verder ontwikkeld. Buurgemeenten hebben zich aangesloten
(Amstelveen, Zaanstad, Haarlemmerliede, Velsen, Haarlem). Hiermee zijn de Waartsen regionale platforms
geworden voor verkenning en agendering.

Noordoostwaarts
Verkenning naar de ontwikkelingsmogelijkheden rond het IJ ten oosten van het Centraal Station tot
Zeeburgereiland. In samenwerking met stadsdeel Zeeburg, Stadsdeel Amsterdam-Noord, Haven Amsterdam,
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de projectbureaus Noordwaarts, IJburg en Zuidelijke IJoever is
er gewerkt aan een concept- ontwikkelingsstrategie voor het oostelijk deel van het IJ en de noordoostelijke
IJ-oevers. Belangrijke deelstudies zijn ‘verbindingen over het IJ’ en ‘waterprogramma IJ’.

Zuidwaarts
In samenwerking met de stadsdelen Oud-Zuid, Zuideramstel en Slotervaart en de gemeente Amstelveen zijn
de ontwikkelingsmogelijkheden verkend op de terreinen van parken en openbare ruimte, openbaar vervoer,
vrije tijdsmilieus en grootstedelijke voorzieningen in de omgeving van de Zuidas.
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Westwaarts
Een lange termijnverkenning vond plaats naar de ontwikkelingsmogelijkheden rond het IJ ten westen van
de binnenstad binnen de ring A10, in samenwerking met Haven Amsterdam, de betrokken stadsdelen,
gemeente Zaanstad en Provincie Noord-Holland.

Wibautas
In coalitie met stadsdeel Oost-Watergraafsmeer is de herinrichting van de Wibautas integraal aangevat. De
verlaging van de Gooiseweg en de mogelijkheden tot bouw van circa 10.000 woningen wordt onderzocht.

Museumplein
In coalitie met Stadsdeel Centrum wordt de metropolitane kwaliteit van het plein ontwikkeld (de lange
termijn) en de ruimtelijke kwaliteit gerelateerd aan de heropening van de aan het plein gelegen musea (korte
termijn) verbeterd.

Evenementenstad
Het inventariseren van de ruimtelijke en programmatische condities (beperkingen en mogelijkheden) die
voortvloeien uit de ambitie om in en om de stad evenementen te organiseren.

Aantrekkende stadsmilieus
Een ‘virus’-strategie is ontwikkeld om de uitrol van het binnenstadsmilieu te accommoderen in delen van de
stad waar nu nog blokkades liggen, onder actieve gebruikmaking van de intrinsieke waarden van betrokken
buurten en wijken. Deze strategie moet ook de bevolking van Nieuw-West, Zuidoost en Amsterdam-Noord
laten meeproﬁteren. De resultaten zijn te volgen via de creatieve monitor, in samenwerking met de Dienst
O+S.

Klimaatbestendig tegen water
Koppeling van maatregelen die voortkomen uit de Waterbank7 en klimaatontwikkelingen aan kansen voor de
(her)ontwikkeling van de stad. Verdere uitwerking van de Waterpilot met stadsdelen en buurgemeenten.

Deze doelstelling betreft de procesbegeleiding van de planontwikkeling en de grondproductie, gerealiseerd
binnen bestuurlijke afspraken over budget, planning en kwaliteit. De ﬁnanciële indicator wordt gevormd door
het Integrale Projectbudget en de kwalitatieve indicator door de geleverde producten in de verslagperiode,
weergegeven als mijlpalen van het betreffende Projectbureau.
Onderstaand schema presenteert de indeling van projecten naar Projectbureau.
Projectbureau

Projectgebieden

Noordwaarts

CAN (Centrum Amsterdam Noord), Buiksloterham, Overhoeks, Sixhaven en
Tolhuistuin, NDSM-werf, Hamerstraatgebied, Oostelijke IJ-oever

IJburg

IJburg 1e en 2e fase en Zeeburgereiland

Zuidoostlob

Duivendrechtse veld, Overamstel, Holendrecht, AMC, Middenmeer Noord,
Science Park, Centrumgebied Zuidoost en Amstel III

Zuidelijke IJ-oever

Westerdokseiland, Stationseiland, Oosterdok, Oosterdokseiland, Dijksgracht,
Steenen hoofd, Oostelijke Handelskade Kop Java-eiland)

Wibaut aan de Amstel

Oosteramstel, Amstelpoort, Amsteloever, Bereikbaarheid, duurzaamheid en
luchtkwaliteit

Werkgebieden
Westpoort

Teleport, Sloterdijk I t/m IV

Riekerpolder

Riekerpolder, Oude Haagseweg

Voor de gegevens met betrekking tot de Zuidas wordt verwezen naar paragraaf 4.5.
De verantwoording wordt per Projectbureau en per deelproject gedaan door een toelichting op de realisatie
van de planontwikkeling en de grondproductie ten opzichte van de planning in het Financieel Perspectief

7

Een ‘waterbank’ voor de stad inclusief de haven is nodig om de wettelijk vereiste watercompensatie te
kunnen regelen. De Dienst Ruimtelijke Ordening werkt hierin samen met Waternet en Haven Amsterdam.
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Doelstelling 18: Planvorming grootstedelijke projecten

2008. De bestuurlijke vaststelling van begrotingen van ruimtelijke plannen vindt plaats door middel van
besluiten binnen de Plaberumsystematiek. Voortgangsrapportages en wijzigingsvoorstellen op deze plannen,
alsmede de aanvraag van het jaarlijkse Integrale Project Budget (IPB; t.b.v. proceskosten) vinden plaats in het
Financieel Perspectief dat elk Projectbureau jaarlijks in het gemeentelijke begrotingsproces brengt.
Een meer uitgebreide ﬁnanciële en inhoudelijke verantwoording over de plannen – inclusief het
grondproductiekapitaal – en de IPB’s vindt plaats in de Jaarrekening 2009 van het Ontwikkelingsbedrijf
Gemeente Amsterdam (OGA) (paragraaf 2.6.3.3). Daarin schetsen alle Projectbureaus de planontwikkeling
(bestemmingsplannen, Plaberumbesluiten, Milieu Effect Rapportages) en de grondproductie (bouw- en
woonrijp maken alsmede uitgifte van grond). Tevens wordt de ﬁnanciële voortgang van de proceskosten
in relatie tot de voorbereidingen en de investeringen in de grond (grondproductie) gepresenteerd en
toegelicht. De grondproductie wordt cijfermatig onderbouwd door een weergave van de gerealiseerde
kosten en opbrengsten, afgezet tegen de geplande kosten en opbrengsten van de grondexploitaties die
door de betreffende Projectbureaus worden beheerd.
Voor alle projectbureaus geldt dat zij in 2009 een daling hebben ervaren in de hoeveelheid uit te geven
grond. Dit leidt in veel projecten tot faseringen en prioriteringen.
Onderstaand schema presenteert in beknopte vorm enkele highlights per Projectbureau.
Projectbureau

Highlights

Noordwaarts

In veel projectgebieden is gekozen voor faseringen/prioriteringen et cetera.

IJburg

Voor IJburg 2e fase is in 2009 het bestemmingsplan in procedure gebracht; door
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de recessie stagneert de woningbouwproduktie; het Zeeburgereiland ondergaat
een metamorfose; het ontwerpbestemmingsplan RI-Oost is in september 2009
door uw Vergadering vastgesteld.
Zuidoostlob

De Raad van State heeft het bestemmingsplan Overamstel Buitendijks
goedgekeurd; het Stedenbouwkundig Plan en de grondexploitatie voor de Kop
Weespertrekvaart is in juli 2009 door uw Vergadering vastgesteld.

Zuidelijke IJoever

Het overgrote deel van het project is in uitvoering; volgens de laatste planning
zal het project (met ruim 3.500 woningen, 340.000m2 kantoren en bedrijven en
140.000 m2 voorzieningen) in 2017 gereed zijn.

Wibaut aan de Amstel

Eind augustus is het Projectbureau in een kantoor aan de Wibautstraat getrokken,
midden in het werkgebied; de Strategienota Wibaut aan de Amstel is bestuurlijk
vastgesteld in het vierde kwartaal 2009.

Westpoort

Uw Vergadering is in juni 2009 akkoord gegaan met de verplaatsing van het busen tramstation; het station Sloterdijk zal worden vernieuwd.

Riekerpolder

De Say buildings zijn in 2009 opgeleverd; de tweede fase van de kantorenbouw
wordt voorlopig uitgesteld; de droge ecoverbinding voor kleine diersoorten is
opgeleverd; de natte ecoverbinding volgt in 2010

Doelstelling 19: Opdrachtgever gebiedsontwikkeling: Beschikbaar stellen van capaciteit en
kennis aan het bestuur
In 2009 is de indeling in werkzaamheden naar bestuurlijke, reguliere en facilitaire werkzaamheden binnen
OGA geactualiseerd en afgestemd binnen de OntwikkelingsAlliantie. De inhoudelijke inzet op de bestuurlijke werkzaamheden worden door de wethouder bepaald. Dit worden ook wel de Algemene Diensturen
genoemd.

288 Resultaatgebieden Jaarrekening 2009

Beschikbaar stellen van capaciteit en kennis aan het bestuur
Indicator: uren

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Vastgoedregisseur

-

-

525

Cultuurgebouw

-

350

551

Parkmanagement

-

1.300

1.288

Kennisdelen

1.500

1.850

1.316

Rekenen en tekenen

2.300

725

361

Suriname

1.600

1.100

2.365

CWD

6.500

5.850

6.762

500

1.750

1.899

7.000

9.810

8.934

-

-

764

19.400

22.735

24.765

Kantorenloods
Overig
OGA Ontwikkelt
Totaal

Zoals bovenstaand overzicht laat zien, zijn ten opzichte van de oorspronkelijke Begroting 2009 ruim 5.000
uren méér geschreven. Dit heeft vooral te maken met de rubriek ‘Overig’. De extra uren samenhangend
met het project ‘OGA Ontwikkelt’ worden gedekt uit een voor 2009 beschikbaar gestelde prioriteit van
€ 690.000.

Doelstelling 20: Beheren basisregistraties (geometrische en administratieve
vastgoedinformatie)
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG):
Het nieuwe in 2009 aangekochte BAG-systeem is geïmplementeerd en wordt in de tweede helft van 2010 in
gebruik genomen. Daarna kan op de Landelijke Voorziening worden aangesloten.

Basisregistratie Grootschalige Topograﬁe (BGT):
de koppeling naar de BAG is per januari 2010 voorzien
voortgang wetgeving rond BGT: de inschatting is dat in 2010 serieuze afspraken gemaakt gaan worden
over organisatiestructuur, inhoud en ﬁnanciën. Naar verwachting zal de BGT in 2012 of 2013 de wettelijke
status krijgen
 de Noord-Hollandse gemeenten zijn begonnen met een gezamenlijk traject om te onderzoeken hoe de
samenwerking t.a.v. de BGT in de provincie kan worden vormgegeven; Amsterdam participeert daarin



Basisregistratie Kleinschalige Topograﬁe (BKT):
Met het Kadaster is op 15 november een overeenkomst getekend waarin is vastgelegd dat Amsterdam de
komende tien jaar de BKT voor de regio Amsterdam verzorgt.

Registratie luchtfoto’s en panoramafoto’s (cyclorama’s):
Binnen Amsterdam koopt Dienst Persoons- en Geo-informatie (DPG) deze in en distribueert de gegevens
c.q. stelt deze via Atlas beschikbaar. In 2009 zijn nieuwe luchtfoto’s en panoramafoto’s aangekocht. Voor
luchtfoto’s is in 2009 een initiatief opgestart om rond Schiphol (met de vele vliegbeperkingen) voor
gemeenten gezamenlijk foto’s te laten nemen.

Doelstelling 21: Regierol gemeentelijke keten vastgoedinformatie
Er wordt besluitvorming voorbereid die de leveranciers van vastgoedinformatie stimuleert om vlot hun
gegevens en terugmeldingen te verzorgen. Dit is afhankelijk van personen en prioriteiten bij de diverse
organisaties. Vooruitlopend op de invoering van de Wabo is vanuit DPG een medewerker ingezet om op
locatie dossiers uit te zoeken.
Een ACAM-onderzoek heeft geleid tot een Plan van Aanpak kwaliteit BAG met zeven deelprojecten, dat is
goedgekeurd door de stadsdeelsecretarissen. De uitvoering van deze projecten is thans gestart. In het 1e
kwartaal 2010 zal hiervoor een krediet worden aangevraagd.
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Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb):
In 2009 is een nieuw systeem aangekocht ter vervanging van het oude. Dit is eind 2009 opgeleverd. De
verwerking van de vigerende besluiten is grotendeels binnen de wettelijke termijn gerealiseerd.

De levering van gegevens voor de Wkpb verloopt over het algemeen zonder problemen.
In december is een onderzoek gestart om de werkprocessen binnen afdeling BAG van DPG door te lichten
en te bezien waar efﬁciencyvoordelen kunnen worden behaald.
De verdere ontwikkeling van ‘Atlas’ is in 2009 beperkt gebleven omdat veel tijd is gestoken in de ontwikkeling van ‘Op de Kaart’, een platform waarop gemeentelijke organisaties hun gegevens op internet kunnen
publiceren. Eind 2009 was een tiental diensten aangesloten.

Doelstelling 22: Advies en opdrachten voor diensten en bedrijven
De opdrachten voor de Landmeetkundige Dienstverlening zijn, op grond van het besluit van ons College
in 2008, gedurende 2009 afgebouwd. Bestaande verplichtingen zijn nagekomen, waar nodig met inzet
van inhuurkrachten. Nieuwe opdrachten worden niet meer aangenomen
 In 2009 is één voltijdsfunctie besteed aan het vervaardigen van cartograﬁsche maatwerkproducten.
Opdrachtgevers daarvoor zijn gemeentelijke onderdelen, maar ook politie, brandweer en woningbouwverenigingen. Deze opdrachten gebeuren op offertebasis, tegen marktprijzen
 Advieswerk op het gebied van geo-informatie voor diensten en stadsdelen is in 2009 beperkt uitgevoerd.
De capaciteit van de medewerkers van het Geo-adviesbureau is hoofdzakelijk ingezet voor het realiseren
van nieuwe toepassingen zoals Op de Kaart, BAG, Wkpb en DIVA (Distributievoorziening Amsterdam)
een systeem dat ervoor zorgt dat de door DPG verzamelde gegevens bij de juiste stadsdelen en diensten
terecht komen
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Doelstelling 23: Bewaken stedelijke samenhang
De aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplek voor bewoners en bedrijven staat of valt met voldoende
woningen en voorzieningen van goede kwaliteit. De woningbouwbehoefte wordt met demograﬁsche
verkenningen voortdurend bijgehouden. Binnen het stedelijke gebied wordt gezocht naar kansen voor
woningbouw. De Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) onderzoekt daarnaast in samenwerking met de
betreffende diensten de behoefte aan sportaccommodaties, andere vrijetijdsvoorzieningen, jeugdvoorzieningen, begraafplaatsen en dergelijke. De stadsloods begeleidt een onderzoek naar de behoefte aan en
inpassing van leisure-voorzieningen.
De stad moet klimaatbestendig worden gemaakt. De zorg voor het water is daar een onderdeel van. Een
waterpilot moet inzicht geven in de ruimtelijke aspecten van waterberging. De waterambassadeur zorgt voor
de implementatie van de Europese kaderrichtlijn water. Een ‘waterbank’ voor de stad inclusief de haven is
nodig om de wettelijk vereiste watercompensatie te kunnen regelen. DRO werkt hierin samen met Waternet
en Haven Amsterdam.
Daarnaast werkt DRO samen met De Dienst Milieu en Bouwbeheer (Klimaatbureau, WOLK) aan de energiehuishouding van Amsterdam vanuit een koepelverhaal over duurzame investeringen voor de metropool.
De internationale wetgeving op het gebied van natuurbescherming, geluidshinder en luchtkwaliteit ten
slotte is kaderstellend voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, niet alleen in het IJmeergebied,
maar ook in bestaand stedelijk gebied tot in de binnenstad toe. Daarom behartigt DRO de Amsterdamse
belangen bij het tot stand komen van deze wetgeving door lobbywerk in Brussel en op verschillende andere
overheidsniveaus.
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2.3.3 Ruimtelijke ontwikkeling: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +
Vereveningsfonds (D15)

51,9

116,9

371,8

164,9

Zuidas

0,9

0,5

0,5

0,8

Bevorderen Metropoolvorming (D16)

2,4

1,5

1,5

2,6

Transformatie (D17)

2,8

2,3

1,9

2,4

47,5

67,1

45,4

27,0

Opdrachtgever gebiedsontwikkeling (D19)

3,4

4,2

4

4,5

Doelstelling 20, 21 en 22

9,3

8,4

8,1

7,7

Bewaking stedelijke samenhang (D23)

2,9

3,3

3,8

4,2

Overig

2,0

6,6

14,4

6,4

Planvorming grootstedelijke projecten (D18)

Baten Vereveningsfonds (D15)

263,9

61,8

63,3

88,6

Zuidas

0,0

0,0

158,8

3,9

Bevorderen Metropoolvorming (D16)

0,0

0,0

0,0

0,0

Transformatie (D17)

0,0

0,0

0,0

1,2

40,3

67,1

45,4

26,9

Opdrachtgever gebiedsontwikkeling (D19)

0,2

0,0

0,5

1,2

Doelstelling 20, 21 en 22

4,2

1,7

0,6

2,0

Bewaking stedelijke samenhang (D23)

0,0

0,0

0,0

0,0

Overig

0,5

0,3

0,6

31,6

208,0

-55,0

-308,3

-77,5

0,3

0,0

138,3

3,6

-0,5

0,0

0

1,1

0,0

0,0

0

0,0

Overig

-0,4

0,0

1,1

29,3

Saldo

21,4

24,9

23,8

21,4

Planvorming grootstedelijke projecten (D18)

Mutaties in reserves
Vereveningsfonds (D15)
Zuidas
Doelstelling 20, 21 en 22

Doelstelling 15: Voldoende ruimte voor de toekomstige stedelijke ontwikkeling van
Amsterdam in het vereveningsfonds
Doelstelling 15 en Zuidas. Voor de toelichting op de ontwikkeling wordt verwezen naar paragraaf 4.

Doelstellingen 16, 17 en 23
De realisatieverschillen hangen samen met geringe mee- en tegenvallers bij zeer veel kleine projecten,
waarbij er per project speciﬁeke redenen zijn om af te wijken van de begroting.
De reserve broedplaatsen, onderdeel van doelstelling 17, neemt met € 1,2 miljoen toe omdat projecten
verschuiven van deze reserve naar begrotingsposten in het ISV. Dit is gedaan om bij de reserve broedplaatsen andere vormen van ﬁnanciële steun te ontwikkelen in plaats van het verlenen van subsidie. In het
ISV is dat niet mogelijk.
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Transformatie (D17)

Doelstelling 19: Opdrachtgever gebiedsontwikkeling: Beschikbaar stellen van capaciteit en
kennis aan het bestuur
Bedragen x € 1 miljoen

Lasten
Begroot

Rekening

Baten
Begroot

Rekening

Planvorming IJburg

10,7

7,8

10,7

7,8

Planvorming Zuidas

25,2

13,7

25,2

13,7

Planvorming IJ-oevers

5,6

0,9

5,6

0,9

Planvorming Noordwaarts

9,7

1,9

9,7

1,9

Planvorming Zuidoostlob

11,9

2,0

11,9

2,0

Planvorming werkgebieden

2,2

0,0

2,2

0,0

Planvorming Wibaut aan de Amstel

1,8

0,6

0,0

0,6

De realisatie is lager dan begroot. De crisis vertraagt de activiteiten binnen de projecten.
Met ingang van de Begroting 2009 worden de planvormingskosten fase II en fase III van het Plaberum van
grootstedelijke en coalitieprojecten gedekt uit het Vereveningsfonds. De kosten komen hierdoor niet langer
ten laste van de rompbegroting. De Zuidas kent een vergelijkbare systematiek, dekking vindt plaats binnen
de eigen reserves en niet in het Vereveningsfonds.
De niet begrote baten van € 1,2 miljoen bij doelstelling 19 zijn onder andere het gevolg van de invulling van
de taakstelling voor de Ontwikkelingsalliantie € 0,4 miljoen en een gunstiger dan begrote afwikkeling van het
cultuurgebouw Zuidoost. Hierdoor valt € 0,5 miljoen vrij.
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De ontwikkeling van de overige baten en de mutaties reserves in de rekening is in sterke mate bepaald door
de vorming van de bestemmingsreserve van € 30,5 miljoen voor de uitvoering van het plan openbare ruimte
Zuidelijke IJ-oevers. Zie ook de paragraaf reserves en voorzieningen.

2.4 Subresultaatgebied Stedelijke vernieuwing

2.4.1 Stedelijke vernieuwing: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 24: Voldoende ruimte in het Stimuleringsfonds volkshuisvesting
Indicator

Nulmeting

Beschikbare vrije ruimte in het
Stimuleringsfonds volkshuisvesting

14

Rekening
2008

Begroting 2009 Rekening
2009

Te behalen resultaat
2006-2010

9

8

Begroting 2009 Rekening
2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Doelstelling 25: Realisatie plannen voor de stedelijke vernieuwing
Indicator

Nulmeting

Aantal afgesloten plannen in noord,
parkstad en zuidoost

-
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Rekening
2008

7

Doelstelling 26: Realisatie Meerjarig Ontwikkelingsprogramma 2005-2009
Indicator

Nulmeting

Akkoord van het rijk op
verantwoordingsrapportage

aanvang ISV-periode
2005-2009

Rekening
2008

Begroting 2009 Rekening
2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Continueren
uitvoering

realisatie MOP/ deﬁnitieve
toekenning ISV

Doelstelling 27: Bijdragen aan het normaal Amsterdams peil in 2018 voor de buurten in de wijkaanpak
Indicator

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting 2009 Rekening
2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Indicator, nulmeting en meetbare doelstellingen zijn voor deze doelstelling niet geformuleerd.
Doelstelling 28: Faciliteren van meer en beter maatschappelijk vastgoed in de 17 buurten van de wijkaanpak
Indicator

Nulmeting

Rekening
2008

Begroting 2009 Rekening
2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Indicator, nulmeting en meetbare doelstellingen zijn voor deze doelstelling niet geformuleerd.

2.4.2 Stedelijke vernieuwing: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 24: Voldoende ruimte in het Stimuleringsfonds volkshuisvesting
In paragraaf 5 worden de ontwikkelingen in het Stimuleringsfonds toegelicht.

De bijdragen van de Dienst Wonen aan de stedelijke vernieuwing waren in 2009 gericht op:
 het verwerven van rijksmiddelen voor Stedelijke Vernieuwing door overleg met en beïnvloeding van het
rijk
implementatie van het rijks- en gemeentelijk stedelijk vernieuwingsbeleid; scheppen van randvoorwaarden voor en ondersteuning van de planontwikkeling; deelname aan strategische en uitvoeringsgerichte overleggen ter zake (Noord, Parkstad, Bijlmermeer); planbeoordeling
 monitoring, evaluatie en verantwoording ISV aan gemeentebestuur en rijk
 Mede vorm geven en tot uitvoering brengen van de Wijkaanpak, feitelijk een verbijzondering van de
stedelijke vernieuwingsaanpak, waaronder de thema’s leefbaarheid, bewonersparticipatie en de invulling
van de relatie met corporaties
 ontwikkelen van ﬁnanciële instrumenten en ﬁnanciële programmering van die budgetten die onder
verantwoordelijkheid van de Dienst Wonen vallen


In de naoorlogse stad is de stedelijke vernieuwing in volle gang. Op het niveau van deelgebieden zijn er in
Nieuw West twee gebieden zo goed als klaar (ZuidWestKwadrant en Meer en Oever). In Noord is pas recent
begonnen met de uitvoering. De vernieuwing van de Bijlmermeer loopt wat langer door dan oorspronkelijk
gepland.

Doelstelling 26: Realisatie Meerjarig Ontwikkelingsprogramma 2005-2009
Dienst Wonen is betrokken bij de eindverantwoording GSB III voor wat betreft de fysieke pijler. Samen
met andere gemeentelijke organisaties (Bestuursdienst, DMO, EZ, OOV en ACAM) is gewerkt aan de
eindverantwoording van de GSB III-middelen.
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Doelstelling 25: Realisatie plannen voor de stedelijke vernieuwing

Doelstelling 27: Bijdragen aan het Normaal Amsterdams Peil in 2018 voor de buurten in de
wijkaanpak en
Doelstelling 28: Faciliteren van meer en beter maatschappelijk vastgoed in de 17 buurten
van de wijkaanpak
Uitvoeringsprogramma’s wijkaanpak
Het Programma Wijkaanpak is een partnerschap tussen centrale stad, stadsdelen en corporaties dat gericht
is op het bereiken van ‘Normaal Amsterdams Peil’ in 2018. Dat wil zeggen dat alle buurten en inwoners op
sociaal, fysiek en economisch niveau in 2018 het basisniveau hebben bereikt. Dit wordt vastgesteld aan de
hand van de indicatoren: leefsituatie-index, Cito-eindtoets, startkwaliﬁcatie, sociale cohesie, minima
< 18 jaar, werkloosheid, banen, sociale huur, leefbaarheid en veiligheid. De uitvoering staat centraal in het
programma. Daarom is in 2009 krachtig gewerkt aan de invulling en uitvoering van de Buurt Uitvoerings
Programma’s (BUP’s) met als thema’s integratie en participatie, leren en opgroeien, werken en economie,
krachtige uitvoering, veiligheid en wonen en leven.

stedelijke ontwikkeling

Om de uitvoering zo efﬁciënt en effectief mogelijk te maken, en bij te kunnen sturen als dat nodig is, is
een brede systematiek van monitoring en verantwoording opgezet: de Uitvoeringsmonitor, Bewonersrapportages, ﬁnanciële en management rapportages en de Staat van de Aandachtswijken. Ook wordt vorm
gegeven aan de public relations met het rijk, corporaties en andere externe partners vorm (wijkbezoeken,
ontwikkeling toolkit, conferenties, nieuwsbrieven, website, factsheets et cetera).
Aangezien de uitvoering in oktober 2008 is gestart, is er nog geen statistische informatie op basis waarvan
uitspraken kunnen worden gedaan over resultaten. Wel is de ervaring van de betrokken coalitiepartners dat
de bundeling van krachten nieuwe mogelijkheden schept om de problematiek effectief aan te pakken.
Voor 2010 is een nieuw Amsterdams UitvoeringsProgramma (AUP) opgesteld alsmede nieuwe BUP’s. Voor
bewonersinitiatieven zijn extra rijksgelden ter beschikking gesteld. De resultaten van deze inspanningen zijn
al zichtbaar (o.a. 600 gehonoreerde bewonersinitiatieven met een bereik van circa 25.000 mensen en de
Bewonersprijs 2009). Een evaluatierapport van de Universiteit van Amsterdam is beschikbaar.

Intensivering Geuzenveld
In 2009 is bovenop de reguliere wijkaanpak hard gewerkt aan een intensivering in Geuzenveld-Slotermeer.
Deze intensivering heeft tot doel om de sociaal-economische posities van die Amsterdammers te verbeteren
die het meest op achterstand staan.
In 2009 zijn de volgende initiatieven uitgevoerd:
in gebruik nemen van een participatiecentrum
het tegengaan van het schoolverzuim
 schuldhulpverlening en budgeteducatie op het Jongerenservicepunt



Naast werk en onderwijs is ook geïnvesteerd in een veilige en kansrijke leefomgeving:
versneld invoeren van de stedelijke aanpak multiprobleemgezinnen aanpak in Geuzenveld-Slotermeer
 de ontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen


Koers Nieuw West (KNW)
Koers Nieuw West is het sociaal economische kopprogramma voor de stadsdelen in Nieuw West tot 2010,
gericht op het realiseren van NAP in Nieuw West. Hiervoor is voor de periode 2007-2010 door centrale stad
en stadsdelen € 40 miljoen gereserveerd. De inhoudelijke focus van KNW is vertaald naar zes actielijnen:
Economie, Leren & Opgroeien, Integreren & Participeren & Werken, Wonen & Leven, Sport en Kunst &
Cultuur en Organisatie.
KNW heeft in 2009 47 interventies uitgevoerd in de westelijke stadsdelen. Op het gebied van leren en
opgroeien is samen met het lokale onderwijsveld het Meesterplan ontwikkeld. Verder zijn zes projecten
gestart ter ondersteuning van de lokale economie en het verbeteren van het ondernemersklimaat. Ook zijn
zeven interventies gepleegd voor doelgroepen richting de arbeidsmarkt.
Op het gebied van Kunst en Cultuur is ingezet op stimulering van cultuureducatie op scholen. Samen met
stadsdelen zijn acht sportactiviteiten in Nieuw West ontwikkeld.
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Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI)
Met steun vanuit het Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) zijn investeringsbijdragen tot een
bedrag van € 45 miljoen verstrekt voor meer dan 150 maatschappelijk vastgoedprojecten. Het betreft
ongeveer 160.000 m² bestaande uit ongeveer 10 ouderkindcentra, 35 brede scholen, 15 culturele
voorzieningen, 20 jongerencentra, 15 sportvoorzieningen, 30 buurthuizen/verenigingsgebouwen, 5 gezondheidscentra en 20 dienstencentra/servicepunten. Het PMI eindigt bestuurlijk in 2010. De laatste projecten die
met het PMI zijn bekostigd, moeten uiterlijk in 2013 zijn opgeleverd.

2.4.3 Stedelijke vernieuwing: Wat heeft het gekost?

Doelstelling 24: Voldoende ruimte in het Stimuleringsfonds volkshuisvesting
Doelstelling 25: Realisatie plannen voor de stedelijke vernieuwing
Zie voor een toelichting op de realisatie paragraaf 5.

Doelstelling 26: Realisatie Meerjarig Ontwikkelingsprogramma 2005-2009
Zie onderdeel Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

Doelstelling 27: bijdragen aan het Normaal Amsterdams Peil in 2018 voor buurten in de
wijkaanpak
Doelstelling 28: Faciliteren van meer en beter maatschappelijk vastgoed in de 17 buurten
van de wijkaanpak
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

39,0

29,9

59,9

60,7

baten

5,6

4,9

13,3

16,2

mutaties in reserves

6,3

-5,5

7,1

-6,3

39,7

19,5

38,8

38,2

saldo

Het saldo tussen begroting en rekening stijgt van € 19,5 miljoen naar € 38,2 miljoen. De stijging in het
saldo is vrijwel volledig het gevolg van toevoegingen aan het gemeentefonds van de middelen voor de
Wijkaanpak van € 19,8 miljoen. Deze mutatie is gemeentebreed budgettair neutraal.
Het saldo tussen actualisatie en Jaarrekening 2009 daalt met € 0,6 miljoen van € 38,8 miljoen naar
€ 38,2 miljoen.
Koers Nieuw West: activiteiten die begroot waren voor 2007, 2008 liepen door tot in 2009 en hebben in
2009 geleid tot € 1,2 miljoen aan voor 2009 niet begrote kosten
Met het besluit van ons College van 18 december 2009 is het PMI verdeelvoorstel 2010 vastgesteld. In
het besluit is voor een bedrag van € 1,9 miljoen aan toegekende projecten Stenen voor Sociaal 2006
ingetrokken. Deze intrekking leidt tot een verlaging van de uitgaven met hetzelfde bedrag en valt vrij ten
gunste van de algemene dienst.
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer heeft haar KNW reserve van € 5,0 miljoen overgedragen aan de centrale
stad. De reserve is volledig besteed in 2009 en daarmee afgewikkeld.
Binnen het programma PMI is € 1,6 miljoen meer besteed dan begroot. Deze toename is per saldo
budgettair neutraal, vanwege de gelijktijdige onttrekking aan de reserve. Hiermee komt de gehele PMI
reserve in 2009 tot besteding.
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lasten

3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1 Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
ultimo 2008

Mutaties 2009

Stand
-/- ultimo 2009

+/+

Reserves
Aanjagen productie / jongerenhuisvesting

0

0,4

1,6
0

Aanloopkosten ontwikkelingsalliantie

0,4

0

0,4

Creatieve Hotspots

0,3

0,2

0,5

0

0

0,8

0

0,8

3,4

0

0

3,4

0

30,5

0

30,5

0,1

0

0

0,1

0

5

5

0

0,4

0

0,4

0

0

1,2

0,1

1,1

Reserve Programma Maatschappelijke Investeringen

7,1

0

7,1

0

Besluit Woninggebonden Subsidies 5e fonds

3,1

1,9

3,2

1,8

6

0,4

1,3

5,1

389,7

232,8

281,5

341

Reserve Huisvesting OKC’s
Strategische ruimtelijke projecten
Zuidelijke IJ-oevers
Betaalbare woningen IJburg
Koers Nieuw West
Egalisatiereserve Noordwaarts
Broedplaatsen

Aanjagen woningbouwproductie
Reserves Vereveningsfonds, Stimuleringsfonds en Zuidas
Overige reserves
Totaal reserves
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2

3,2

2,2

2,9

2,4

415,7

275

302,8

387,8

Voorzieningen
BWS vrije ruimte

0

0,2

0,2

0

EFRO Kansen voor West

0

34,7

14,1

20,6

23,8

6,4

27,6

2,6

5,5

0

0

5,5

0

0

-2,7

2,7

0,1

0

-0,3

0,4

15,5

1,2

0,6

16,1
6,1

BWS Rente
Starterslening
EFRO Doelstelling 2 Groot Oost
EFRO Urban 2
AMH-fonds
Parkeergarages Bijlmermeer

6,1

0

0

Verschillen Trafoleningen

0,3

1,2

1,5

0

974,8

105,8

152,7

927,9

Voorzieningen Vereveningsfonds en Stimuleringsfonds
Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen

1,8

0,2

0,4

1,6

1027,9

149,7

194,1

983,5

De reserves en voorzieningen binnen het Vereveningsfonds (VE-fonds), het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) en de Zuidas worden apart besproken: het VE-fonds en de Zuidas in paragraaf 4, het SFV in
paragraaf 5.

Nieuwe reserves en voorzieningen
Zuidelijke IJ-oevers
De reserve Zuidelijke IJ-oevers is onder andere gevoed vanuit ISV middelen en wordt vanaf 2011 aangewend
voor de uitvoering van het plan openbare ruimte zuidelijke IJ-oevers.
De tweede tranche van het ISV fonds loopt tot eind 2009. Aangezien reserveringen na 2009 mogelijk
vervallen is over 2009 voor € 30,5 miljoen aan uitgaven uit de grondexploitatieplannen van de Zuidelijke
IJ-oever gebruikt ter declaratie van de zogenaamde ‘onbenoemde posten’ in het ISV; begrotingsposten die
zijn bedoeld voor algemene uitgaven voor de Zuidelijke IJ-oever. Deze middelen zijn toegevoegd aan de
nieuwe bestemmingreserve.
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Reserve huisvesting OKC’s
Op 17 december 2009 heeft uw Vergadering ingestemd met het reserveren van middelen uit de opbrengst
van verkoop GGD-panden en deze in te zetten voor knelpunten huisvesting nieuwe/verbouwde OKC’s. Een
deel van dit geld wordt in de Jaarrekening 2009 opgenomen als reserve voor een bedrag van € 0,8 miljoen.

EFRO Kansen voor West
Dit is een nieuwe voorziening waarin de middelen worden gestort van het nieuwe Europese programma
Kansen voor West. Aan de voorziening is € 34,7 miljoen gedoteerd en er is € 14,1 miljoen aan onttrokken
voor projecten die passen binnen het kader van het programma waartoe uw vergadering besloot.

Gehandhaafde reserves en voorzieningen
Aanjagen woningbouwproductie en aanjagen productie/jongerenhuisvesting.
De ontwikkeling van deze reserves is toegelicht in het subresultaatgebied Bouwen.

Aanloopkosten ontwikkelingsalliantie
De reserve aanloopkosten ontwikkelingsalliantie is gevormd om de kosten te dekken die verband houden
met het veranderingstraject. In 2009 is het restant besteed.

Creatieve hotspots
De toegevoegde middelen, € 0,3 miljoen, zijn afkomstig van Amsterdam Topstad. De per saldo onttrekking
van € 0,5 miljoen is voor twee gesubsidieerde projecten, terwijl één project is ingetrokken.

Strategische ruimtelijke projecten
Uw vergadering heeft besloten deze reserve in zijn geheel te besteden als subsidie voor de vestiging van de
hotelschool in de Zuidas. De uitgifte heeft in 2009 nog niet plaatsgevonden.

Betaalbare woningen IJburg

Koers nieuw west
Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer heeft haar KNW reserve van € 5,0 miljoen in 2009 overgedragen aan de
centrale stad. De reserve is vervolgens volledig besteed in 2009. De reserve is daarmee afgewikkeld.

Broedplaatsen
De toevoeging aan de reserve bedraagt € 1,2 miljoen. In 2009 verschoven projecten van deze reserve naar
begrotingsposten in het ISV, als gevolg hiervan ontstaat ruimte binnen de reserve.

Reserve en voorzieningen Besluit Woninggebonden Subsidies 5e fonds (BWS)
Het BWS is een in 2004 beëindigde rijksregeling op basis waarvan de gemeente bijdragen ontving, die
vervolgens werden doorgegeven aan bewoners en corporaties. In het kader de regeling zijn in het verleden
reserves en voorzieningen gevormd, waarvan de besteding in het verleden bestuurlijk is vastgelegd.
Formeel is het BWS een budget van de stadsregio, maar het dagelijks bestuur heeft besloten dat deze bij de
gemeente blijft.
De reserve BWS 5e fonds is in 2009 gevoed met inkomsten uit het antispeculatie beding en winstnemingen
uit de afkoopregeling particuliere woningverbetering (€ 1,9 miljoen). De onttrekkingen (€ 3,2 miljoen)
bestonden hoofdzakelijk uit vrijval en enige mutaties in verplichtingen. Bij deze reservering is er sprake van
vrijval van € 2,8 miljoen.
Door opschoning van oude verplichtingen vertoont de voorziening BWS vrije ruimte in 2009 in de vorm van
een vrijval van € 0,2 miljoen ten gunste van het rekeningresultaat.
De voorziening BWS rente dient om het verschil in kasritme tussen enerzijds de betaling van de subsidie
van VROM aan de gemeente en anderzijds de betalingen van de gemeente aan subsidieontvangers
te overbruggen. Aan de voorziening is in 2009 € 6,4 miljoen toegevoegd, dit zijn ontvangsten van het
ministerie. De onttrekking voor de reguliere betalingen bedroeg € 3,4 miljoen.
In 2009 heeft het ministerie de toekomstige bijdragen aan de gemeente afgekocht. In 2009 is de gemeente
gestart met het afkopen van de eigen verplichtingen. De verschillen in de gehanteerde rentepercentages
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Conform de begroting heeft er in 2009 geen mutatie plaatsgevonden. Aanwending en afwikkeling van deze
reserve zal in 2010 plaatsvinden.

leiden tot een vrijval bij de Jaarrekening van € 24,2 miljoen. Dat komt door de afkoop die het renteresultaat
in één keer zichtbaar maakt.

Verschillen trafoleningen
De voorziening betreft een oude regeling waarmee de gemeente aan particuliere woningeigenaren leningen
verstrekte, als voorﬁnanciering voor rijksbijdragen voor renovatie. De toevoegingen (€ 1,2 miljoen) en een
deel van de onttrekkingen (€ 0,3 miljoen) betreffen de afwikkeling hiervan. Door de afkoop van het BWS
door het ministerie van VROM zijn alle trafoleningen afgelost. En valt € 1,2 miljoen, het restant van de
voorziening, vrij bij de rekening.

Starterslening
Op de voorziening starterslening, bedoeld om de rentekosten van de starterslening te dekken, vonden in
2009 zeer geringe mutaties plaats. Eind 2009 zijn de voorwaarden voor de starterslening aangepast, met
als gevolg dat het beroep op de starterslening sterk is toegenomen. In de Jaarrekening 2009 is dit nog niet
zichtbaar.

Voorziening Amsterdamse Middensegment Hypotheek (AMH)-fonds
De voorziening is bedoeld voor de ﬁnanciering van de AMH. Er worden al enige jaren geen nieuwe
verplichtingen meer aangegaan, de voorziening dient ter uitﬁnanciering van de bestaande verplichtingen.
De toevoegingen bestaan in 2009 uit rente-inkomsten (€ 1,2 miljoen). Naar aanleiding van inkomenstoetsen,
elke drie jaar, wordt een deel van het aﬂossingsvrije/renteloze deel verschoven naar het deel waarover rente
wordt betaald. Deze rente wordt in het fonds gestort. In 2009 is € 0,6 miljoen onttrokken aan rentebijdragen.

Parkeergarages Bijlmermeer
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De voorziening parkeergarages Bijlmermeer wordt gebruikt voor de afwikkeling van de voorﬁnanciering van
de bijdrage van aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting in de kosten van de sloop van parkeergarages. In
2009 waren er geen mutaties.
Voorzieningen in verband met de subsidies uit het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
De middelen in de voorziening doelstelling 2 Groot Oost en urban 2 zijn niet bestede subsidiemiddelen. In
2009 zijn na controles op de naleving van de subsidievoorwaarden de beschikkingen aan enkele projecten
ingetrokken. De middelen zijn weer aan de voorziening toegevoegd. In 2009 zijn geen nieuwe verplichtingen
aangegaan.
Daarnaast worden in het resultaatgebied een aantal reserves en voorzieningen verantwoord die gering in
omvang zijn en/of betrekking hebben op de bedrijfsvoering (zoals vakantiegeld en inactieven).

Afgewikkelde reserves en voorzieningen
Onderstaande reserveringen zijn in het verleden getroffen, als gevolg van volledige besteding en of
bestuurlijke besluitvorming zijn ze niet langer nodig.

Reserves
Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden
Discontinuïteitsreserve uitzendfunctie
 Reserve groeifonds groen Zuidas
 Egalisatiereserve Noordwaarts
 Integraal informatiebeheer
 Bestuurlijke begeleiding Zuidas
 Ontwikkelingsalliantie
 Vakantiegeld (DAB – Westpoort)
 Woon-, Leer- en Werktrajecten
 WW-fonds (Dienst Wonen)
 Onderhoud woonwagens / locaties
 Koers Nieuw West
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Voorzieningen
Izmit verplichtingen
Naijleffecten
 Geluidsaneringen woningen A10
 EFRO doelstelling 2 Zuidoost
 Verschillende trafoleningen.



3.2 Investeringen
De investeringen in dit resultaatgebied hebben nagenoeg geheel betrekking op grondexploitaties, die
comptabel niet als investering in de rekening worden verantwoord, maar als onderhanden werk. Het is
moeilijk om de mutaties goed te ramen omdat deze afhangen van de voortgang van projecten en marktomstandigheden. Gedurende de uitvoering van de grondexploitaties, die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de centrale stad, worden de uitgaven en inkomsten tot planafsluiting als voorraden geactiveerd en
komen op de balans tot uiting in de stand van het grondproductiekapitaal.
De opbrengsten van de grootstedelijke grondexploitaties in 2009 (dat wil zeggen de vermindering van
het grondproductiekapitaal) waren met € 321 miljoen aanzienlijk lager dan begroot (€ 563 miljoen)
 De kosten (dat wil zeggen de vermeerdering van het grondproductiekapitaal) bedroegen € 435 miljoen,
eveneens minder dan begroot (€ 473 miljoen)


De positieve stand van het grondproductiekapitaal eind 2009 betekent dat in de lopende plannen tot en met
2009 € 618 miljoen meer is besteed dan werd ontvangen uit gronduitgifte en andere bronnen.
Bedragen x € 1 miljoen

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Opbrengsten (= vermindering)

-230

-186

-136

-311

-156

-321

Kosten (= vermeerdering)

356

379

244

197

225

435

Netto vermeerdering

126

194

107

-114

69

114

Stand ultimo

248

441

549

435

504

618

Gespeciﬁceerd naar de verschillende clusters projecten was in 2009 de ontwikkeling als volgt:
Grondproductiekapitaal
Bedragen x € 1 miljoen

Uitgaven

Opbrengsten

2008

2009

2008

2009

IJburg

55

144

-26

-42

Noordwaarts

54

130

-15

-41

Zuidas

45

47

-11

-6

Zuidelijke IJ-oevers

28

37

-40

-42

Stationseiland

3

2

-2

-2

Oga Werkgebieden

3

12

-11

-4

19

37

-45

-2

Zuidoostlob
Wibaut aan de Amstel

0

14

0

0

Overig

18

12

-6

-182

Totaal

225

435

-156

-321
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Ten opzichte van 2008 is in 2009 het grondproductiekapitaal opgelopen met € 114 miljoen.
In 2009 is het Projectbureau Wibaut aan de Amstel ingesteld. Een zeer belangrijke mutatie is het administratief verwerken van de overdracht van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Zuid. Dit is verwerkt in de tabel
Grondproductiekapitaal (zie verderop) verwerkt in de rij ‘overig’: het gaat hierbij om € 176 miljoen van de
opbrengst van € 182 miljoen.
Worden deze opbrengst en overige mutaties buiten beschouwing gelaten en wordt alleen gekeken
naar de mutatie in de grondproductie van de projecten dan is in 2009 voor € 394 miljoen geïnvesteerd.
De opbrengsten waren € 94 miljoen en blijven ver achter bij de ramingen. Per saldo is de toename dan
€ 301 miljoen.

4 Het Vereveningsfonds en Zuidas

4.1 Algemeen Vereveningsfonds
De ﬁnanciële resultaten van de meeste grondexploitaties van de centrale stad en de stadsdelen worden
verantwoord in het Vereveningsfonds (VE-fonds).
Het VE-fonds is onderverdeeld in:
 de algemene voorziening tekorten grondexploitatie ter dekking van de tekorten van vastgestelde
grondexploitaties. Voor elke vastgestelde grondexploitatie met een geraamd negatief resultaat, is in het
VE-fonds een voorziening opgenomen gelijk aan het geraamde tekort. Zonodig wordt de voorziening
elk jaar aangepast op basis van de actuele inzichten in de geraamde tekorten. Bij de afsluiting van een
verliesgevend plan vindt een onttrekking aan de voorziening plaats die gelijk is aan het gerealiseerde
tekort
 clusters van samenhangende grondexploitaties: IJburg, vernieuwing Bijlmer en Overhoeks. Hier worden
de saldi van winstgevende plannen gebruikt ter dekking van verliesgevende plannen en planoverstijgende kosten (zoals infrastructuur), voor zover passend binnen de bestuurlijk vastgestelde ﬁnanciële
kaders. Elk jaar wordt per cluster de reserve en voorziening opgerent en zonodig aangepast. Bij het
cluster Herstructurering Bedrijfsterreinen worden de positieve en negatieve plannen niet direct verevend;
in de voorziening zijn alleen de negatieve plannen opgenomen.
bestemmingsreserves voor de dekking van speciﬁeke kosten in de sfeer van grondexploitaties of andere
bestuurlijk vastgestelde projecten. Deze worden jaarlijks geïndexeerd en zonodig aangepast
 de algemene reserve tenslotte is het bedrag dat beschikbaar is voor de dekking van tegenvallers in
lopende negatieve plannen en eventuele nieuwe grondexploitaties met een geraamd negatief resultaat
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Uit het VE-fonds worden bijdragen verstrekt aan de voorzieningen bodemsanering en eerste verstratingen
die in andere resultaatgebieden worden verantwoord.

4.2 Ontwikkelingen in 2009 Vereveningsfonds
Ultimo 2009 waren in het VE-fonds 126 plannen opgenomen, waaronder ook de clusters van met elkaar
samenhangende (deel)plannen. In 2009 zijn negen plannen toegevoegd en er zijn twaalf plannen afgesloten.

4.2.1 Gevolgen kredietcrisis
Op 17 december 2009 heeft uw Vergadering de Grondprijzenbrief 2010 vastgesteld. Daarbij is besloten
om de bevriezing van de grondprijzen in 2009 op te heffen en voor 2010 weer uit te gaan van residueel
bepaalde grondprijzen. Vanwege de grote leegstand op de kantorenmarkt en in afwachting van de
formulering van een regionale kantorenstrategie zijn de grondprijzen voor kantoren en bedrijfsruimtes nog
wel bevroren. De residuele grondprijsontwikkeling geeft echter een prijsdaling van 25 tot 40% te zien. De
kurk waarop een belangrijk deel van de Amsterdamse gebiedsontwikkeling tot nu toe dreef, namelijk de
winsten van nieuwe gronduitgiften voor commerciële functies, is verdwenen.
Stadsbreed is er verder sprake van een overmaat aan vooral woningbouwplannen en kantoorplannen. Om al
deze plannen te begeleiden worden proceskosten gemaakt en worden er investeringen gepleegd, hoewel
realisatie van veel plannen onzeker is. Deze wijze van werken, het werken met een forse overmaat, is van
structurele aard.
De grondopbrengsten in de grondexploitaties van het VE-fonds staan in toenemende mate onder druk.
Gerekend wordt op toenemende tekorten op de grondexploitaties. Het tekort ultimo 2009 van de Algemene
Reserve van het VE-fonds is gesteld op € 256,6 miljoen. Het beeld van de effecten van de verslechteringen
op het niveau van de afzonderlijke plannen is nog niet duidelijk. Vooruitlopend is met het oog op deze
verslechteringen in de Jaarrekening 2009 al wel € 233 miljoen gereserveerd binnen de Algemene Reserve.
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Naar de huidige inzichten kent de Algemene Reserve van het VE-fonds eind 2014 een negatieve stand van
€ 316 miljoen. Indien deze meerjarige raming werkelijkheid wordt, is er geen zicht op een positieve stand
van de Algemene Reserve van het Vereveningsfonds vijf jaar na peildatum van minimaal + € 50 miljoen
(de zogenoemde weerstandnorm van het Meerjareninvesteringsplan). Er wordt niet meer voldaan aan
het normatieve kader van het MIP, zoals dat door ons College is vastgesteld en geaccordeerd door uw
Vergadering.
Een probleem van een dergelijke omvang vraagt om vergaande maatregelen.
 Met de ‘stofkamoperatie’ is in 2009 gezocht naar ruimte in de fondsen en zijn maatregelen binnen de
bestaande actieve plannen geïnventariseerd die circa € 200 miljoen moesten opleveren. Inmiddels is het
beeld dat deze operatie uiteindelijk maximaal € 115 miljoen zal opleveren. Daarmee lijkt de oplossing van
de problemen via het optimaliseren binnen het huidige programma verder niet meer mogelijk
Ons College heeft in december 2009 aangekondigd alle plannen, ook waarvoor eerder al bestuurlijke
goedkeuring is verleend, tegen het licht houden. Na zorgvuldige heroverweging zullen de dan nog
overeind gebleven plannen worden voorgelegd aan het nieuw gekozen bestuur. Dit wordt gedaan bij de
grootstedelijke projecten, inclusief de Zuidas, maar de stadsdeelplannen worden ook in beeld gebracht
 Vooruitlopend op deze heroverweging heeft ons College tijdens dezelfde bijeenkomst waarin uw
Vergadering de Begroting 2010 vaststelde (op 16 en 17 december 2009), uw instemming gevraagd en
verkregen om met onmiddellijke ingang terughoudend te zijn met het aangaan van nieuwe verplichtingen
voor de grondexploitaties van de grootstedelijke en coalitieprojecten, inclusief de Zuidas. Als gevolg
hiervan heeft ons College alle mandateringen voor het aangaan van verplichtingen voor grondexploitaties
beperkt tot € 1 miljoen (bij werken) en € 193.000 (bij diensten en leveringen). Verplichtingen boven deze
genoemde bedragen vereisen expliciet toestemming van ons College. Wij hanteren hierbij het principe
‘nee, tenzij’




Het zijn deze maatregelen die, in combinatie met de door ons College aangekondigde heroverwegingsoperatie van plannen, zullen moeten leiden tot een situatie waarin de negatieve vooruitzichten van het VE-fonds
zo snel als mogelijk verbeteren.

4.2.2 SADC
In 2009 stemde Uw vergadering in met de doorstart van Schiphol Area Development Company (SADC) en
de oprichting van een grondexploitatiemaatschappij met (een deelneming van) SADC en (een deelneming
van) de gemeente Amsterdam voor de ontwikkeling van Lutkemeer 3. Ondanks dat het hier niet gaat om een
reguliere grondexploitatie vinden er wel kasstromen via het VE-fonds plaats. Zo wordt – voor het vergroten
van het aandeel van de gemeente Amsterdam in SADC – een deel van de grondopbrengsten aangewend
die gegenereerd worden met het inbrengen van Lutkemeer 3 in de nog op te richten Gemeenschappelijke Grondexploitatie Maatschappij (GEM). Tevens zal vanuit deze grondopbrengsten onder meer een
vergoeding aan Osdorp betaald worden voor de gronden en zal een verwerving van particulier terrein
plaatsvinden. Per saldo wordt voor deze kasstromen uitgegaan van een budgettair neutraal effect op het
Vereveningsfonds. Op termijn zal wel rekening gehouden kunnen worden met dividenduitkering ten gunste
van het Vereveningsfonds.

4.2.3 GEPS
Het huidige Grondexploitatie en Planning Systeem8 (GEPS) kent een deels verouderde programmatuur en
functioneert niet optimaal. Om deze manco’s te verhelpen en vernieuwde werkprocessen binnen het grondexploitatiebeheer beter te ondersteunen, is in 2009 gewerkt aan het project Planex (Planexploitatiesysteem).
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Het systeem voor het opzetten, beheer en monitoren van de grondexploitaties.
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Op 16 februari 2010 stelde ons College de nota ‘Meer ruimte winnen, naar een gezond Vereveningsfonds’ vast. Deze nota beschrijft mogelijke maatregelen ter versterking van de ﬁnanciële positie van het
Vereveningsfonds. Nadat bij een nieuw programakkoord verder bestuurlijk richting is bepaald, zullen deze
maatregelen worden opgenomen in het verdelingsvoorstel Vereveningsfonds bij de Begroting 2011. Dit is
de eerste begroting van het nieuwe bestuur.

4.3 Reserves en voorzieningen VE-fonds

Omschrijving (Bedragen x € 1 miljoen)

Ultimo 2008 Toevoeging Onttrekking Ultimo 2009

Bestemmingsreserves planclusters
Bestemmingsreserve IJburg

0,0

12,8

3,7

9,0

23,7

2,7

12,4

14,0

Bestemmingsreserve Herstructurering Bedrijfsterrein

5,0

0,2

0,3

4,8

Bestemmingsreserve Overhoeks

6,6

0,4

4,2

2,8

35,3

16,0

20,7

30,6

Investeringsprojecten Programakkoord

12,5

0,1

9,2

3,4

Vrije Ruimte Programakkoord 1998-2002

Bestemmingsreserve Vernieuwing Bijlmer

Subtotaal planclusters
Overige bestemmingsreserves

15,0

1,7

13,8

2,9

Risico’s aankoop schoolgebouwen

1,4

0,0

1,0

0,4

Nieuwbouw scholen IJburg

1,0

0,0

1,0

0,0

Na-ijlende werkzaamheden Nieuw-Sloten

0,1

0,0

0,1

0,0

16,7

0,2

8,8

8,2

Tijdelijke studentenhuisvesting

0,0

2,5

0,0

2,5

Stimulering Actieplan Woningbouw

0,0

8,0

0,0

8,0

Verlaging Nieuwe Leeuwarderweg

POR Zuidelijke IJ-oever

0,0

30,5

0,0

30,5

Bestemmingsreserve Zuidas

28,0

1,1

0,0

29,1

Subtotaal overige bestemmingreserves

74,8

43,0

3,9

55,9

401,1

15,0

12,8

403,4

58,5

14,6

6,7

66,4

2,3

0,4

0,0

2,7

44,0

5,8

0,0

49,8

506,0

35,9

19,5

522,4

Voorzieningen planclusters
Voorziening IJburg
Voorziening vernieuwing Bijlmermeer
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Voorziening Herstructurering bedrijfsterreinen
Voorziening Grondexploitatie Overhoeks
Subtotaal voorzieningen planclusters
Overige voorzieningen
Verplaatsing Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Subtotaal overige voorzieningen

85,9

3,2

89,1

0,0

85,9

3,2

89,1

0,0

Algemene voorzieningen tekorten grondexploitaties

247,8

56,8

29,2

275,3

Algemene reserve

-56,6

-126,0

74,0

-256,6

Subreserve Bouwen aan de stad
Subreserve Kredietcrisis
Totaal bestemmingsreserves en voorzieningen RG SO

7,2

4,5

0,0

11,7

90,0

233,0

90,0

233,0
872,4

990,3

266,5

356,4

Waarvan reserves (incl. subreserves)

150,7

170,6

218,6

74,7

Waarvan voorzieningen

839,6

95,9

137,8

797,7

De toevoegingen en onttrekkingen binnen het VE-fonds laten zich lastig ramen omdat deze sterk afhangen
van inherent onzekere marktontwikkelingen, terwijl ook de ongewisse doorloop van juridische procedures
de ramingen van ﬁnanciële stromen lastig maakt. Om die reden richt de toelichting zich vooral om de
gerealiseerde mutaties en minder op de oorzaken van de afwijking ten opzichten van de begroting.
Relevant is verder dat in het bijzonder de ontwikkeling van de voorzieningen voor verliesgevende grondexploitaties is gebaseerd op opgaven van planbeheerders najaar 2009 (het zogeheten herfst-RAG9). Het is
echter mogelijk dat sommige wijzigingen bestuurlijk niet zullen worden geaccordeerd. Dit kan pas in de loop
van 2010 duidelijk worden.
Voorzieningen in de voorgaande tabel zijn exclusief bodemsanering en 1e verstrating die in andere
resultaatgebieden worden verantwoord.
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RAG: Resultaat Actieve Grondexploitaties
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4.3.1 Planclusters

IJburg
De reserve IJburg en de voorziening IJburg zijn bestemd voor de dekking van de verliesgevende grondexploitaties van het plancluster IJburg.
De belangrijkste ontwikkelingen in 2009 zijn:
 aan rente is € 15 miljoen bijgeschreven op de voorziening
 actualisatie leidt tot een verhoging van de voorziening met € 12,8 miljoen ten laste van de
bestemmingsreserve
 het terugdraaien van de aanzuivering van € 3,7 miljoen vanuit de Algemene Reserve ultimo 2008 aan de
bestemmingsreserve

Vernieuwing Bijlmermeer
Momenteel bestaat dit cluster uit veertien actieve plannen, die samen een negatief saldo hebben van
€ 66,4 miljoen. De voorziening Vernieuwing Bijlmermeer bedraagt daarom eind 2008 € 66,4 miljoen; de
bestemmingsreserve bedraagt € 14 miljoen.
De belangrijkste ontwikkelingen in 2009 zijn:
 bijschrijven van rente op de voorziening en de reserve van in totaal € 3,1 miljoen
 actualisatie van grondexploitaties leidt tot verlaging van de bestemmingsreserve met € 11,0 miljoen ten
gunste van de voorziening
afsluiting van twee winstgevende plannen leidt tot een vrijval van € 0,4 miljoen aan de
bestemmingsreserve
 afsluiting van vier verliesgevende plannen leidt tot een onttrekking van € 5,3 miljoen aan de voorziening


Herstructurering bedrijventerreinen

De belangrijkste mutaties in 2009 waren:
 bijschrijving van rente op de reserve en de voorziening van in totaal € 0,3 miljoen
 een verhoging van de voorziening na actualisatie van de grondexploitaties met € 0,3 miljoen

Overhoeks
De bestemmingsreserve bedraagt eind 2009 € 2,8 miljoen. De voorziening voor de grondexploitatie
bedraagt ultimo 2009 € 49,8 miljoen en die voor de voorziening bodemsanering € 2,9 miljoen.
De belangrijkste mutaties in 2009 waren:
 bijschrijving rente op de reserve en de voorziening van € 2,0 miljoen
 de voorziening voor de grondexploitatie is bij de actualisatie verhoogd met een bedrag van € 4,2 miljoen
ten laste van de bestemmingsreserve

4.3.2 Overige bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves worden, voor zover van toepassing, geïndexeerd met de index voor materiële
uitgaven (2,5% in 2009). Indexering gaat ten laste van de Algemene Reserve.

Investeringsprojecten programakkoord 1998-2002
De reserve programakkoord 1998 investeringsprojecten is gevormd nadat voor het programakkoord
1998-2002 vier projecten zijn aangewezen, waarvan de kosten uit het VE-fonds zouden worden gedekt:
Holterbergweg, Natuurontwikkeling IJmeer, IJweg en Noordzeeweg. De eerste twee projecten zijn inmiddels
volledig gerealiseerd.
De onttrekking in 2009 van € 9,2 miljoen aan deze reservering is vanwege de overdracht van een deel van de
reserve aan de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV). Het betreft de reservering voor de IJweg van
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Uw Vergadering heeft een programma vastgesteld van te herstructureren bedrijventerreinen. In 2009 zijn
geen plannen afgesloten en geen nieuwe plannen vastgesteld. Momenteel gaat het om acht plannen. Ultimo
2009 bedraagt de voorziening € 2,7 miljoen, de bestemmingsreserve bedraagt € 4,8 miljoen.

€ 6,7 miljoen en een deel van de reservering voor de Noordzeeweg, te weten € 2,5 miljoen. De bestemming
verandert niet door de overdacht.
Het resterende deel van de bestemmingsreserve Noordzeeweg is als gevolg van indexatie verhoogd met
€ 0,1 miljoen.

Vrije ruimte programakkoord 1998-2002
In het kader van de Begroting 2000 is bepaald dat een bedrag van € 27,7 miljoen in de programakkoordperiode 1998-2002 gereserveerd wordt voor zes projecten. Hiervan zijn er inmiddels drie afgerond:
warmtelevering IJburg, Inrichting park en natuurzone Amsterdam-Rijnkanaal en OV-verbinding De Aker.
De belangrijkste ontwikkelingen bij de overige drie projecten in 2009 zijn:
 overheveling aan de dienst infrastructuur verkeer en vervoer van de reservering van € 12,3 miljoen voor
de inpassing van de stations voor de Noord/Zuidlijn in noord
omdat er geen kosten meer worden verwacht voor het informatiecentrum op IJburg valt € 0,4 miljoen vrij
aan de algemene reserve van het VE-fonds
 voor sociaal-culturele voorzieningen op IJburg is € 1,2 miljoen onttrokken in verband met de aanleg van
een sporthal op Haveneiland-Oost
 aan de bestemmingsreserve is op basis van indexering € 1,7 miljoen toegevoegd


Risico’s aankoop schoolgebouwen
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De reserve is gevormd voor het afdekken van risico’s van de exploitatie van aangekochte vrijkomende
panden van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Uw Vergadering heeft besloten dat de reserve ook
kan worden ingezet als dekking voor de risico’s van de exploitatie van voormalige ROC-panden. De reserve
wordt jaarlijks geïndexeerd.
In 2009 is € 1 miljoen vrijgevallen aan de algemene reserve van het VE-fonds zodat eind 2009 een saldo
resteert van € 0,4 miljoen. Naar verwachting wordt dit bedrag in 2010 onttrokken voor de aankoop van een
terrein van ROCvA. De bestemmingsreserve kan daarna afgewikkeld worden.

Nieuwbouw scholen IJburg
De reserve is gevormd voor het dekken van het verschil tussen de normkosten en de werkelijke kosten van
nieuw te bouwen scholen op IJburg. In 2009 is voor dit doel € 1 miljoen onttrokken. Eind 2009 is de
bestemmingsreserve leeg. Zij zal worden afgewikkeld.

Na-ijlende werkzaamheden Nieuw Sloten
De reserve dient als dekking voor na-ijlende kosten die het stadsdeel Slotervaart in rekening kan brengen. In
2009 is de resterende € 0,1 miljoen onttrokken. De bestemmingreserve is nu leeg en zal worden afgewikkeld.

Verlaging Nieuwe Leeuwarderweg
De reserve dient ter dekking van de kosten van het omlaag brengen van de Nieuwe Leeuwarderweg, in
samenhang met het aanleggen van de Noord/Zuidlijn. In 2005 is met de uitvoering begonnen en de reserve
zal in de komende jaren worden besteed. In 2009 is voor dit doel € 8,8 miljoen onttrokken. Er is € 0,2 miljoen
toegevoegd als indexering.

Tijdelijke studentenhuisvesting
Deze bestemmingsreserve is in 2009 nieuw gevormd ten laste van de algemene reserve van het VE-fonds.
De hoogte van de reservering is afgeleid van de toegezegde verplaatsingsvergoedingen en bedraagt
maximaal € 1 miljoen voor de HJE Wenckebachweg en maximaal € 1,5 miljoen voor de NDSM-werf. In 2009
vonden geen onttrekkingen plaats.

Stimulering actieplan Woningbouw
Voor de stimuleringsmaatregel tijdelijke omzetting van koop naar huur uit het in 2009 door uw Vergadering
vastgestelde actieplan ‘Woningbouw in tijden van crisis’ is een budget van € 16 miljoen geoormerkt in het
VE-fonds. In 2009 is hiervoor de bestemmingsreserve ‘Stimulering actieplan woningbouw’ gevormd. Vanuit
de algemene reserve van het VE-fonds zal in 2009 en 2010 € 8 miljoen aan de reserve worden gedoteerd.
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POR Zuidelijke IJ-oever
Dit is een nieuwe bestemmingsreserve die binnen het VE-fonds is gevormd. Het geld dat aan deze reserve
wordt gedoteerd, € 30,5 miljoen, betreft subsidiegeld uit het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing. Dit
geld wordt rentedragend gemaakt door het op een bestemmingsreserve te zetten.

Bestemmingsreserve Zuidas
De grondexploitaties van de Zuidas zitten met ingang van 2009 niet meer in het VE-fonds. In de VE-fonds
resteert nog de bestemmingsreserve voor de module goedkoop segment op het Dok. Omdat er voor het
Dok nog geen investeringsbesluiten zijn genomen, is er voor de module nog geen voorziening getroffen.
Aan de bestemmingsreserve is in 2009 niets onttrokken. Er is € 1,1 miljoen rente aan toegevoegd.

4.3.3 Voorzieningen

Verplaatsing Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI)
De aanlegkosten van het aanvoerstelsel voor de nieuwe rioolwaterzuivering in Westpoort worden gedekt
via bijdragen uit drie grondexploitaties, Zeeburgereiland, Overamstel en Rhijnspoorplein en de voorziening
in het VE-fonds. De drie grondexploitaties zijn vastgesteld. In 2009 zijn de laatste betalingen verricht en
is de voorziening afgewikkeld. Hierbij heeft een vrijval van € 3,3 miljoen aan de algemene reserve van het
VE-fonds plaatsgevonden.

Algemene voorziening tekorten grondexploitatie
De algemene voorziening tekorten grondexploitaties bevat alle actieve grondexploitaties met een negatief
saldo (uitgezonderd de planclusters). De vaststelling van nieuwe plannen, de afsluiting van plannen en
verandering van de saldi van doorlopende plannen beïnvloeden het saldo. Voor de positieve plannen geldt
dat bij de planafsluiting het overschot vrijvalt ten gunste van de algemene reserve VE-fonds. In 2009 nam de
voorziening toe met € 27,6 tot € 275,3 miljoen.




verhoging van de voorziening met € 11,9 miljoen na de actualisatie van de lopende grondexploitaties
verhoging van de voorziening met € 12,2 miljoen in verband met de toevoeging van twee nieuwe
negatieve plannen in 2009 (Restwerkenplan Doornburg en Stationslocatie)

4.4 Algemene Reserve Vereveningsfonds
Voor het perspectief van het VE-fonds is de algemene reserve de belangrijkste indicator. De Algemene
Reserve is de zogenoemde vrije ruimte in het VE-fonds, die vooral dient als buffer voor tegenvallers
in lopende plannen en als dekking voor nieuwe verliesgevende plannen. De Algemene Reserve wordt
hoofdzakelijk gevoed uit de resultaten van afgesloten positieve plannen.
De stand van de Algemene Reserve bedraagt ultimo 2009 € 11,9 miljoen negatief (inclusief de subreserve
Bouwen aan de Stad voor € 11,7 miljoen en de subreserve kredietcrisis van € 233 miljoen). De Algemene
Reserve in enge zin (het ‘vrije vermogen’) is gedaald tot - € 256,6 miljoen. Ten opzichte van de Jaarrekening
2008 is dit een verslechtering van € 200 miljoen. De ontwikkeling van de Algemene Reserve is onderstaande
tabel gespeciﬁceerd.
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De belangrijkste ontwikkelingen in 2009 zijn:
 daling van de voorziening in 2009 met € 5,9 miljoen door het afsluiten van negatieve plannen
 rente bijschrijving in 2009 van € 9,3 miljoen

Ontwikkeling Algemene Reserve VE-fonds in 2009
Bedragen x € 1 miljoen
Omschrijving

Ultimo
2008

Verrekening negatieve bestemmingsreserves

3,7

Rente en indexering

1,9

Vrijval

67,7

Actualisatie algemene voorziening tekorten grondexloitaties

-24,2

Vrijval subreserve kredietcrisis na actualisatie voorziening

22,3

Tijdelijke school Kop-Java eiland

-3,8

Beloning/bijdragen stadsdelen planafsluitingen

-0,1

Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)

0,7

Aanvullend Convernant Erfpacht (ACE)

0,5

Apparaatskosten toets- en vermogensbeheer OGA

-4,1

Bodemsanering

-17,9

Stimulering actieplan woningmarkt

-8,0

Tijdelijke studentenhuisvesting

-2,5

Planvormingskosten grootstedelijke en/of coalitieprojecten

-8,6

Riva-terrein

-1,2

Dotatie subreserve Kredietcrisis

-233,0

Overig
Vrije ruimte Algemene Reserve
Subreserve kredietcrisis
Subreserve Bouwen aan de stad
Totaal Algemene Reserve

Ultimo
2009

6,8

Vrijval subreserve kredietcrisis voor plannen met ﬁnancieel kader
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Mutaties
2009

-0,3
-56,6

-200,0

-256,6

90,0

143,0

233,0

7,2

4,5

11,7

40,6

-52,5

-11,9

Het merendeel van de mutaties in bovenstaande tabel heeft een incidenteel karakter. De apparaatskosten
toets- en vermogensbeheer en de kosten voor planvorming worden jaarlijks onttrokken aan de Algemene
Reserve. Voor de in de Begroting 2009 begrote onttrekking aan de Algemene Reserve van € 40 miljoen voor
Plabeka 1, de reeds lopende operatie gericht op het schrappen van vierkante meters kantoorprogramma
in plannen naar aanleiding van overmaat op stedelijk niveau, geldt dat het directe effect op de Algemene
Reserve nog niet bij de Jaarrekening 2009 is geëffectueerd. Het effect schuift door naar 2010.
In de overeenkomst van de gemeente met de corporaties getiteld ‘Bouwen aan de Stad’ is vastgelegd dat
de corporaties voor elke verkochte sociale woning een bijdrage van € 3.000 en later € 5.000 in het VE-fonds
storten. De bijdragen zullen worden gebruikt als dekking voor grondexploitaties met sociale huurwoningen.
De voeding van de subreserve in 2009 bedroeg € 4,5 miljoen.
In 2009 is na de actualisatie van de voorzieningen de bij Jaarrekening 2008 aan de subreserve kredietcrisis
gedoteerde € 90 miljoen weer vrijgevallen aan de Algemene Reserve (voor de plannen met een ﬁnancieel
kader is besloten om het negatieve effect van de crisis en indexering niet te verwerken in het fonds).
De grondopbrengsten in de grondexploitaties staan onverminderd onder druk. Daarom is eind 2009 de
subreserve ten laste van de Algemene Reserve aangevuld tot € 233 miljoen. Dit bedrag is voor plannen
waarvoor al een voorziening bestaat en voor plannen waarvan het overschot omslaat in een tekort. De
grondopbrengsten voor commerciële bestemmingen hebben in deze € 233 miljoen een aandeel van
€ 150 miljoen. Voor IJburg wordt voor de grondopbrengsten voor woningbouw een risico van € 40 miljoen
onderkend. Ook staan de grondopbrengsten voor woningbouw op het Zeeburgereiland onder druk; het
positieve resultaat van de grondexploitatie zal bij effectuering van het risico omslaan in een te voorzien
tekort van € 18 miljoen. Verder wordt verondersteld dat vertraging in de gronduitgifte leidt tot een
verhoging van de voorzieningen met € 25 miljoen.
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4.5 Zuidas

4.5.1 Algemeen
In 2009 is de Dienst Zuidas Amsterdam opgericht. De grondexploitaties zijn daarmee onder de
verantwoordelijkheid van de Dienst Zuidas Amsterdam geplaatst. Bij de Actualisatie 2009 heeft de ﬁnanciële
overheveling plaatsgevonden van budgetten die met de oprichting van de dienst gepaard gaan. Vooralsnog
wordt ervan uitgegaan dat de Zuidas geen deelneming zal worden. In 2009 is besloten om af te zien van de
veiling.
De grondexploitatie van Zuidas Amsterdam heeft in 2009 in het teken gestaan van de economische crisis.
Geplande gronduitgiften zijn uitgesteld en/of door marktpartijen heroverwogen.
Voor de ontwikkeling van de Dokzone is in 2009 onder leiding van de rijksvertegenwoordiger een aantal
nieuwe varianten ontwikkeld. De opdracht was om de ﬁnanciële haalbaarheid te verbeteren en de risico’s te
beperken. Naar aanleiding van de voorstellen van de rijksvertegenwoordiger heeft ons College de voorkeur
uitgesproken voor een eindsituatie waarin de infrastructuur op de Zuidas onder de grond word gebracht; het
‘DOK onder de grond’-model.

4.5.2 Financieel
Bedragen x € 1 miljoen

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

0

20

14,1

0

158,8

17,6

Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

0

-138,8

-3,4

Mutaties in reserves

0

138,3

3,9

Saldo (incl. mutaties reserves)

0

0,5

0,5

Met ingang van 2009 worden de lasten, baten en reserves opgenomen onder de nieuwe dienst. Dit is
verwerkt in de Actualisatie 2009. De reserves zijn direct doorgeboekt naar de beginbalans van de Dienst
Zuidas. Dit is de belangrijkste verklaring voor het grote verschil in de baten en lasten tussen Actualisatie
2009 en de Jaarrekening 2009. Een andere verklaring is dat ten tijde van de actualisatie nog verondersteld
werd dat de Reserve Goedkoop Segment overgeheveld zou worden naar de Dienst Zuidas. Bij nader inzien is
besloten deze reserve bij het Ontwikkelingsbedrijf te laten.
De lasten bestaan uit plankosten voor de grondexploitaties, plankosten voor het dok en uit kosten voor
bestuurlijke begeleiding. De gerealiseerde plankosten voor grondexploitaties zijn in 2009 € 4,8 miljoen
lager dan begroot. Dit is vooral ingegeven door de marktsituatie. In 2009 hebben er geen gronduitgiften
plaatsgevonden en zijn de inspanningen op lopende plannen zijn geëxtensiveerd.
De gerealiseerde plankosten voor het Dok zijn met € 5,8 miljoen € 1,5 miljoen lager dan begroot. De
plankosten voor zowel de grondexploitaties als voor het Dok zijn lager door bezuinigingen op directie en
staf.
De kosten van de bestuurlijke begeleiding zijn met € 0,5 miljoen conform begroting.
Bedragen x € 1 miljoen
Reserve Zuidas grondexploitatie
Reserve groenfonds Zuidas
Totaal

Stand
ultimo 2008

+/+

Mutatie

Stand
-/- ultimo 2009

103,2

3,9

0

3,3

0

0

3,3

106,6

3,8

0

110,4

107,1

Bij de Actualisatie 2009 zijn de reserves overgeheveld en doorgeboekt naar de beginbalans. De toevoeging
van € 3,9 miljoen betreft een rentebijstelling. De reserve groenfonds groen zal bij Actualisatie 2010 volledig
worden onttrokken en worden toegevoegd aan de grondexploitatie groenfonds groen.
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Lasten
Baten

5 Het stimuleringsfonds volkshuisvesting

5.1 Algemeen
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) kent twee dekkingsbronnen met ieder een eigen
bestemmingsrichting:
de opbrengsten uit de verkoop van de Kabeltelevisie Amsterdam, het zogeheten SFV-KTA deel. Dit
deel wordt besteed aan de vernieuwing van de Bijlmermeer, de realisatie van huurwoningen in de
uitbreidingsgebieden en volkshuisvestingsinitiatieven in de vooroorlogse stad
 de opbrengsten uit de meerwaarde die ontstaat doordat bij de conversie van tijdelijke naar permanente
erfpachtcontracten van woningbouwcorporaties, deze laatste worden afgekocht. Dit zogeheten
erfpachtdeel (SFV-EP) is grotendeels bestemd voor de herstructurering van de naoorlogse wijken Parkstad
en Noord


De Commissie Stimuleringsfonds doet ons College voorstellen over de besteding van de middelen uit het
SFV.

stedelijke ontwikkeling

5.2 KTA-deel stimuleringsfonds
In 2001 heeft uw Vergadering besloten het KTA-deel aan te wenden voor:
 een aantal grote projecten (onder meer IJburg en het vernieuwingsplan Bijlmermeer)
 transformatie van de woningvoorraad in stedelijke vernieuwingsplannen, onder andere om woningen te
kunnen samenvoegen en om subsidies te kunnen verstrekken voor rolstoelgeschikte woningen (ROWO’s)
en wonen in beschermde omgeving (WIBO’s)
Ultimo 2007 was er, binnen het budget voor de transformatie van de woningvoorraad, sprake van een
aanzienlijke vrijval van € 11,8 miljoen. De besteding van dit bedrag is vastgelegd voor diverse doeleinden
waartoe is besloten bij de Begroting 2009 en de Begroting 2010. Doeleinden zijn onder andere achterstand
onderhoud monumenten, beter verbeteren, museum ’t Schip, maatschappelijk vastgoed en studentenhuisvesting. Ultimo 2009 was hiermee het budget van het KTA-deel volledig belegd. In 2009 is voor de verschillende projecten € 4 miljoen aan de reserve onttrokken. Ultimo 2009 bedroeg de reserve € 12,1 miljoen.

5.3 Erfpachtdeel Stimuleringsfonds
De grond waarop corporaties hun woningen bouwden is destijds grotendeels uitgegeven in tijdelijke
erfpacht. Gemeente en corporaties spraken in 1997 af dat de tijdelijke erfpachtcontracten bij aﬂoop worden
omgezet in voortdurende erfpachtcontracten en dat de corporaties de canon over een periode van 75
jaar afkopen. Door afkoop ontstaat voor de gemeente meerwaarde omdat de afkoopsom hoger is dan de
boekwaarde van de grond. Op grond van de gemaakte afspraak zal de gemeente deze meerwaarde storten
in het SFV-EP. Dit deel van het fonds is vooral bedoeld voor de herstructurering van bestaande woongebieden in Parkstad en Noord. De geraamde voeding van het SFV-EP tot 2020 bedraagt € 426,9 miljoen
(netto contante waarde per 1-1-2009, inclusief rente).
Het SFV-EP bestaat uit twee onderdelen die ieder de helft van de meerwaarde als voeding hebben:



SFV-EP gronddeel ter dekking van tekorten in de grondexploitaties
SFV-EP vastgoeddeel ter dekking van onrendabele investeringen in de volkshuisvesting
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In de afgelopen jaren heeft uw Vergadering al een groot deel van de middelen die tot 2020 beschikbaar
komen gereserveerd voor speciﬁeke SV-plannen. Voor elk SV-plan heeft uw Vergadering een taakstellend
budgettair kader vastgesteld met een bijdrage uit het gronddeel en vastgoeddeel van het SFV-EP.
Het SFV-erfpacht gronddeel is opgedeeld in de volgende aan elkaar gerelateerde onderdelen:
 de reserve voor nieuwe negatieve grondexploitaties én de dekking voor niet voorziene toekomstige
tegenvallers in vastgestelde exploitaties met daarbinnen de reserve knelpuntenpot (t.b.v. knelpunten
in de vernieuwingsgebieden Noord en Parkstad voor zowel gronddeel als vastgoeddeel) en de reserve
Parkstad (t.b.v. knelpunten in Parkstadplannen)
 de voorziening nodig voor de dekking van de negatieve saldi van alle vastgestelde grondexploitaties
onder de werkingssfeer van het SFV
Het onderdeel voor de uitwerkingsplannen Raamovereenkomst Parkstad is in 2009 gevormd naar aanleiding
van de vaststelling in 2009 van het verdelingsvoorstel voor de 2e fase vernieuwingsplannen Raamovereenkomst Parkstad voor een totaalbedrag van € 34,7 miljoen. Vanuit deze reserve worden de bijdragen voor de
uitwerkingsplannen voorzien als ze zijn vastgesteld door het stadsdeelbestuur.
Er zijn in 2009 vier plannen afgesloten met in totaal een vrijval naar de reserve van € 6,9 miljoen. Eind 2009
waren er 37 actieve plannen.
Het verloop van het SFV-erfpacht gronddeel in 2009 was als volgt:
Bedragen x € 1 miljoen

Ultimo 2008 Toevoeging Onttrekking Ultimo 2009
24,0

33,6

35,9

21,7

Knelpuntenpot SFV

12,0

0,5

4,7

7,8

Parkstad

0

1,3

1,1

0,2

Uitwerkingsplannen Raamovereenkomst Parkstad

0

34,7

3,7

31,0

36,0

70,1

45,4

60,7

135,2

6,2

14,9

126,5

Totaal reserve SFV-EP gronddeel
Stimuleringsfonds gronddeel voorziening
Uitwerkingsplannen Raamovereenkomst Parkstad voorziening
Totaal voorziening SFV-erfpacht gronddeel

0

3,7

0

3,7

135,2

9,9

14,9

130,2

In de Begroting 2009 was een toevoeging van de reserve SFV-EP gronddeel van € 18,2 miljoen opgenomen
en er was aan onttrekkingen € 3,9 miljoen geraamd. De realisatie bedroeg ultimo 2009: € 70 miljoen
toevoeging en € 45 miljoen onttrekking. De belangrijkste mutatie betrof de vorming van de subreserve voor
de uitwerkingsplannen in het kader van raamovereenkomst parkstad à € 34,7 miljoen ten laste van de SFV-EP
reserve gronddeel algemeen. De belangrijkste overige mutaties betroffen:
Aandeel ontvangen meerwaarde
Planafsluitingen
 Verhoging ﬁnancieel kader ‘De Banne’ vanuit SFV-erfpacht vastgoeddeel
 Rente bijschrijving
 Meerwaarde ACE (110 – 125%) Parkstadplannen
 Terugdraaien aanzuiveren bestemmingsreserve parkstad
 Aanvullen voorzieningen Stimuleringsfonds
 Directe bijdragen aan plannen
 Bijdrage verhuiskostenvergoeding
 Terugdraaien aanzuiveren bestemmingsreserve Parkstad



+ € 16,6 miljoen
+ € 10,1 miljoen
+ € 4,9 miljoen
+ € 1,4 miljoen
+ € 1,3 miljoen
+ € 1,0 miljoen
- € 4,8 miljoen
- € 3,0 miljoen
- € 1,6 miljoen
- € 1,0 miljoen

Op de voorziening gronddeel Stimuleringsfonds werd € 5,1 miljoen rente toegevoegd. Voor plannen
met een negatief resultaat en verslechteringen in de geraamde saldi van lopende negatieve plannen
werd in totaal € 0,3 miljoen toegevoegd aan de voorziening. Voor een restwerkenplan werd € 0,8 miljoen
toegevoegd. Door afsluiting van negatieve plannen werd € 14,9 miljoen aan de voorziening onttrokken.
Ten behoeve van de bijdragen voor de uitwerkingsplannen die door het stadsdeelbestuur zijn vastgesteld
wordt vanuit de reserve uitwerkingsplannen Raamovereenkomst Parkstad een voorziening getroffen. In 2009
is aan deze voorziening € 3,7 miljoen gedoteerd voor drie uitwerkingsplannen: De Punt Noord (Osdorp),
Hoeﬁjzer en A10 strook Noord 2e fase (Slotervaart).
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Algemeen deel

Aan het SFV-erfpacht vastgoeddeel is in 2009 is € 13,3 miljoen onttrokken voor de door uw Vergadering
vastgestelde bestemmingen. De toevoeging aan het vastgoeddeel bedroeg € 17,8 miljoen. Ultimo 2009 is er
€ 18,4 miljoen aan openstaande verplichtingen voor rolstoelgeschikte woningen, nieuwbouw grote woningen
en wonen in een beschermde omgeving (Wibo). Voor een bedrag van € 15 miljoen zijn de werkzaamheden
gestart en voor een bedrag van € 3,4 miljoen zijn de werkzaamheden weliswaar nog niet gestart, maar is er al
wel een subsidiebeschikking afgegeven.
Bedragen x € 1 miljoen

Ultimo 2008 Toevoeging Onttrekking Ultimo 2009

SFV-erfpacht vastgoeddeel

80,2

17,8

13,3

84,7

6 Prioriteiten 2009

6.1 Realisatie prioriteiten 2009
Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010
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Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Koers Nieuw
I1
West Bijdrage
uit programakkoord middelen
voor Programma
Maatschappelijke
Investeringen

2.800

2.800

-

Ambitie is om in Nieuw West de sociaal
economische positie van de bewoners
binnen tien jaar op een gemiddeld
Amsterdams niveau te brengen Het
programma Koers Nieuw West geeft
een extra impuls die tussen nu en drie
jaar moet beiden tot een aantoonbare
inhaalslag op sociaal economisch
gebied van geheel Nieuw West

J

Investeren in
sociale infrastructuur: PMI

11.900

11.900

-

Exploitatie maatschappelijk vastgoed
tegen maatschappelijk aanvaardbare
tarieven

J

I1
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Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Overige prioriteiten
Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Westwaarts /
Haven-Stad

I3

150

150

0

Ruimtelijke uitwerking van gekozen
ontwikkelingsstrategieën, inclusief brede
consultatieronde. Uitwerking gebiedsoverstijgende verkenningen, uitbouwen
contacten in de regio

J

Kantorenloods

I3

150

0

0

Uitvoering geven aan meerjarige
prioriteit voor de periode 2008-2010 (zie
pagina 241 uit de Begroting 2008)

N

maart 2011

Proceskosten
pre-strategiebesluitfase

I3

500

434

0

Strategiebesluiten voor de betreffende
gebieden.

N

meerjarig
incidentele
prioriteit

Structuurvisie

I3

400

401

9

Ontwerpstructuurvisie gereed in 2009,
deﬁnitieve besluitvorming in 2010

J

Centralisatie
erfpachtbeheer

I3

1.000

300

100

Centralisatie erfpachtbeheer conform
bestuurlijke wens van centrale stad en
stadsdelen
Versterking centrale regie OGA op de
uitgifte.
Borging juiste en volledige erfpachtopbrengsten in de rekening OGA.

N

Verbeterprogramma OGA
Ontwikkelt

I3

690

0

0

OGA Ontwikkelt leidt tot een noodzakelijke cultuurverandering waardoor
ook het programma OGA Financieel
Gefundeerd met urgentie duurzaam
wordt geborgd

J

Koers
Nieuw West
(incidentele
middelen
besparing
fysieke sector)

I3

2.500

2.500

-

Zie prioriteit nr. I1

J

Nominale
ontwikkelingen
Zuidelijke
IJ-oevers

I3

4.400

0

4.400

Dekking van het tekort voor loon- en
prijsstijgingen

J

Tijdelijk strandje I3
Blijburg

175

145

Aantrekkelijke voorziening in IJburg

J

Koers Nieuw
West

2.100

2.100

Zie prioriteit nr. I1

N

-

juli 2010
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I4

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

31/12/2010
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Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Sleutelbudget
Stadsdelen

ISV

20.000

4.205*

15.795

Stadsdelen beschikken over eigen
ISV-budgetten

Reservering
Zuidelijke
IJ-oevers

ISV

4.306

1.118*

3.188

Realisatie van het plan openbare ruimte

Broedplaatsen

ISV

1.500

0*

0

Realisatie van 150 betaalbare ateliers

N

31/12/2011

Sanering
verkeerslawaai

ISV

2.358

3.596

0

Maatregelen zijn getroffen

J

ontbr

Loon en
prijscompensatie Zuidelijke
IJ-oevers

ISV

850

96*

754

Realisatie van het plan openbare ruimte

Zuidelijke
IJoevers:
Oosterdok
/ Prins
Hendrikkade

ISV

55

55*

0

Realisatie van het plan openbare ruimte

Vernieuwingsoperatie
Bijlmermeer

ISV

1.500

0

0

Een vernieuwde Bijlmermeer

N

31/12/2011

Projectbureau
vernieuwing
Bijlmermeer

ISV

248

87

161

Een vernieuwde Bijlmermeer

Projectvoorbereidingskosten

ISV

4.549

4.392*

157

Voortgang Stedelijke vernieuwing
in Noord, Zuidoost en Westelijke
tuinsteden

Verhuis- en
ISV
inrichtingskosten

200

83

0

Uitbetaalde verhuiskosten

J

Regeling van
ISV
groot naar beter

250

144

0

Uitbetaalde verhuiskosten voor
29 woningen

J

Woningverbetering

1.533

570

0

Circa 120 woningen gesubsidieerd

N

ISV
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31/12/2010

Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Kennisregie
Grote Projecten

S3

200

200

0

Professionalisering en meer hoogJ
waardige kennis voor het beheerst
begeleiden en realiseren van grote
ruimtelijke en grote infrastructurele
projecten
concernbrede borging kennis en gebruik
daarvan.

Wijksteunpunten Wonen

S3

1.000

1.000

0

In alle stadsdelen een operationeel en
laagdrempelig steunpunt

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J

*) bij gemerkte ISV-posten zijn de uitgaven vermeld, niet de eventuele verplichtingen

6.2 Toelichting realisatie prioriteiten 2009
Koers Nieuw West Bijdrage uit programakkoord middelen voor Programma
Maatschappelijke Investeringen. Investeren in sociale infrastructuur.

Westwaarts / Haven-Stad
Vanuit Westwaarts zijn verschillende verkenningen gedaan (woon-werkmilieus, milieucontouren, verkeer en
groen). In het najaar is met succes een Havensafari georganiseerd waarin de bezoeker kennis kon maken met
de veelzijdige aspecten van de haven.
In atelier Haven-Stad zijn samen met de Haven Amsterdam drie scenario’s uitgewerkt voor de mogelijke
ontwikkeling van de havengebieden tot aan de A10. De scenario’s maken deel uit van de Structuurvisie.

Proceskosten pre-strategiebesluitfase
Uit budget zijn bekostigd Strategiebesluiten voor de gebieden Amstel Business Park Zuid, Duivendrechtse
Veld, Uitbreiding Arena, Weespertrekvaart Zuid, Havenstraat, Bedrijventerrein Cruquius, Gaasperdammerweg
Noord, Sloterplas, Sportas, Buitenveldert.

Structuurvisie
Ontwerp-structuurvisie gereed in 2009, deﬁnitieve besluitvorming in 2010. Ontwerp-structuurvisie ligt ter
vaststelling door ons College in januari 2010 inclusief uitvoeringsprogramma, toetsingskader en beantwoording van reacties en zal eind 2010 door uw Vergadering kunnen worden vastgesteld.

Centralisatie erfpachtbeheer
Van het budget van € 1 miljoen voor 2009 is € 0,7 miljoen niet besteed. Voor de afronding van de activiteiten
is nog € 0,8 miljoen nodig. Onderdeel van de Begroting 2010 is een incidentele prioriteit van € 0,5 miljoen.
Van de prioriteit 2009 is nog € 0,1 miljoen nodig. In de Jaarrekening 2009 valt daarom € 0,4 miljoen vrij.

Verbeterprogramma OGA Ontwikkelt
Alle medewerkers van het Ontwikkelingsbedrijf krijgen instrumenten aangereikt om beter te functioneren
in de complexe samenwerkingsverbanden die het werken in de ruimtelijke sector met zich meebrengt. De
activiteiten zijn inmiddels uitgevoerd en het programma is formeel zomer 2009 afgesloten.
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DMO heeft in 2009 beschikkingen conform het verdeelvoorstel Wijkaanpak 2009 verleend aan de
stadsdelen. De beschikkingen waren reeds afgegeven alvorens besluitvorming plaats heeft kunnen vinden
over de substitutie tussen Koers Nieuw West en Wijkaanpak.

Nominale ontwikkelingen Zuidelijke IJoever
Sinds 2000 is het budget voor het plan openbare ruimte IJ-oevers met jaarlijkse tranches binnen het ISV
opgebouwd. Als gevolg van de sinds 2000 opgetreden inﬂatie is er een tekort ontstaan, waarvoor in het
verdelingsvoorstel 2009 ten laste van de algemene dienst € 4,4 miljoen wordt opgenomen. Deze bijdrage is
aan het einde van het jaar gedeclareerd ten gunste van de grondexploitatie.

Broedplaatsen
De prioriteit maakt onderdeel uit van een meerjarentoezegging waarbij een bepaald totaalbedrag ter
beschikking wordt gesteld voor Broedplaatsen. Begrotingsposten en realisatie lopen niet gelijk op.

Vernieuwing Bijlmermeer
De begrotingspost maakt onderdeel uit van een totaalbedrag dat nodig is voor de vernieuwing Bijlmermeer.
Uitvoering van de plannen en toewijzing budget loopt niet gelijk op.

Van groot naar beter

stedelijke ontwikkeling

In 2009 zijn met de regeling van Groot naar Beter 29 grote woningen leeg gekomen. Toegewezen zijn 33
grote woningen, waarvan19 zijn toegewezen aan een groot gezin en14 zijn toegewezen aan een huishouden
van vier of minder personen. Samen met de corporaties wordt gewerkt aan een effectievere aanpak van de
regeling.
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Resultaatgebied Bestuur en concern

Maatschappelijk effect
Ons College heeft zijn ambities betreffende het bestuur van de stad vastgelegd in het Programakkoord en
het Bestuursakkoord. De realisatie daarvan vergt een nieuwe manier van werken in een ﬂexibele organisatie,
die gemakkelijk kan omgaan met nieuwe opgaven. Daarbij zijn belangrijke aandachtspunten: regionalisering,
ketensamenwerking, ICT-ontwikkeling en klantgerichtheid.

1 Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Totaal resultaatgebied
Lasten +

166,0

Baten -

132,1

133,5

145,5

50,2

26,3

26,0

38,7

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves

115,8

105,8

107,5

106,7

Toevoeging minus onttrekking reserves

-16,1

-2,4

-3,5

-1,0

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves

99,7

103,3

104,0

105,7

Saldo reserves

10,8

8,7

7,5

9,9

Saldo voorzieningen

24,5

21,6

22,1

21,9

Investeringsuitgaven

0,4

0,0

0,7

1,2

2 Doelstellingen, activiteiten en ﬁnanciën per
subresultaatgebied

2.1.1 Bestuur: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

5,7

5,7

6,0

6,1

Baten -

0,3

0,0

0,1

0,1

Mutaties in reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo

5,4

5,7

5,9

6,0
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2.1 Subresultaatgebied Bestuur

Toelichting
De lasten zijn circa € 0,4 miljoen hoger geworden. Dit wordt veroorzaakt door:
 hogere uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en weduwen van (gewezen) wethouders,
voornamelijk ten gevolge van ‘instroom’ van een wethouder (€ 0,3 miljoen)
 hogere kosten wethoudersassistenten, door aanpassing functieproﬁelen en het tijdelijk aanstellen van een
wethoudersassistent (€ 0,1 miljoen)

2.2 Subresultaatgebied Bestuursondersteuning

2.2.1 Bestuursondersteuning: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Binnen de integrale advisering van ons College door de Bestuursdienst, ligt de nadruk op de strategischinhoudelijke advisering en ondersteuning. Deze kerntaak voert de Bestuursdienst uit in samenwerking en
afstemming met de beleidsontwikkelende en uitvoerende diensten en projectorganisaties van de gemeente.

2.2.2 Bestuursondersteuning: Wat hebben we ervoor gedaan?
Integrale Bestuursadvisering
Amsterdam is een complexe stad waar enkelvoudig beleid voor kansen of problemen nauwelijks mogelijk
is. In deze complexiteit is het een kerntaak van de Bestuursdienst om het bestuur te ondersteunen bij het
besturen van de stad.
Dit houdt in regie voeren over de voorbereiding, planning en implementatie van het proces van de
bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast vraagt het om advisering, waarin samenhang, timing, presentatie,
draagvlak en consequenties van besluiten zijn mee gewogen. Dit betreft dan bovenlokale, bestuurlijke,
maatschappelijke, juridische, personele en ﬁnanciële consequenties en het oppakken van nieuwe belangrijke
vraagstukken en acute problemen, voor zover en voor zolang de beleidsontwikkeling bij de diensten daarin
niet voorziet.
In 2009 is de bestuursadvisering verder geherstructureerd met de focus op een aantal nieuwe of verscherpte
criteria. Dit betekent onder meer dat de nadruk ligt op (integrale) bestuursadvisering die is afgestemd op
politiek gevoelige, risicovolle en domeinoverstijgende onderwerpen, dat diensten volledig verantwoordelijk
zijn voor de kwaliteit van de voordrachten aan ons College en uw Vergadering en dat de bewaking van
besluitvormingsproces, planning en control gebeurt op basis van risicoanalyse.
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Strategische agenda Stedelijke Bestuursadvisering
In haar Strategische Agenda heeft de directie Stedelijke Bestuursadvisering (SB) het trekkersschap verricht
voor een aantal (strategische) dossiers. De directie concentreert zich op het adviseren van ons College
over strategische dossiers in het Fysieke en Sociale Domein. SB werkt hierin nauw samen met diensten,
bedrijven en stadsdelen. Daarnaast fungeren management en adviseurs in collegialiteit – gevraagd en
ongevraagd – als special forces die worden ingezet voor bestuurlijk cruciale, dienstoverstijgende projecten,
voor risicobeheersing en voor damage control. In de strategische agenda wordt onderscheid gemaakt
tussen A en B-dossiers. SB is ‘trekker’ van de A-dossiers. Voorbeelden zijn verbetering bestuurlijk stelsel,
coördinatie ambtelijke en bestuurlijke lobby, stedenbeleid, stadsbrede integriteit risicoanalyse op het gebied
van subsidiëring en risicomanagement (samen met de directie Concern Financien). Ook is gestart met de
gefaseerde ontwikkeling van een beleidsmonitor. In 2009 is daar, onder sturing van een stuurgroep, aan
gewerkt. Dit moet leiden tot een beleidsmatige pilot die het nieuwe college kan ondersteunen bij het maken
van politieke keuzes.

Regionale ontwikkeling
De colleges van de vier grote steden (G4) ontmoeten elkaar éénmaal per jaar in een gemeenschappelijke
conferentie, waarin onder meer de gezamenlijke Haagse en Brusselse agenda’s worden vastgesteld. De
jaarlijkse conferentie wordt bij toerbeurt georganiseerd door één van de G4. In 2009 is dit door Amsterdam
gedaan. De vier burgemeesters overleggen regelmatig via videoconferenties.
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De ruimtelijke ontwikkeling wordt vooral op hogere schaalniveaus afgestemd, namelijk in de Metropoolregio
Amsterdam en op het niveau van de Randstad als geheel. Amsterdam ondersteunt samen met de provincie
Noord-Holland de samenwerking op het niveau van de Metropoolregio. Dit gebeurt door het aanbieden van
de website ‘metropoolregioamsterdam.nl’ en het incidenteel organiseren van bijeenkomsten.
Amsterdam doet samen met de andere Randstadoverheden mee met het landelijke programma Randstad
Urgent.
Voor de G4 samenwerking en de Randstadsamenwerking zijn geen bedragen in de gemeentebegroting
opgenomen. Amsterdam betaalt jaarlijks de zogenoemde inwonerbijdrage aan de stadsregio Amsterdam.
Daarnaast bekostigt Amsterdam samen met de provincie enkele activiteiten voor de metropoolregio
Amsterdam.

Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling
De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente
Amsterdam en geeft (gevraagd en ongevraagd) stedenbouwkundige adviezen aan het centrale stadsbestuur
van Amsterdam en de verschillende stadsdeelbesturen.
De ARS heeft in 2009 zijn reguliere advisering (gevraagd en ongevraagd) vastgelegd in 18 producten
(adviezen en adviesbrieven). Daarnaast zijn twee speciale activiteiten georganiseerd. Een debat over de A10
en een studiereis naar Stockholm, duurzame stad.

2.2.3 Bestuursondersteuning: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

82,7

70,1

67,5

73,5

Baten -

30,0

12,6

10,2

18,0

0,5

-0,2

-0,4

0,4

53,3

57,3

56,8

55,9

Mutaties in reserves
Saldo

Toelichting
Per saldo is dit subresultaatgebied met € 1,4 miljoen onderschreden. Dit wordt, naast een groot aantal elkaar
compenserende afwijkingen, voornamelijk veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:




eenmalige meevaller kosten personeelsvoorzieningen en lagere kosten WW en wachtgeld (€ 0,5 miljoen)
vervallen verplichtingen uit voorgaande jaren (€ 0,4 miljoen)
voordelig resultaat bij het onderdeel Media, door een voordeel op het magazine Amsterdam.nl
(€ 0,2 miljoen)

2.3 Subresultaatgebied Concernontwikkeling

Om de gewenste resultaten voor burger en ondernemer snel en efﬁciënt te kunnen realiseren, dient de
gemeentelijke bedrijfsvoering optimaal te zijn georganiseerd. Voortdurend moet de gemeente Amsterdam
inspelen en liefst vooruitlopen op ontwikkelingen als regionalisering, een krimpend overheidsapparaat,
digitalisering, schaarste op de arbeidsmarkt en hogere eisen van burgers aan de dienstverlening van de
gemeente. De veranderende positie van de gemeentelijke overheid leidt daarnaast tot diverse
verschuivingen binnen de gemeentelijke organisatie terwijl er steeds hogere eisen aan die organisatie
worden gesteld.
Amsterdam staat dus voor een aantal forse uitdagingen. Uitdagingen die vragen om keuzes en veranderstrategieën. De Bestuursdienst voert de gemeentebrede regie over de noodzakelijke veranderingen.
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2.3.1 Concernontwikkeling: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

2.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?

Personeelsbeleid
Door de reorganisatie van de stadsdelen en fusies van diensten neemt het aantal eindverantwoordelijke
functies af. Het bestaande mobiliteitsbeleid wordt in haar huidige vorm voortgezet en onderzocht
wordt in hoeverre het mogelijk is eindverantwoordelijke topfunctionarissen te bemiddelen naar zware,
niet-eindverantwoordelijke (management)functies. Samenwerken met o.a. de G4 en andere (overheids)
organisaties wordt steeds belangrijker
 Voor het midden en hoger management is in 2009 in G4 verband een nieuwe leergang ontwikkeld voor
de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en professionalisering. De eerste leergang start in januari
2010


Diversiteit blijft prioriteit. Het aandeel vrouwen en allochtone medewerkers stijgt gestaag. De streefcijfers
voor vrouwen zijn behaald. Voor allochtonen is de beweging op gang gekomen maar zijn de streefcijfers
nog niet behaald. Het percentage diversiteit bij middenmanagement en leidinggevenden loopt nog
achter bij de ambitieuze doelstellingen. In 2009 is voor het management een basiscursus ‘Managen van
Diversiteit’ ontwikkeld. Ook is een Lenteleergang voor bijna afgestudeerden georganiseerd en is het
onderwerp diversiteit tot één van de speerpunten van het Strategisch Personeelsbeleid benoemd. Bij de
Concernopleidingen wordt nu ook op diversiteit gestuurd
 24 trainees begonnen in de 11e traineepool van de Gemeente Amsterdam, waaronder tien kandidaten
met een multiculturele achtergrond
 Verschillende organisaties hebben met verschillende opleidingsinstituten (VU/UvA) samenwerkingsverbanden opgestart, o.a. Masterclass Vertrouwen en Kennis voor de Stad. Binnen diverse managementopleidingen (bijvoorbeeld G4) worden docenten van universiteiten ingeschakeld


Er is een nieuwe visie arbeidsmarktstrategie ontwikkeld en een Toolkit die instrumenten biedt op het
gebied van werving, branding, doelgroep strategieën en kennisdeling. Amsterdam kan zich in 2009
voor de derde keer op rij proﬁleren als de populairste gemeentelijke werkgever (Intermediair Imago
Onderzoek)
 De gemeentebrede norm voor 2009 voor stageplekken (832) is in juli gerealiseerd. In het kader van de
crisis is intensief gestuurd op mogelijkheden voor meer stageplekken en werkervaringsplekken bij de
gemeente Amsterdam


Werkgeverschap
De doelstelling ‘Amsterdam is een sociale en moderne werkgever met een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket’, is gedeeltelijk gehaald. In 2009 zijn landelijke onderhandelingen gevoerd over de huidige
CAO sector Gemeenten die per 1 juni 2009 aﬂiep. De onderhandelingen liggen stil sinds september
nadat de vakbonden het eindbod van de werkgever hebben afgewezen
 Het Sociaal Plan voor de stadsdelen is door werkgever en vakbonden ondertekend. Op basis van dit
sociaal plan wordt gewerkt aan een sociaal plan voor de gehele gemeente Amsterdam
 Het functiegebouw van de gemeente Amsterdam (ongeveer 3.000 functies) is in 2009 doorontwikkeld
naar een uniform, generiek functiegebouw met 105 generieke functies met marktconforme waarderingen.
Dit functiegebouw is in november vastgesteld door ons College. De nieuwe stadsdelen sluiten als eerste
gemeentelijke onderdelen aan op dit generieke functiegebouw
 Met de oprichting van Bureau van Werk naar Werk is de aanzet gegeven voor een – op termijn –
gemeentebreed platform voor de stimulering van mobiliteit en inzetbaarheid
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Agressie en geweld tegen ambtenaren
Er zijn voorbereidingen getroffen voor een standaardprotocol, standaardstappenplan en standaardsanctiebeleid en voor een aanbesteding van trainingen voor preferente leveranciers
 Het Gemeentelijk Registratiesysteem (GIR1) is ontwikkeld en de eerste organisaties zijn er in januari 2010
mee gaan werken. De nadruk ligt op de bewustwording bij medewerkers en betrokken professionals.
 De publiciteitscampagne ‘Het is afkoelen of aangifte’ is gelanceerd richting burgers om de norm ‘wij
keuren agressie naar onze medewerkers af’ bekend te maken. Er is in het kader van een landelijke
actiedag een bijeenkomst georganiseerd, samen met vakbonden, het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en de gemeente Amsterdam


1

Voluit: gemeentelijk incidentenregistratiesysteem.
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Ten slotte is er ook een verzekering geregeld voor rechtsbijstand rondom dit onderwerp, die de
stadsdelen en de gemeentelijke diensten en bedrijven kunnen afsluiten

Organisatieontwikkeling
In april en in juni 2009 zijn respectievelijk ons College en uw Vergadering akkoord gegaan met de raadsvoordracht ‘Vaststellen verbeteringen bestuurlijk stelsel en wijziging van de Verordening op de stadsdelen’.
Activiteiten die hieruit onder andere zijn voortgevloeid zijn:
voorgenomen besluiten door ons College over de organisatiestructuur vonden plaats in het najaar 2009.
Na ontvangst van de adviesaanvraag van de Centrale Ondernemingsraad is deﬁnitieve besluitvorming
in 2010. In het voorbereidingsproces zijn een sociaal plan ontwikkeld, een nieuw gemeentebreed
functiegebouw en een arbeidsmarktplatform dat mogelijke boventallige medewerkers bemiddelt naar een
nieuwe werkplek
 onderzoek naar de positie van centrale diensten in het nieuwe bestuurlijke stelsel. Bestuurlijke
besluitvorming is in 2010. Het betreft de inventarisatie van de knelpunten en oplossingsrichtingen in de
relatie tussen centrale diensten en stadsdelen. Onderdeel hiervan is de professionalisering van de
opdrachtgever- en opdrachtnemerrelaties
 andere onderwerpen die opgepakt zijn betreffen regionalisering, herziening taakverdeling centrale stad en
stadsdelen op concrete dossiers, verbetering van de onderlinge samenwerking


Programmabureau Verbetering bestuurlijk stelsel
Vanaf 7 juli 2009 is een programmaorganisatie opgericht die de instelling van de nieuwe stadsdelen
begeleidt. Belangrijke resultaten zijn dat de nieuwe stadsdelen hun organisatieplannen op tijd hebben
gerealiseerd, de werving en selectie voor de directiefuncties (eerste echelon) op planning ligt, het mobiliteitsbureau van Werk naar Werk sinds december operationeel is en vijf externe bureaus op basis van een
succesvolle uitbesteding geselecteerd zijn voor de trajectbegeleiding van het personeel.
Het afgelopen jaar is (de voorbereiding van) bestuurlijke besluitvorming geweest over fusies,
verzelfstandigingen en de oprichting van een aantal diensten:
verzelfstandiging Parkeerbeheer bij Dienst Stadtoezicht: startdatum 1 januari 2010
fusie Dienst Wonen en Dienst Zorg en Samenleving: startdatum 1 januari 2010
 oprichting nieuwe Dienst ICT: startdatum per 1 januari 2010
 start onderzoek naar fusie Dienst Binnenwaterbeheer en Waternet: besluitvorming in 2010





samenwerking tussen het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) en de Dienst Economische
Zaken (EZ)

Informatiebeleid
In 2009 zijn de inspanningen op het gebied van informatisering en ICT gericht op de realisatie van de
doelstellingen van het Program- en Bestuursakkoord. Onder het motto afmaken wat in gang is gezet en
bijsturen waar nodig om de doelstellingen te halen, zijn onder andere de volgende resultaten geboekt:
het programma basisregistraties is in 2009 afgerond met een publicatie ‘De Basis op Orde’ en concernbreed gepresenteerd tijdens een succesvolle manifestatie
 er is een impuls gegeven aan de ontwikkeling en het in beheer nemen van diverse generieke of concernbrede ICT-voorzieningen. Zo is de aanbesteding van het concernbrede netwerk (E-net) opgestart met het
oog op vervanging medio 2010. Daarnaast is in 2009 een digitale authenticatievoorziening (de
IAM-service) opgeleverd en onder beheer gebracht van het Servicehuis ICT. Verder is de concernbrede
Mid Ofﬁce verder ingericht. Hiermee kunnen alle applicaties efﬁciënt berichten en documenten met
elkaar uitwisselen
 naar aanleiding van de analyse uit ‘Doorlichting ICT’ door McKinsey is geïnvesteerd in de versterking van
de concernbrede informatiebeveiliging. Er is concernbreed een analyse gemaakt van de stand van zaken
bij alle organisatieonderdelen op basis van de zogenaamde ‘baseline Informatiebeveiliging’. Dit
normenkader heeft gediend als fundament voor een concernbreed investeringsplan/aanpak. De Dienst
ICT zal verder uitvoering geven aan de actielijn die is ingezet vanaf 1 januari 2010
 vanuit het programma Open.Amsterdam is de standaard open werkplek verder doorontwikkeld en
geïmplementeerd binnen de Dienst Wonen en Stadsdeel Zeeburg. De open werkplek is een basis werkplekvoorziening gebaseerd op open bron software. De ervaringen binnen deze pilots worden ingebracht
in het programma Basis ICT van de Dienst ICT
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in antwoord op het interbestuurlijk actieprogramma voor de elektronische overheid, het Nationaal
Uitvoerings Programma (NUP), is in 2009 een routekaart gemaakt waarin alle uitdagingen voor
Amsterdam zijn geprojecteerd met verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Deze routekaart is een
belangrijke onderlegger bij de vorming van de nieuwe Dienst ICT



ten slotte is er in 2009 fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van een Dienst ICT. Per 1 januari 2010 is de
Dienst ICT een feit

Communicatie
Ten behoeve van een uniforme en heldere communicatie binnen het concern is er veel aandacht besteed
aan de plaats van communicatie in de organisatie van de nieuw te vormen stadsdelen. Zo is een centrale
campagneaanpak voor het concern gestart. Het Amsterdams Bureau voor Communicatie (ABC) speelt
hierin een prominente rol. Er is onder andere aandacht besteed aan concernbrede verbetering van de
multiculturele communicatie ten behoeve van speciﬁeke (multiculturele) doelgroepen. In aansluiting op de
reguliere woordvoering is aandacht besteed aan de manier waarop de internationale pers aandacht heeft
voor de proﬁlering van Amsterdam. De aandacht in de internationale pers voor Amsterdam wordt daartoe
bijgehouden.
Het evenementenloket functioneert goed en er is hard gewerkt om in het nieuwe jaar de taken uit te kunnen
breiden met onder andere een ﬁlmcommissioner.2
Een goed georganiseerd evenementenbeleid ten behoeve van zowel organisatoren als de gemeente zelf,
is daarmee weer dichterbij gekomen. De samenwerking met regiogemeenten, stadsdelen en diensten op
het gebied van crisiscommunicatie is versterkt met veel aandacht voor professionalisering. Er is een begin
gemaakt met de ontwikkeling van risicocommunicatie, waarbij burgers worden geïnformeerd over en
betrokken bij de voorbereiding op crisissituaties.

Heroverwegingsoperatie
De economische crisis en de aangekondigde rijksmaatregelen hebben het ﬁnancieel meerjarenperspectief
van de gemeente Amsterdam drastisch veranderd. Er moet vanaf 2011 rekening worden gehouden
met verdergaande terugloop van de inkomsten en tegenvallers in de uitgaven. Om die reden heeft ons
College bij het opstellen van de Begroting 2010 besloten tot de start van een heroverwegingsoperatie. De
structurele ﬁnanciële opgave loopt op van € 90 miljoen in 2011 tot € 248 miljoen vanaf 2014. Ons College
heeft opdracht gegeven om ten behoeve van de nieuwe raad de structurele besparings- en optimalisatiemogelijkheden in beeld te brengen en te komen tot een pakket aan maatregelen dat een nieuwe raad
ruimte laat voor keuzes. In een kort tijdbestek is in beeld gebracht welke maatregelen de begroting na 2010
sluitend kunnen houden en ruimte creëren voor een nieuw programakkoord. In het najaar 2009 is het traject
Heroverwegingen 2010-2014 gestart, begin februari 2010 is het rapport Inzet op Herstel opgeleverd, dat een
pakket van mogelijkheden bevat om uitgaven te reduceren en inkomsten te verhogen, rekening houdend
met de ambitie dat Amsterdam sterk uit de crisis komt en een aantrekkelijke en vitale stad blijft.

Servicehuis Financiën
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Als gevolg van het niet toekennen van de prioriteit voor de daadwerkelijke start van het Servicehuis
Financiën door de Gemeenteraad, is de ontwikkeling van dat servicehuis in 2009 in de wacht gezet.

Implementatie risicomanagement
In 2009 is het meerjarige implementatietraject risicomanagement gestart. Naast een werkconferentie voor
algemeen directeuren en een aantal workshops voor controllers heeft de Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken een pilot uitgevoerd bij een beperkt aantal diensten, waaronder de Bestuursdienst. De inventarisatie
van de grootste risico’s van de Bestuursdienst wordt aan het eind van het eerste kwartaal 2010 verwacht. Er is
hierbij aansluiting gezocht bij de expertisegroep risicomanagement binnen de ontwikkelingsalliantie. Op het
terrein van de beheersing van risicovolle projecten zijn stappen gezet in een aantal geselecteerde projecten
en de interne organisatie.

Privatisering en verzelfstandigingen
In 2009 is het deﬁnitieve besluit tot ontvlechting van Stadstoezicht genomen en verzelfstandiging van ﬁscale
parkeeractiviteiten in Cition BV per 1 januari 2010.
2

Een ﬁlmcommisioner is een vaste ambtenaar die Amsterdam ‘ﬁlmvriendelijker’ moet maken. Bij deze
ambtenaar kunnen nationale en internationale ﬁlmproducenten terecht met hun vragen over het
opnemen van ﬁlms in de stad.
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Begin juli 2009 heeft ons College aan de raadscommissie Kunst, Sport en Bedrijven aangekondigd dat de
huidige marktomstandigheden dwingen pas op de plaats te maken met het proces van verzelfstandiging van
het Afval Energie Bedrijf (AEB).
Naar aanleiding van een raadsmotie is in 2009 de ‘denkfase’ naar de toekomstige positionering van de
Haven Amsterdam gestart. Hierover heeft op 18 februari 2010 besluitvorming plaatsgevonden.

Deelnemingen
Per 1 juli 2009 is NV Nuon gesplitst in productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy NV en netwerkbedrijf NV
Alliander. Tegelijkertijd is 49% van de aandelen Nuon Energy verkocht aan Vattenfall.
Schiphol wordt hard geraakt door de economische crisis. Doordat de onderneming hier goed op in speelt zal
het dividend niet noemenswaardig veranderen.
Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft besloten om de procedure van onderhandse
gunning van de vervoersconcessie 2012-2017 te starten. Voorwaarde hiervoor is dat Stadsregio doorslaggevende zeggenschap over het GVB heeft, wat wordt geregeld in een overeenkomst tussen gemeente en
Stadsregio.

Inkoop
In 2009 heeft Concern Inkoop zeven raamcontracten afgesloten; drie nieuwe3 en vier hernieuwde.4 Het
totale inkoopvolume via deze raamcontracten bedraagt, zonder dat elektriciteit is meegerekend, ongeveer
€ 26 miljoen per jaar. De extra besparing bedraagt naar schatting € 2,5 miljoen per jaar.
Inkoop is regelmatig voorwerp geweest van politieke aandacht, onder andere waar het ging over duurzaamheid, social return en MKB-gericht werken.

Juridische zaken
Belangrijke dossiers waarover de Directie Juridische Zaken van de Bestuursdienst (JZ) in 2009 adviseerde
zijn onder andere het project Verbetering Bestuurlijk Stelsel, raadsenquête Noord/Zuidlijn, verkoop van
de aandelen van Nuon, verzelfstandiging van het Afvalenergiebedrijf, privatisering Cition, Westermoskee,
oprichting coöperatie Parkeerhuis, Wallenproject 1012, Vastgoedfraude, Zuidas, inbreuken op het
merk I Amsterdam, Hell’s Angels, taxidossier, nieuw functiegebouw gemeente, aanbesteding centraal
cameratoezicht en digitalisering huisverbod, de Rekenkamer (voor uw Vergadering), zondagopening
Winkeltijdenverordening, Gaypride, Koninginnedag, werken Malevich, collectie Van Eeghen, CityCargo,
rampen en calamiteiten (onder meer de brand in Amsterdam-Noord), één overheid, onkostenvergoedingen
collegeleden, rechtspositie (ook van topfunctionarissen, zoals vertrekregelingen, mobiliteit), de Giro d’Italia
en andere grote sportevenementen zoals het Wereldkampioenschap Voetbal en de Olympische Spelen.

Wetgeving

Gemeente- en huisadvocaat
Het protocol met de Gemeenteadvocaat is in 2009 opnieuw voor drie jaar verlengd en uitgebreid met de
Huisadvocaat.

3

4

De drie nieuwe zijn Interne verhuizingen, mobiele telefonie hardware en warme drank- en foodautomaten
(na afronding van de screening door de afdeling Screening- en Bewakings Aanpak).
De vier hernieuwde zijn Uitzendkrachten, Elektriciteit, Financiële dienstverlening en ICT dienstverlening.
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Op het gebied van wetgeving adviseert JZ bij de totstandkoming van centraal stedelijke wetgeving en
interne raadsverordeningen en bewaakt daarbij de uniformiteit, kwaliteit en onderlinge samenhang,
ondermeer door de toepassing van de Bestuurlijke Checklist Regelgeving. JZ heeft in het kader van het
stedelijk programma regelgeving en handhaving (SPRH) de juridisch noodzakelijke input geleverd voor
de totstandkoming van de stedelijk geldende Afvalstoffenverordening en de Verordening werken in de
openbare ruimte, die beide in juli 2009 zijn vastgesteld. Voor de implementatie van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn alle noodzakelijke juridische stappen voorbereid. Er is voortgang
geboekt in de totstandkoming van een standaard Bomenverordening voor de hele stad. Op een aantal
terreinen zijn algemene regels in de plaats gekomen van vergunningstelsels, wat leidt tot administratieve
lastenverlichting. De Algemene Plaatselijke Verordening is in verband met bovenstaande activiteiten enkele
malen aangepast. JZ heeft verder de EU-Dienstenrichtlijn, de vierde tranche Algemene wet bestuursrecht en
de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen gemeentebreed geïmplementeerd en begeleid.

Bezwaar en beroep
JZ heeft in 2009 geadviseerd in complexe en politiek gevoelige procedures zoals Bibob5-zaken, sluitingen
bij onder andere wapen- en drugsvondsten, bezwaren in het kader van de Noord/Zuidlijn en andere
grootstedelijke projecten. In 2009 is een begin gemaakt met de uitrol van alternatieve geschillenbeslechting
(Bellen met de burger) in de gemeente met het doel om bezwaarden sneller van dienst te zijn en geschillen
eerder naar tevredenheid op te lossen. Hiertoe wordt bij bepaalde categorieën bezwaarschriften na
binnenkomst van het bezwaarschrift contact opgenomen met een bezwaarde, om te bezien of een andere,
bevredigender oplossing kan worden gevonden, dan het voeren van een procedure.
JZ voert het secretariaat voor de Commissie Binnengemeentelijke Decentralisatie en de adviescommissie
Burgerinitiatief en Referendum en verzorgt in die hoedanigheid de hoorzittingen en adviesvoorbereidingen
van die commissies.

Juridische kwaliteitszorg
JZ onderneemt veel activiteiten die de juridische functie van concernonderdelen versterken. Het betreft
audits waarbij inzicht wordt gegeven in juridische risico’s die concernonderdelen mogelijk lopen en waarbij
aanbevelingen worden gedaan om die risico´s te beperken of te voorkomen. Sinds 2008 draait in het kader
van het Bedrijfsvoeringsakkoord een projectorganisatie die een breed scholingsprogramma aanbiedt aan alle
stadsdeelorganisaties. De trainingen worden zeer goed bezocht en gewaardeerd.

2.3.3 Concernontwikkeling: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen
Lasten +
Baten Mutaties in reserves
Saldo

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

18,0

8,6

12,2

4,1

4,2

6,2

13,2
7,7

-4,9

0,0

-0,2

1,8

9,0

4,3

5,8

7,3

Toelichting

bestuur en concern

Per saldo is de begroting met circa € 3,0 miljoen overschreden. Dit is voornamelijk veroorzaakt door:
 de kosten van opslag van historisch trammaterieel ten gevolge van de ontruiming van de Hallen en het
Polderweggebied (€ 0,2 miljoen)
 kosten van het project Heroverwegingen 2010-2014 (€ 0,4 miljoen)
 overheveling budget dienstverlening naar de dienst Dienstverlening en Facilitair Management (DFM) in
het resultaatgebied Facilitair en Bedrijven (-/- € 0,6 miljoen)
 kapitaallasten project Open Source (€ 0,8 miljoen)
 kosten invoering Wabo waar onder de Algemene Dekkingsmiddelen (Gemeentefonds) hogere inkomsten
tegenover staan (€ 1,9 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen wordt toegevoegd aan een nieuwe reserve)
In de rekening zijn de in 2009 gemaakte kosten ten behoeve van de fusie stadsdelen (€ 640.000)
verantwoord; hier staat voor eenzelfde bedrag een opbrengst fusie stadsdelen tegenover.

5

Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
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2.4 Subresultaatgebied Burgerzaken

2.4.1 Burgerzaken: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010
Doelstelling 4: Verbetering dienstverlening aan burgers en binnen- en buitengemeentelijke afnemers m.b.t. persoonsregistratie en
het beheer daarvan
Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Burgerzakenproducten
beschikbaar via
internet

10

10

Gerichte opleiding
personeel en
auditing;
tarieven worden niet
verhoogd

Digitaal afspraken
maken is medio
2009 opgeleverd
Auditplan
uitgevoerd.
Verhuisaangifte via
de woningbouwcorporatie is bijna
gereed, nog één
corporatie sluit aan
in 2010.

Gerichte opleiding
personeel en
auditing;
tarieven worden niet
verhoogd

Een toekomstvaste kwalitatief
uitstekende
dienstverlening
burgerzaken,
rekening houdend
met ontwikkelingen
zoals digitalisering
Uitvoering
scenario toekomst
burgerzaken

De prijs/kwaliteitverhouding kan
beter

Gerichte opleiding
personeel
gerealiseerd.
Invoering digitaal
afspraken maken;
Digitale
verhuismutaties
woningbouwver.;
tarieven DPG zijn
niet verhoogd

Gerealiseerd

Opleiding personeel
en auditing.
Centrale back-ofﬁce
is ingericht.
Alle woningbouwcorporaties zijn
aangesloten op
digitale verhuisaangifte/aanvraag
woonvergunning:
administratieve
lastenverlichting.

Gerealiseerd

Het expatcenter is in
2010 overgedragen
aan EZ

Tevreden expats:
Expats kunnen hun
potentiële expats
weg in Amsterdam
kunnen voor
moeilijk vinden
hun vertrek naar
Nederland informatie
opvragen

Expat loket
functioneert tot
tevredenheid van
klanten en bestuur

Uit meting klanttevredenheid blijkt
dat DPG voldoet aan
Burger Service Code
Kwaliteitsnormering/
benchmarking

Is gerealiseerd.
Voldoet grotendeels.
Voldoen aan normen Norm telefonische
burger service code bereikbaarheid van
aantal afdelingen
moet van 75-80 %.

Telefonische
bereikbaarheid kan
beter

Expat loket
functioneert tot
tevredenheid van
klanten en bestuur

Voldoen aan normen
burger service code
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Indicator

Doelstelling 5: Burgers hoeven slechts eenmalig persoonsgegevens te verstrekken.
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Eenmalige gegevensverstrekking door de
burger is een feit
BRI-diensten zijn in
2009 aangesloten op
de Basisregistratie
Personen.
Uitrol distributieapplicatie Paraplu
gereed in samenhang
met uitfasering GBS

Burgers moeten
meerdere malen
gegevens
verstrekken
De aansluiting
verloopt volgens
planning

Raadpleegschermen
Basisregistratie
gereed; applicatie
koppelingen in
1e kwartaal 2009

Raadpleegschermen Gerealiseerd
Basisregistratie
gereed; applicatie
koppelingen in
1e kwartaal 2009

Basisregistratie
functioneert tot
tevredenheid burger
en bestuur

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

2-meting doel is
12%

2-meting vindt
plaats in 2010

3-meting doel is
10%

Alle diensten zijn
aangesloten

Gerealiseerd

Alle diensten zijn
aangesloten

minder fraude
gevallen

50% meer signaleringen bij BZK.
Pilot meervoudige
vermissingen is
gestart (tevens
administratieve
lastenverlichting)

Minder
fraudegevallen

bestuur en concern

Doelstelling 6: Verbeteren van de feitelijke kwaliteit van de GBA.
Indicator

Nulmeting

Rekening 2008

- de basisgegevens
zijn betrouwbaar
Het verschil tussen
administratie en
feitelijk situatie is
teruggebracht tot
12% in 2009
- ontwikkeling
basisregistraties:
alle gemeentelijke
diensten zijn
aangesloten in
2009

1-meting geeft aan
1-meting geeft aan
in 2008 14% verschil in 2008 14,3%; het
verschil met 2007
(-1 %)
is - 0,7 %

Door actieve
bestrijding fraudegevallen, publieksacties
en samenwerking
in projecten met
andere diensten is
de kwaliteit GBA
verbeterd

Te veel
fraudegevallen

Dienst Wonen is
aangesloten

Bij handhaving in
kader zoeklicht
acties met dienst
Wonen en Werk en
Inkomen

Doelstelling 7: Door een goede organisatie zorgen voor een goed verloop van de verkiezing Europees parlement (stemmen met rood
potlood)
Indicator

Nulmeting

Alle kiesgerechtigde

Verkiezingen
verlopen zonder
grote problemen,
voorlopig met rood
potlood.

Amsterdammers zijn
uitgenodigd hun stem
uit te brengen.
De verkiezingen zijn
goed verlopen.
Tevreden bestuur
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Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Verkiezingen
verlopen zonder
grote problemen,
voorlopig met rood
potlood

Gerealiseerd

Verkiezingen
verlopen zonder
grote problemen,
voorlopig met rood
potlood

Doelstelling 8: Deelnemen aan regionalisering slachtofferregistratie bij rampenbestrijding
Indicator

Nulmeting

Deelnemen
Nog niet ontwikkeld
ontwikkeling
regionaal registratiesysteem, opleiding en
oefening

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Ontwikkeling i.s.m
regio

Het systeem is
operationeel;
ambtenaren zijn
regionaal opgeleid;
BiZa akkoord

Ontwikkeling i.s.m
regio

2.4.2 Burgerzaken: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 4: Verbetering dienstverlening aan burgers en binnen- en buitengemeentelijke
afnemers m.b.t. persoonsregistratie en het beheer daarvan
(1) In samenwerking met de Dienst Wonen en de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties is
de procedure verhuisaangifte vereenvoudigd
 Burgers kunnen bij het tekenen van het huurcontract bij de woningbouwcorporatie digitaal aangifte van
verhuizing doen en tegelijk de woonvergunning aanvragen. Een ﬂinke lastenverlichting voor de burger,
die nu drie handelingen op een plek kan doen. Eind 2009 waren op een na alle woningbouwcorporaties
aangesloten. In het eerste kwartaal van 2010 volgt de laatste


(3) Medio 2009 heeft de Dienst Persoonsgegevens en Geo-informatie (DPG) het project digitaal afspraken
opgeleverd. Drie stadsdelen zijn aangesloten
 Pilot veelvermissers: dit is een samenwerking met de politie Amsterdam-Amstelland, het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden (BZK), het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Doel is mensen die vaak hun Identiteitsbewijs (ID) kwijt raken
harder aan te pakken in het kader van terugdringen Identiteitsfraude. Mensen die te goeder trouw zijn
hoeven geen aangifte meer te doen van vermissing van hun ID bij de politie, maar kunnen tegelijk met
de aanvraag terecht bij het stadsdeelkantoor. De pilot loopt tot eind 2010, waarna de staatssecretaris het
landelijk wil invoeren. Resultaten tot nu toe: 20 zaken hebben geleid tot nader onderzoek bij de politie
en tot een administratieve lastenverlichting voor de burger. De staatssecretaris is erg tevreden en heeft
besloten de procedure verder te vereenvoudigen en te verlengen
 Het expatloket is ingericht. De klanttevredenheid is groot. In 2010 gaat het expatloket over naar de
organisatie van de Dienst Economische Zaken


Voor het verwerken van digitale aangiften en digitaal aanvragen van uittreksels richt DPG een centrale
back-ofﬁce in. Deze is al operationeel voor de verhuisaangiften van de woningbouwcorporaties
 Vanaf januari 2009 vraagt de gemeente in het kader van administratieve lastenverlichting geen uittreksels
meer van burgers die willen trouwen, of hun partnerschap willen laten registreren. Ook is in bepaalde
gevallen de M46 afgeschaft


De basisregistratie personen is ingaande 1 januari 2010 een feit. Dit betekent dat andere overheidsinstellingen niet meer naar gegevens mogen vragen die al opgeslagen zijn.
Het Gemeentelijk Basis Systeem (GBS), een applicatie van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), is
medio november vervangen door Key2Burgerzaken. Vanuit dit standaard systeem kan DPG beter aansluiten
op landelijk ontwikkelde functionaliteiten. Dit wordt in 2010 verder opgepakt. De uitrol van de distributieapplicatie (Paraplu) is gereed.

Doelstelling 6: Verbeteren van de feitelijke kwaliteit van de GBA
De bij doelstelling 4 onder de nummers (1) en (3) opgevoerde projecten genoemd, hebben ook een relatie
met verbetering van de kwaliteit van de GBA.
Het terugmeldpunt is ingericht. DPG participeert in Zoeklicht. Dankzij de toekenning van de begrotingsprioriteit Handhaving heeft de afdeling Handhaving het aantal controles kunnen continueren en een aantal
speciﬁeke projecten gestart op het gebied van adreskwaliteit, zoals het ontwikkelen van de risicokaart.
In 2009 heeft de campagne ‘Je bent echt Amsterdammer’ gelopen, om de burger bewust te maken van het
belang van een juiste registratie.
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Doelstelling 5: Burgers hoeven slechts eenmalig persoonsgegevens te verstrekken.

De risicokaart is ingevoerd. Aan de hand van een aantal risicoproﬁelen kan woonfraude beter worden
opgespoord aan de voorkant bij de aangifte. Dit is erg succesvol.

Doelstelling 7: Door een goede organisatie zorgen voor een goed verloop van de
verkiezing Europees parlement (stemmen met rood potlood)
De verkiezingen zijn organisatorisch goed verlopen en de voorlopige uitslag was om 23.45 uur beschikbaar.

Doelstelling 8: Deelnemen aan regionalisering slachtofferregistratie bij rampenbestrijding
De directeur DPG is procestrekker voor Amsterdam en de regiogemeenten in het CRIB- proces (Centraal
Registratie en Informatiebureau).
Bij een ramp binnen de regio zal DPG de slachtofferregistratie uitvoeren. Voor de registratie in de opvang
locaties en voor de bemensing van het callcenter is een convenant met het Rode Kruis gesloten.

2.4.3 Burgerzaken: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Lasten +

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

20,3

22,2

22,3

Baten -

8,5

3,5

3,3

5,2

Mutaties in reserves

2,8

-2,1

-2,6

-2,5

14,6

16,6

16,4

17,4

Saldo

25,1

Toelichting
Ten opzichte van de begroting is het rekeningresultaat vóór mutaties in reserves € 1,2 miljoen slechter. De
lasten en de baten zijn respectievelijk € 3 miljoen en € 1,8 miljoen hoger. De belangrijkste oorzaken voor de
verslechtering zijn:
 hogere salariskosten, hier staan inkomsten uit detachering tegenover
-/- € 1,0 miljoen
 extra automatiseringskosten en beheerkosten systeem
-/- € 0,7 miljoen
 extra kosten facilitair vanwege overkomst Geo Informatie
-/- € 0,1 miljoen
 extra advieskosten
-/- € 0,2 miljoen
 meer inhuur externen
-/- € 0,8 miljoen
meer detacheringsinkomsten
extra inkomsten waaronder vergoeding digitaal expatloket
 minder legesinkomsten en huur

€ 0,8 miljoen
€ 0,3 miljoen
-/- € 0,1 miljoen




bestuur en concern



Verhaal personeelskosten voor medewerkers expatloket, verhaal op
de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), vergoeding van de
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (dIVV)

€ 0,9 miljoen

2.5 Subresultaatgebied Grifﬁe
De rekening van de Grifﬁe wordt afzonderlijk aan uw Vergadering aangeboden.

2.5.1 Grifﬁe: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

1,9

3,2

3,2

Baten -

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties in reserves

0,2

0,1

0.1

-0,8

Saldo

2,1

3,2

3,7

3,1
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3,9

Toelichting
Het saldo exclusief mutaties reserves is in de rekening ten opzichte van de begroting en de actualisatie
€ 0,7 miljoen lager. De belangrijkste afwijkingen zijn:
 hogere kosten als gevolg van het onderzoek raadsenquete Noord/Zuidlijn ( € 0,9 miljoen)
 hogere kosten zaalhuur raads- en commissievergaderingen (€ 0,1 miljoen)
 lagere kosten personeel door latere invulling van vacatures (-/- € 0,2 miljoen)
Na onttrekking van ruim € 0,8 miljoen aan de reserve raadsonderzoeken voor de raadsenquête Noord/
Zuidlijn is het saldo ten laste van de algemene dienst inclusief mutaties reserves € 0,1 miljoen lager dan de
Actualisatie 2009.

2.6 Subresultaatgebied Rekenkamer
De rekening van de Rekenkamer wordt afzonderlijk aan uw Vergadering aangeboden.

2.6.1 Rekenkamer: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

1,9

1,6

1,6

1,6

Baten -

0,7

0,6

0,6

0,6

Mutaties in reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo

1,1

1,0

0,9

0,9

Toelichting
Het saldo inclusief mutaties reserves is € 86.000 verbeterd ten opzichte van de begroting en € 10.000 ten
opzichte van de actualisatie. De belangrijkste afwijkingen betreffen de met het Presidium overeengekomen
taakstelling in verband met een opgetreden overschrijding van de begroting in 2008. Deze overschrijding in
2008 bedroeg € 139.400 welke in 2009 en 2010 gecompenseerd wordt. De taakstelling is behaald door het
openhouden van vacatures, lagere ICT kosten en het temporiseren van onderzoeksactiviteit voor de centrale
stad.

2.7 Subresultaatgebied Ombudsman
De rekening van de Ombudsman wordt afzonderlijk aan uw Vergadering aangeboden.

Het toetsen van het handelen en het gedrag van de lokale overheid ten aanzien van de burger aan de hand
van een aantal behoorlijkheidsnormen.
De gemeentelijke ombudsman is een onafhankelijk instituut dat, gevraagd en ongevraagd, het handelen
en het gedrag van de lokale overheid ten aanzien van de burger toetst aan een stelsel van behoorlijkheidsnormen. Dit doet de ombudsman door:
 laagdrempelig (d.w.z. goed bereikbaar en bekend) te zijn voor iedereen met klachten
 onpartijdig en deskundig onderzoek uit te voeren, zowel naar aanleiding van klachten als op eigen
initiatief
 rapporten openbaar te maken en de politiek, bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken de onderzoeksresultaten voor te houden
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2.7.1 Ombudsman: Wat hebben we ervoor gedaan?

2.7.2 Ombudsman: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

1,8

1,7

1,8

1,8

Baten -

0,1

0,0

0,1

0,1

Mutaties in reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo

1,7

1,7

1,7

1,7

Toelichting
De rekening wijkt per saldo vrijwel niet af van de begroting. Wel zijn nu zowel de lasten als baten voor
werkzaamheden voor derden bruto verantwoord. Deze werden tot op heden niet in de begroting geraamd.
Dit is met ingang van de Actualisatie 2009 aangepast.

2.8 Subresultaatgebied Onderzoek en statistiek

2.8.1 Onderzoek en statistiek: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2011
Doelstelling 10: In overleg met de diensten en stadsdelen verdere ontwikkeling van Stadstat en publicatie via internet.
Indicator

Nulmeting

Stadstat is verder
ontwikkeld

Stadstat is online en
openbaar

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Toegankelijkheid
Stadstat is actueel
voor burgers is
gehouden
vergroot en Stadstat
is twee keer met een
prijs onderscheiden.

Doelstelling 11: Het blijvend actueel houden van Stadstat en aansluiting maken tussen de prestaties centrale stad en die van
stadsdelen

bestuur en concern

Indicator

Nulmeting

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Volledig maken en
Stadstat is online en
actueel houden van
openbaar
gegevens Stadstat en
publicatie via internet

Stadstat uitgebreid en
actueel gehouden,
Stadstat is als
vernieuwend en
veelbelovend initiatief
twee keer met een prijs
ondersscheiden.

Cijfermatig
actueel gehouden,
toegankelijkheid
voor burger is
vergroot.

Stadstat actueel
gehouden

De aansluiting
tussen de prestaties
centrale stad en
stadsdelen is vorm
gegeven

Aansluiting gerealiseerd

Overleg over aansluiting afgerond,
inclusief aansluiting
basismeetset
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Rekening 2008

Aansluiting
geactualiseerd

Doelstelling 12: Verbetering van Prestatiemeting en Onderzoekprogrammering
Indicator

Nulmeting

Het gemeentebrede
onderzoeksprogramma is
gepresenteerd aan
het College

Periodiek overleg
met diensten over
opzet programma
geformaliseerd

Indicator

Nulmeting

Coördinatie
onderzoeken en
programmering
met diensten
en stadsdelen.
Faciliteren van de
clusters in de sociale
alliantie, ontwikkelingsalliantie en
stadsdelen
Ondersteuning en
uitvoeren ontwikkeling basismeetset
en publicatie ism
stadsdelen

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Uitvoering
doeltreffendheidsonderzoek i.o.m. sociale
en ontwikkelingsalliantie

Met diensten
(clusters) stappen
gezet tot betere
programmering

Programma
aangeboden

Begroting 2009

Rekening 2009

Te behalen resultaat
2006-2010

Afspraken
over werkwijze
vastgelegd

Presentatie programma
allianties en afstemming
met overige diensten en
stadsregio

Stappen gezet
tot betere
programmering.

Programma
aangeboden

Evaluatie basismeetset afgerond

Uitvoering basismeetset

Afspraken over
Evaluatie basismeetde overgang naar
set afgelopen
een vergelijkbare
bestuursperiode
basismeetset voor
de zeven stadsdelen

Rekening 2008

2.8.2 Onderzoek en statistiek: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 10: In overleg met de diensten en stadsdelen verdere ontwikkeling van
Stadstat en publicatie via internet.

Doelstelling 11: Het blijvend actueel houden van Stadstat en aansluiting maken tussen de
prestaties centrale stad en die van stadsdelen
Met de stadsdelen zijn afspraken gemaakt over (de overgang naar) een basismeetset voor de zeven nieuwe
stadsdelen, waarbij vergelijkbaarheid in de tijd gewaarborgd is.

Doelstelling 12: Verbetering van Prestatiemeting en Onderzoekprogrammering
De coördinatie van gemeentelijk onderzoek heeft mede als gevolg van de clustervorming enige vertraging
opgelopen. Wel zijn binnen de clusters en met individuele diensten initiatieven van de grond gekomen
die programmering beter mogelijk maken: jeugd in cijfers en metropoolregio in cijfers en het economisch
dashboard zijn daarvan voorbeelden.
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Het Stadstat is cijfermatig actueel gehouden. Technische aanpassingen zijn verricht met het oog op de
toegankelijkheid, zoals de ingang via postcode. Stadstat is op een aantal bijeenkomsten gepresenteerd en
als vernieuwend en veelbelovend initiatief twee keer met een prijs onderscheiden. Aan het einde van de
collegeperiode 2006-2010 vindt een integrale evaluatie plaats.

2.8.3 Onderzoek en statistiek: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

Lasten +

5,1

5,3

5,3

5,5

Baten -

3,2

3,0

3,2

3,6

Mutaties in reserves

0,0

-0,2

0,0

0,1

Saldo

2,0

2,1

2,1

2,0

Toelichting
Het saldo van € 2 miljoen komt ten laste van de algemene middelen. Ten opzichte van de begroting is
sprake van een kleine verbetering van dit saldo. De verbetering is voornamelijk te relateren aan hogere
inkomsten doordat er een groter aantal projecten is uitgevoerd.

2.9 Subresultaatgebied Archief

2.9.1 Archief: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2011

bestuur en concern

Doelstelling 13: Digitaliteit: Het stadsarchief is voor het concern een digitale beheerder van formaat (project Stadsarchief Digitaal
Indicator

Nulmeting

Geïntegreerd beheer
van te bewaren digitale
informatie

Analoog

Richtlijnen en standaarden
op het gebied van digitaal
informatiebeheer voor alle
gemeentelijke organisaties

Richtlijnen en
standaarden
voor analoog
informatiebeheer

Rekening 2009

Te behalen resultaat 2006-2010

Beheer van gedigitaliseerde bouwtekeningen
en persoonskaarten.
Digitaliseren van
bouwtekeningen van
vijf stadsdelen

Gedigitaliseerde persoonskaarten
en metadata zijn opgenomen en
beschikbaar voor publiek.
Door de Stadsdelen Centrum,
Oost/Watergraafsmeer, Zuideramstel en Osdorp wordt
gewerkt aan digitalisering van
BWT-dossiers:

Bouwtekeningen
van overige
stadsdelen
digitaliseren

Vaststellen richtlijnen
en standaarden digitaal
informatiebeheer
Ontwikkelen Concernbreed Documentair
Structuurplan

De richtlijnen en standaarden zijn Vaststellen
in 2008 en begin 2009 ontwikkeld. Concernbreed
Documentair
Structuurplan

Digitale inspecties bij alle Analoge
gemeentelijke organisaties inspecties

Uitvoeren digitale
inspecties bij gemeentelijke organisaties

97 inspectiebezoeken, geen
digitale inspecties (zie toelichting
hieronder) en zeven IMB’s

Informatiebesluit

Vaststellen nieuw
gemeentelijk
informatiebesluit

Het Besluit Informatiebeheer
zal naar verwachting in februari
2010 aan ons College worden
aangeboden.

Gemeentelijk
informatiebesluit vrijwel
geheel
gebaseerd
op analoge
informatie
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Rekening Begroting 2009
2008

Indicator

Nulmeting

De digitale infrastructuur
is goed geoutilleerd en
ondersteunt het totale

Gefragmenteerde
systemen

functioneren van het
Stadsarchief als archiefbewaarplaats door o.a.
de bouw van een digitaal
bewaardepot en de
integratie van de systemen
voor beheer van metadata

Rekening Begroting 2009
2008
Bouw van het digitaal
(bewaar)depot.
Integratie van de
systemen voor het
beheer van metadata.
Ontwikkeling concept
digitale dienstverlening
aan gemeentelijke
beheerseenheden

Rekening 2009

Te behalen resultaat 2006-2010

Het Bewaardepot is gerealiseerd
en in gebruik. De inname van
750.000 scans van de Persoonskaarten is succesvol afgerond,
het E-depot, bestaande uit een
ontvangst-, bewaar- en raadpleeg
depot, is gerealiseerd. De integratie wordt gerealiseerd door
een combinatie van meerdere
softwarepakketten.

Doelstelling 14: Goede dienstverlening en presentatie in De Bazel
Indicator

Nulmeting

De archieven en collecties (geschiedenis van
Amsterdam) worden door
middel van tentoonstellingen, andere evenementen, rondleidingen en
de schatkamer aan een
breed publiek getoond

30.000
bezoekers
en 500.000
webbezoekers

Rekening Begroting 2009
2008
104.000 bezoekers en
600.000 webbezoekers

Rekening 2009

Te behalen resultaat 2006-2010

106.173 bezoekers en 648.939
webbezoekers.

108.000 bezoekers en 600.000
webbezoekers

Rekening 2009

Te behalen resultaat 2006-2010

De website Buurt en Stad met
informatie over de geschiedenis
van alle 40 buurten van de stad
is in het najaar aangeboden aan
het Basisonderwijs door bekende
Amsterdammers, waaronder de
burgemeester die daartoe een
schoolklas in de ambtswoning
heeft ontvangen.

Aanbieden
informatie over
de geschiedenis
van Amsterdam
aan alle
Amsterdamse
basisscholen

Rekening 2009

Te behalen resultaat 2006-2010

Vanaf juni 2009 wordt de halfjaarlijkse programmafolder ook in
het Engels geproduceerd.

Stadsarchief
is bekend bij
toeristen
Rondleidingen en
tentoonstellingen
zijn tweetalig

Doelstelling 15: Het aanboren van nieuwe doelgroepen
Nulmeting

Leerlingen van Amsterdamse basisscholen
kennis laten maken met
de authentieke historische
bronnen van de geschiedenis van Amsterdam

Pilot met een
klein aantal
basisscholen

Indicator

Nulmeting

Toeristen informeren
Weinig
over de geschiedenis van
buitenlandse
Amsterdam door rondbezoekers
leidingen en tentoonstellingen in meer talen aan te
bieden en door de thema’s
van evenementen en
tentoonstellingen hierbij
aan te laten sluiten

Rekening Begroting 2009
2008
Aanbieden informatie
over de geschiedenis
van Amsterdam aan
alle Amsterdamse
basisscholen

Rekening Begroting 2009
2008
Stadsarchief is bekend
bij toeristen
Rondleidingen en
tentoonstellingen zijn
tweetalig

Rondleidingen en tentoonstellingen zijn tweetalig.
De ﬁlms die in de ﬁlmzaal
vertoond worden zijn Engels
ondertiteld
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Indicator

Indicator

Nulmeting

Rekening Begroting 2009
2008

Contacten met migranten- Contacten
organisaties leiden tot een met migrangroter aandeel van bezoek tenorganisaen collecties van nieuwe
ties
Amsterdammers

Contacten met migrantenorganisaties via
buurten

Rekening 2009

Te behalen resultaat 2006-2010

In 2009 zijn contacten gelegd met
de Stichting Surinaamse Vrouwen
Bijlmermeer over hun archief. De
verwachting is dat in 2010 tot een
overdracht van het archief kan
leiden.
Het Stadsarchief ontving een
reeks personeelskaarten van de
eerste gastarbeiders en instructiemateriaal voor buitenlandse
werknemers als onderdeel van het
Archief van de DSM/ADM.
In 2009 is bij het SAA een ambassadeur diversiteit benoemd.

Stadsarchief is
aantrekkelijk
voor nieuwe
Amsterdammers

Doelstelling 16: De integratie van het Stadsarchief in de digitale wereld en de uitbreiding van de producten en diensten in gebouw
De Bazel vragen om een aanpassing of verandering van de organisatiestructuur
Indicator

Nulmeting

Rekening Begroting 2009

Rekening 2009

bestuur en concern

2008
De organisatiestructuur
is ondersteunend aan de
ambities van het Stadsarchief

SAA is
nog niet
voldoende
toegerust om
de strategische doelstellingen te
bereiken

Indicator

Nulmeting

Strategienota met de
ambities van het Stadsarchief is aan het bestuur
voorgelegd

De strategienota moet
worden
geactualiseerd
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Te behalen resultaat 2006-2010

Implementeren
reorganisatieplan

Rekening Begroting 2009
2008
Geactualiseerde
strategienota wordt bij
de Begroting 2010 aan
de portefeuillehouder
voorgelegd en daarna
door Ons College
respectievelijk uw
Vergadeing vastgesteld

In kader van de digitale ontwikEvalueren
kelingen en de verhuizing naar
organisatieDe Bazel zijn alle werkprocessen
structuur
in 2009 beschreven. Daarbij
is tevens een sterkte/zwakte
analyse toegepast. Voor het jaar
2010 is een ‘tien stappenplan’
opgesteld waarbij per afdeling de
noodzakelijke werkprocessen zijn
beschreven, waarna de organisatie kan worden aangepast.
Rekening 2009

De productie van de strategienota
is gestart. Er zijn bijeenkomsten
met interne en externe stakeholders geweest voor evaluatie
van de afgelopen beleidsperiode
en brainstorm voor de nieuwe
beleidsperiode. De strategienota
wordt bij de Begroting 2010
voorgelegd.

Te behalen resultaat 2006-2010

2.9.2 Archief: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 13: Digitaliteit: Het stadsarchief is voor het concern een digitale beheerder van
formaat (project Stadsarchief Digitaal)
De ontwikkeling van een concernbreed Documentair Structuurplan is achterhaald door de voorgenomen
ontwikkelingen van een stedelijke zaaktypecatalogus, waarin ook archivistische gegevens opgenomen
kunnen worden. Het Stadsarchief Amsterdam (SAA) zal in de ontwikkeling daarvan participeren. Het te
behalen resultaat voor 2010 zal daarom gewijzigd worden in het participeren in de ontwikkeling van een
zaaktypecatalogus ten behoeve van het zaakgerichte werken in Amsterdam. Het ontwikkelen van benodigde
standaarden en richtlijnen zal vooral in relatie tot de inname van digitale informatie in het E-depot moeten
worden gezien. De richtlijnen zijn leidend voor de desbetreffende activiteiten in het concern, maar hebben
een organisch karakter wegens de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied.
Wegens veranderde prioriteitsstelling zijn er geen digitale inspecties uitgevoerd. In de plaats hiervan zijn, in
relatie tot de herziening van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam, de archieven van alle stadsdeelorganisaties
geïnspecteerd. Ook het beheer van digitale informatieverzamelingen is bij die inspecties betrokken.
Als gevolg van bovenstaande is de doelstelling voor 2010 gewijzigd in: het uitvoeren van inspecties bij de
organisaties die vallen onder de ‘Regeling Risicovolle Projecten’.

Doelstelling 14: Goede dienstverlening en presentatie in De Bazel
Het Stadsarchief bevordert het wereldwijde gebruik van archieven en collecties door deze beschikbaar te
stellen via de Archiefbank en de Beeldbank. Op aanvraag van klanten zijn in 2009 wekelijks 10.000 scans
geproduceerd. Daarnaast zijn in het kader van een aantal grote projecten met externe ﬁnanciering nog eens
circa een miljoen scans geproduceerd. Deze scans zijn ook toegankelijk gemaakt op stuksniveau, zodat ze
eenvoudig door veel mensen gevonden en gekocht kunnen worden.
Deze innovatieve werkwijze van enerzijds ‘scanning on demand’ en anderzijds grootschalige projectmatige
productie heeft in het vakgebied internationaal veel bewondering geoogst. De website van het Stadsarchief
werd door Amerikaanse vakgenoten bekroond met de Best Archives on the web Award en in New York,
Princeton en Washington zijn presentaties gehouden onder de titel: ‘Yes, we scan’.

Doelstelling 15: Het aanboren van nieuwe doelgroepen
Medio 2009 is een lid van het management benoemd tot ambassadeur diversiteit.
Het Stadsarchief heeft momenteel te weinig niet-westerse allochtonen in de hogere, leidinggevende
functies. Daar zal de komende jaren extra aandacht aan besteed gaan worden. De ambassadeur zal acties
uitwerken om een divers personeelsbestand binnen het Stadsarchief Amsterdam te realiseren. In 2010 zal het
MT een actieplan vaststellen.
Via het educatieve project Buurt en Stad worden veel leerlingen van Amsterdamse basisscholen bereikt. Dat
zijn de toekomstige bezoekers, maar ook potentiële werknemers van het Stadsarchief.
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Het gebouw De Bazel wordt gebruikt om de geschiedenis van Amsterdam aan de hand van originele
documenten te presenteren. Ook in 2009 is weer een aantal tentoonstellingen georganiseerd. In het begin
van het jaar was de – reeds in 2008 ingerichte – tentoonstelling over dagboektekenaar Christiaan Andriessen
te bezichtigen. Gedurende de zomermaanden werd de visie op Amsterdam van jonge fotografen uit Amerika
getoond in de tentoonstelling ‘New York Perspectives’ en, na een periode waarin de expositieruimte was
ingericht door Bureau Monumentenzorg, volgde in het najaar de derde tentoonstelling van het Stadsarchief,
getiteld ‘Kapitaal Amsterdam’. Vanzelfsprekend deed het Stadsarchief ook mee aan de grote culturele
evenementen zoals de Museumnacht en het Monumentenweekend. Daarbij organiseerde het Stadsarchief
een aantal kleinere evenementen zoals de canongesprekken rondom de Canon van Amsterdam, boekpresentaties en ﬁlmvertoningen. Het aantal personen dat deelnam aan een rondleiding bleef in 2009 in zijn totaliteit
ongeveer stabiel, maar de deelname aan de dagelijkse rondleiding is sterk gedaald. Niettemin heeft het
Stadsarchief de gestelde doelstelling op het gebied van de bezoekersaantallen in dit eerste kalenderjaar na
de grote festiviteiten rondom de verhuizing ruimschoots gerealiseerd.

Doelstelling 16: De integratie van het Stadsarchief in de digitale wereld en de uitbreiding
van de producten en diensten in gebouw de Bazel vragen om een aanpassing of
verandering van de organisatiestructuur
Door middel van 27 workshops zijn alle bedrijfsprocessen van het SAA in beeld gebracht en geanalyseerd.
De bedoeling is dat die analyses bijdragen aan verdere verbetering van de processen en daardoor van de
organisatie. Gelet op de verschillende ontwikkelingen binnen de gemeente, die voor de organisatiestructuur
aanzienlijke gevolgen zullen hebben, is met de feitelijke aanpassing gewacht tot hierover meer duidelijkheid
bestaat.

2.9.3 Archief: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Lasten +
Baten Mutaties in reserves
Saldo

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

28,6

13,7

13,6

3,3

2,4

2,3

14,7
3,4

-14,7

0,0

0,0

0,0

10,6

11,3

11,3

11,3

Toelichting
Het saldo van € 11,3 miljoen komt ten laste van de algemene middelen. Het saldo na mutaties in reserves en
voorzieningen is hiermee gelijk aan het saldo van de begroting.
Ten opzichte van de begroting nemen de baten en lasten toe met € 0,9 miljoen respectievelijk € 1 miljoen.
De oorzaken hiervan zijn:


meer inhuur van uitzendkrachten

hogere salarislasten
 toename materiele uitgaven
 meer detacheringsopbrengsten
 meer legesinkomsten
 exploitatie Bazel
 afrekening loonhefﬁng WGA6

bestuur en concern



6

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
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-/- € 0,6 miljoen
-/- € 0,2 miljoen
-/- € 0,2 miljoen
€ 0,6 miljoen
€ 0,1 miljoen
€ 0,1 miljoen
€ 0,1 miljoen

3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1 Reserves
Bedragen x € 1 miljoen

+

-/-

Stand
ultimo
2009

Dienst ICT

-

0,7

0,0

0,7

Invoering WABO

-

1,2

0,0

1,2

Digitaal archief Bestuursdienst

0,8

0,0

0,1

0,7

BRI (basisregistraties en ICT) (DPG)

2,1

0,0

2,0

0,1

Vakantiegeld, wachtgelden, WW

4,1

3,1

2,9

4,2

Rampenfonds

0,9

0,2

0,0

1,1

Bouwfraudegelden

0,2

0,0

0,0

0,2

Reserve bestuursondersteuning

0,4

0,6

0,3

0,7

Vierjarige reserve raadsgrifﬁe

0,1

0,1

0,0

0,1

Raadsonderzoeken

1,5

0,0

0,8

0,7

Egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen

0,1

0,0

0,0

0,1

Reserve concernontwikkeling

0,2

0,2

0,4

0,0

Dienstverlening

0,2

0,0

0,2

0,0

Kwaliteit authentieke registraties

0,1

0,0

0,1

0,0

Handhaving adrescontroles

0,1

0,0

0,1

0,0

Digitalisering Archieven

0,1

0,0

0,1

0,0

Digitaal afspraken BZ

0,1

0,0

0,1

0,0

10,8

6,2

7,1

9,9

Totaal reserves

Stand
Ultimo
2008

mutaties 2009

Nieuwe reserves
Dienst ICT
Voor een deel wordt de reserve gevormd uit het restant van de prioriteit verbetertraject ICT conform de
9 maandsrapportage. Voor een ander deel wordt de reserve gevormd door de bijdragen van de BRIdiensten. Door temporisering zijn deze middelen niet volledig besteed.

Invoering Wabo

Gehandhaafde reserves
Digitaal archief Bestuursdienst
De rente over de reserve wordt aan de reserve toegevoegd. De jaarlijkse rente en afschrijving van de investeringen in het digitaal archief worden aan de reserve onttrokken.

BRI
Deze reserve wordt na de ophefﬁng van de Dienst Amsterdam Beheer door de Dienst Persoonsgegevens en
Geo-informatie namens de stuurgroep BRI beheerd. In 2009 is er € 2 miljoen aan de reserve onttrokken. De
stand ultimo 2009 is € 85.000. Dit bedrag is nodig voor afrondende werkzaamheden in 2010.
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In 2009 is voor de invoering van de Wabo € 1,9 miljoen in het Gemeentefonds ontvangen. Ons College
besloot dat de Bestuursdienst dit bedrag mocht besteden (geaccordeerde overschrijding). Door uitstel van
de invoering van de Wabo is in 2009 pas € 0,7 miljoen uitgegeven. De rest zal in 2010 worden uitgegeven.
Omdat de inkomsten uit het Gemeentefonds wel volledig in de Jaarrekening 2009 worden verantwoord, is
voor het nog niet uitgegeven deel van de lasten een reserve van € 1,2 miljoen gevormd.

Vakantiegelden, wachtgelden, WW
Dit betreft een groot aantal bedrijfsmatige reserves van diensten, waarvan de activiteiten onder dit
resultaatgebied vallen. De mutaties betreffen standaard toevoegingen en onttrekkingen.

Rampenfonds / Internationale hulpverlening
De toevoeging is conform de actualisatie en betreft rentevergoeding en een terugontvangen bedrag. Er
zijn geen bedragen onttrokken. Het saldo van € 1,1 miljoen zal in 2010 deels vrijvallen in het kader van de
ombuigingen en besteed worden aan de bijdrage aan de actie voor de slachtoffers van de aardbeving in
Haïti.

Bouwfraudegelden
De reserve is bestemd als risicoreserve voor de advocaat in loondienst en de inhaalslag in de afhandeling
van bezwaar- en beroepschriften. Dit laatste is in 2009 besteed. Er resteert € 0,2 miljoen voor eventuele
toekomstige kosten voor de huisadvocaat.

Bestuursondersteuning
Er is € 0,6 miljoen toegevoegd, terwijl € 50.000 was geraamd. Dit heeft voor een deel betrekking op reserveringen die in de 9-maandsrapportage zijn opgenomen (prioriteiten Overijssel € 73.980, Bibob JZ € 68.280 en
Bibob OOV € 68.280) dan wel waarover een besluit is genomen (€ 0,25 miljoen kosten voor Sail). Daarnaast
zijn er reserveringen opgenomen van € 72.250 voor het cultureel festivalfonds en van € 27.945 voor de
incidentele prioriteit tijdelijk huisverbod. Dit betreft nog niet volledig uitgegeven incidentele prioriteiten.
De onttrekkingen (€ 0,3 miljoen) waren lager dan de raming (€ 0,4 miljoen), omdat de ontvangen bedragen
van stadsdelen voor het juridisch opleidingsprogramma voor de stadsdelen later zullen worden besteed.

Vierjarige reserve raadsgrifﬁe
De reserve is gevormd voor de extra kosten van de gemeenteraadsverkiezingen. De dotatie vindt plaats ten
laste van het raadsbudget. De reserve zal in 2010 worden aangewend.

Raadsonderzoeken
Als gevolg van de raadsenquête Noord/Zuidlijn is € 0,8 miljoen onttrokken aan deze reserve.

Egalisatiereserve Personeelsbeheer
Het Servicehuis Personeel heeft voor het personeelsbeheer een egalisatiereserve ingesteld. Met de
egalisatiereserve kunnen jaarlijkse ﬂuctuaties in de kosten en inkomsten worden opgevangen, waardoor
Personeelsbeheer ﬁnancieel stabiel is. Er is in 2009 € 33.000 miljoen onttrokken aan de reserve. De stand van
de reserve ultimo 2009 bedraagt hierdoor € 89.000.

Afgewikkelde reserves

bestuur en concern

Reserve Concernontwikkeling
Er is conform de besluitvorming over de Jaarrekening 2008 € 0,25 miljoen toegevoegd; de reserve is in 2009
geheel conform de raming aangewend, waarbij € 0,12 miljoen is vrijgevallen.

Dienstverlening
Conform de actualisatie is deze reserve vrijgevallen in verband met de overgang van dienstverlening naar de
dienst Dienstverlening en Facilitair Management.

Kwaliteit authentieke registraties
Met een onttrekking ten behoeve van een publiekscampagne over juiste registratie is deze reserve
afgewikkeld.

Handhaving adrescontroles
Met een onttrekking ten behoeve van acties adrescontroles is deze reserve afgewikkeld.
De reserves ‘digitaliseren archieven en digitaal afspraken maken’ (DPG) zijn afgewikkeld.
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Extracomptabele reserves
Tijdelijk huisverbod
Er wordt voorgesteld € 0,14 miljoen te reserveren voor het wegwerken van achterstanden bij de Directie
Juridische Zaken van de Bestuursdienst, die zijn ontstaan door de verrichte werkzaamheden ten behoeve van
het tijdelijk huisverbod.

3.2 Voorzieningen
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
Ultimo
2008

mutaties 2009

Stand
ultimo
2009

+

-/-

Commissie sanering Slotervaartziekenhuis

2,4

0,1

0,5

2,0

Groot onderhoud (Stadsarchief)

0,2

0,4

0,0

0,6

Vicarygoederen, gildenfondsen,
liefdadigheiddoelen

1,0

0,1

0,0

1,1

Pensioenfondsen, privatiseringen, voormalig
personeel

20,9

0,6

3,2

18,2

Totaal voorzieningen

24,6

1,1

3,8

21,9

Gehandhaafde voorzieningen
Commissie sanering Slotervaartziekenhuis
Op 15 april 2008 heeft ons College ingestemd met de afkoop van de wachtgeldkosten van onze
ex-medewerkers van het Slotervaartziekenhuis door het College Sanering Zorginstellingen voor € 3,6 miljoen.
De afkoopsom is ondergebracht in deze voorziening. Afgesproken is een jaarlijkse rentevergoeding van
2,83%, ten behoeve van de toekomstige wachtgelduitkeringen. In 2009 is € 60.000 toegevoegd en heeft een
onttrekking van € 0,5 miljoen plaatsgevonden. De stand ultimo 2009 bedraagt hierdoor € 2 miljoen.

Groot onderhoud Stadsarchief
Begin 2009 heeft het Stadsarchief de Monumentenwacht Noord-Holland opdracht verleend tot een
meerjaren onderhoudsprogramma voor het onderhoud aan gebouw De Bazel. In dit plan zijn de te
verwachten kosten voor onderhoud voor de komende 30 jaar weergegeven. Gemiddeld bedragen de kosten
€ 0,4 miljoen per jaar. Dit bedrag is vanuit de exploitatie toegevoegd aan de voorziening.
Het Stadsarchief zal bij het Stadsdeel Centrum een aanvraag voor een monumentensubsidie indienen.
Daarnaast zal de mogelijkheid onderzocht worden of de verhoging van de onderhoudskosten doorberekend
kan worden in de huurprijs.

Het betreft voorzieningen waarover de gemeente geen bestedingsvrijheid heeft. Door een hogere
koerswaarde en opbrengsten van beleggingen heeft aan de voorziening Gildefondsen een (niet geraamde)
toevoeging van € 81.000 plaatsgevonden.

Pensioenfondsen, privatiseringen, voormalig personeel
Voor een aantal voormalige diensttakken is een dertiental voorzieningen gecreëerd ter dekking van kosten
die verband houden met de afbouw, dan wel privatisering. Doorgaans gaat het om kosten van salarissen,
uitkeringen en re-integratie. De voorzieningen worden elk jaar opnieuw doorgerekend op toereikendheid.
Over het algemeen lopen de geraamde toevoegingen en onttrekkingen in de pas met de gerealiseerde
toevoegingen en onttrekkingen.
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Vicarygoederen, Gildefondsen en Liefdadigheidsdoelen

3.3 Investeringen
De investeringen betreffen Open Amsterdam (€ 0,8 miljoen) en digitalisering Bestuursdienst (€ 0,4 miljoen).
De investering Open Amsterdam was niet in de begroting opgenomen, maar hier heeft afzonderlijke
besluitvorming in uw Vergadering over plaatsgevonden.

4 Prioriteiten 2009

4.1 Realisatie prioriteiten 2009

bestuur en concern

Overige prioriteiten
Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Controle
adresregistratie
en aanpak
identiteitsfraude

I3

190

190

0

Gewaarborgde kwaliteit van de
J
basisregistratie personen, daardoor
betrouwbaar voor 150 afnemers
van deze registratie Het voorkomen
van misbruik van voorzieningen en
uitkeringen en daardoor besparing
op gemeentelijke middelen Het voorkomen van misbruik van voorzieningen
en uitkeringen. Een vals document
kost jaarlijks 50.000

Overijsselse
Methode

I3

77

0

74

gebruik van mediationvaardigheden
en mediation bij bezwaar en
klachtafhandelin

Wibautjaar

I3

250

250

0

J

Verbetertraject
gemeentebrede
ICT

I3

1.000

568

432

N

2010

Wet Bibob

I3

69

0

69

Tijdig en juist toepassen advisering in
het kader van Bibob

N

2010

Uitvoering
bestuursakkoord en visie
dienstverlening

I3

450

287

163

Realisatie afspraken bestuursakkoord.

N

2010
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Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

N

Omschrijving
prioriteit

S/I

Beschikbaar
gesteld
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo
2009
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2009 op te
nemen in
reserve
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat

Prioriteit
volledig
uitgevoerd
(J/N)

BTW-onderzoek
door ACAM

ISV

10

10

0

Het ISV-budget op correcte wijze
geschoond voor BTW

J

Deelnemingen

S3

238

230

0

Structureel borgen continuïteit
en stroomlijning structureel
complexe waardebepalingen en
ﬁnancieringsvraagstukken

J

Audits risicovolle
projecten

S3

200

220

0

De uitvoering van audits door ACAM
J
over de risicobeheersing van projecten
die onder de regeling risicovolle
projecten vallen.

4 en 5 mei comité S3

200

200

0

Uitvoering plan van aanpak 4 en 5 mei J

Centrale ondernemingsraad

S3

140

200

0

Instandhouden COR

J

Exploitatie de
Bazel

S3

90

90

0

Opwaardering van de functie van
gastheer/vrouw voor het grote aantal
bezoekers in De Bazel en van 1 à 2
tentoonstellingen per jaar naar 3 à 4

J

Raadsgrifﬁe
formatieuitbreiding

S3

138

0

0

Bestuursadvisering en ﬁnancieel
beleid

S3

85

0

0

Verbetertraject
gemeentebrede
ICT

S3

500

500

0

Versterken
strategische
onderzoekfunctie

S3

40

40

0

Betere bijdrage aan de kwaliteit van
de beleidsvorming en besluitvorming
van de gemeente

J

Verhogen
kwaliteit
dienstverlening

S3

196

196

0

Verbetering dienstverlening

J

N

Verbeterde control en
risicomanagement

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

2010

N

J

bestuur en concern
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4.2 Toelichting realisatie prioriteiten 2009
Controle adresregistratie en aanpak identiteitsfraude
De navolgende resultaten zijn bereikt:

Handhaving
Aantal terugmeldingen: 2008: 41.650
Aantal 2009: 42.284
Adresonderzoeken: 2008: 27.540
Aantal 2009: 31.015

Fraudebestrijding
‘Pas in de was’: (betreft de vernietiging van het reisverleden door o.a. bolletjes slikkers):
2008: 1228; 2009: 1360
De stijging komt door nieuwe wetgeving met strengere regels.

Documentfraude
2008: 212; 2009: 266

Look-a-like (het reisdocument van iemand anders gebruiken):
2008: 67 schriftelijk; 2009: 75 schriftelijk

Trainingen
Er zijn veel trainingen en workshops gegeven aan binnen- en buitengemeentelijke instanties; totaal 2008: 68;
2009: 64
Er is in 2008: 22 keer deelgenomen aan politie acties op het terrein van documentfraude.
In 2009: 16.
Mede door de toegekende prioriteit is het aantal handhaving- en fraude-acties/-resultaten toegenomen ten
opzichte van 2008.

bestuur en concern

Prioriteit Overijssel
In 2009 is deze prioriteit voor het project Overijssel incidenteel voor twee jaar aangevraagd. De prioriteit is
in 2009 toegekend, maar in 2010 vanwege de bezuinigingen niet ingediend. De werkzaamheden konden in
2009 binnen de begroting van de directie juridische zaken worden opgevangen, vanwege een latere start
van het reorganisatietraject dan voorzien. In 2010 is dit echter niet meer mogelijk terwijl het project nog
wel doorloopt. Het project behelst een gemeentebrede uitrol van het zogenoemde ‘bellen met de burger’,
om juridische procedures te voorkomen. Het gaat om het aanreiken van instrumenten aan diensten en
stadsdelen om dit in hun werkwijze te implementeren. In 2010 wordt het budget dan ook gebruikt om deze
lasten te dekken. Het gaat om een bedrag van € 73.980.

Wibautjaar
Op 23 juni 2009, de 150ste geboortedag van Floor Wibaut, ging het programma ‘150 Jaar Wibaut’ van start.
Het programma was bedoeld om stil te staan bij de idealen en prestaties van een prominente sociaaldemocratische bestuurder van Nederland. Een indrukwekkende serie activiteiten rolde vervolgens uit over de stad.

Verbetertraject gemeentebrede ICT
De prioriteit ten behoeve van het ICT-verbetertraject bestaat uit een structurele component (€ 0,5 miljoen)
en een incidentele component (€ 1 miljoen). De directeur ICT is per 1 juni 2009 in dienst getreden van de
gemeente Amsterdam. De uitgaven in 2009 bestaan uit drie delen:
 uitgaven voorafgaand aan indiensttreding om de nieuwe directeur een vliegende start te geven
 uitgaven ten behoeve van de oprichting van de nieuwe dienst ICT waaronder beleid en uitvoering


salariskosten voor de directeur ICT die vanaf 2010 onderdeel worden van de begroting van de nieuwe
dienst
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De incidentele prioriteit is niet volledig uitgeput. Het restant is toegevoegd aan de (incidentele) prioriteit
2010, waarmee het programma ICT op NAP wordt geﬁnancierd. Om de ICT op peil te brengen moeten in
2010 aanloopkosten gemaakt worden, om uiteindelijk te komen tot een marktconforme ICT functie.

Prioriteit Bibob
Deze prioriteit is bedoeld om een medewerker aan te trekken. Aangezien de directie juridische zaken deze
medewerker in 2009 tegen betaling kon detacheren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en daar meewerkte aan (een voor Amsterdam interessante) wijziging van de Wet Bibob, is van de
prioriteit geen gebruik gemaakt. De prioriteit wordt in 2010 gebruikt om achterstanden in te lopen die bij de
directie mede als gevolg van de detachering zijn ontstaan. Het gaat om een bedrag van € 68.280.

Uitvoering bestuursakkoord en visie dienstverlening
In 2009 is een structurele prioriteit van € 0,2 miljoen en een incidentele prioriteit van € 0,45 miljoen
toegekend om bij te dragen aan de uitvoering van de Amsterdamse ambities op het gebied van digitale
dienstverlening. In de begroting van 2009 is de doelstelling geformuleerd om Amsterdam in de top 10
van de Overheid.nl Monitor te laten komen, met de uiteindelijke ambitie om in deze ranking nummer 1
van de grote gemeenten te worden. De Overheid.nl Monitor is een initiatief van het ministerie van BZK en
beoordeelt gemeenten voor de aanwezige voorzieningen op het gebied van digitale dienstverlening en de
mate waarin ze voldoen aan landelijke digitale standaarden. Een aantal projecten is in 2009 gestart en wordt
in 2010 afgerond:
 publiceren bekendmakingen volgens landelijke standaard
 aansluiting op MijnOverheid


kruisverwijzingen tussen regelgeving en productinformatie

online publicatie bestemmingsplannen
gehandicaptenparkeerkaart
 kwijtschelding gemeentelijke belastingen



Bij de uitvoering van de projecten is vertraging opgelopen doordat gebruik gemaakt moest worden van nog
niet opgeleverde gemeentelijke ICT-infrastructuur. Voor de afronding van de projecten is het resterende deel
van de incidentele prioriteit van € 0,16 miljoen toegevoegd aan de reserve dienstverlening.

BTW-onderzoek door ACAM
De € 10.000 die hiervoor was bestemd is onderdeel van de GSB III knelpunten pot. De gemaakte kosten, die
lager zijn uitgevallen, zijn in de SISA bijlage verantwoord.

Deelnemingen

Audits risicovolle projecten
ACAM heeft in 2009 audits uitgevoerd op de projecten Fusie Stadsdelen, herstel Hoog Rendement Centrale
en AMSYS.

4 en 5 mei comité
Het plan van aanpak van het 4 en 5 mei comité is uitgevoerd. De prioriteit van € 0,2 miljoen is besteed.

Centrale Ondernemingraad
Er is een bedrag van € 0,14 miljoen structureel toegekend. In 2009 is door de ontwikkelingen in het kader
van het Bestuurlijk Stelsel een overschrijding ontstaan van circa € 60.000. De inhuur van expertise en
ondersteuning hebben geleid tot deze overschrijding.
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Er zijn twee prioriteiten toegekend. De eerste betreft één formatieplaats, waarmee de treasuryfunctie is
versterkt. De tweede van € 0,15 miljoen is structureel beschikbaar gesteld om onderzoeksvragen en lopende
kosten uit te kunnen bekostigen. Naast de uitbetaling van een nakomende asbestclaim, die voortkomt uit
een contractuele verplichting die is aangegaan bij de privatisering van het GVB (€ 59.000), zijn er kosten
gemaakt voor onder andere de dossiers Verzelfstandiging Amsterdams Historisch Museum, Cition, het
project Hermes en de denkfase van de verzelfstandiging van Haven Amsterdam (€ 70.000).

Exploitatie De Bazel
De prioriteit is voor € 50.000 besteed aan het organiseren van extra tentoonstellingen en voor € 40.000 aan
de opwaardering van de functie van gastvrouw/-heer.

Raadsgrifﬁe formatieuitbreiding
De raadsenquête Noord/Zuidlijn vanaf 11 maart 2009 tot en met januari 2010 veel capaciteit gevraagd
van en impact gehad op de raadsgrifﬁe. Het projectmanagement van deze enquête was in handen van
de raadsgrifﬁer. Diverse medewerkers van de raadsgrifﬁe verleenden hierbij assistentie op het gebied van
documentmanagement, communicatie, logistiek en secretariële ondersteuning. Een en ander heeft ertoe
geleid dat vertraging is ontstaan in de organisatieontwikkeling c.q. formatieuitbreiding van de raadsgrifﬁe.
Getracht wordt om dit zo spoedig mogelijk na afronding van de enquête Noord/Zuidlijn weer ter hand te
nemen. Dit is mede van belang met het oog op de nieuwe raadsperiode 2010-2014.

Bestuursadvisering en ﬁnancieel beleid
De werving van een nieuwe medewerker is gestart.

Verbetering strategische ondezoeksfunctie
De structurele prioriteit is besteed onder de noemer Kennis voor de stad. Op basis hiervan vervult O+S
de rol van kennisambassadeur in de relatie met andere kennisinstellingen zoals de beide Amsterdamse
universiteiten. In november vond de tweede bijeenkomst Kennis voor de stad plaats. O+S werkte zowel op
werkgroep- als stuurgroepniveau mee aan de voorbereiding. Op de tweede bijeenkomst zijn de resultaten
van eerdere samenwerkingsinitiatieven gepresenteerd en nader uitgewerkt; ook zijn nieuwe mogelijkheden
verkend.
In de eerste helft van 2010 vindt evaluatie van het initiatief plaats. Daarbij is er behalve aandacht voor
inhoudelijke mogelijkheden en opbrengsten ook aandacht voor procesmatige en ﬁnanciële voorwaarden
voor samenwerking.

Verhogen kwaliteit dienstverlening

bestuur en concern

Zie toelichting bij incidentele prioriteit Uitvoering bestuursakkoord en visie dienstverlening.
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Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

1. Algemeen
Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is onderdeel van het Grote Stedenbeleid. Het budget
is de rijksbijdrage aan het gemeentelijke investeringsprogramma stedelijke vernieuwing, zoals dat is
vastgelegd in het door uw Vergadering vastgestelde Meerjarenontwikkelingsprogramma. Het jaar 2009
is het vijfde en laatste jaar van de tweede periode ISV (2005-2009). De rekening ISV is een bundeling van
bestedingsgegevens van veertien stadsdelen en zes centrale beheerders (diensten, bedrijven en de directie
SB). Daarnaast bevat de rekening een restgroep van posten uit het voormalige Stadsvernieuwingsfonds.
De rekening ISV wordt binnen de gemeenterekening integraal behandeld in dit hoofdstuk. Het betreft hier
vooral de ﬁnanciële opstelling en -verantwoording.
De beschrijving van de realisatie ISV-prioriteiten per resultaatgebied gaat vooral over de fysieke realisatie
van projecten. De relatie tussen fysieke prestaties en één budgettaire jaarschijf (de begroting ISV 2009) is
niet goed te leggen, omdat er meestal sprake is van projecten en activiteiten die worden bekostigd met
meerjarig incidentele budgetten.
Voor de sleutelbedragen stadsdelen is ook sprake van meerjarig incidentele budgetten, maar daarnaast
geldt ook nog dat de precieze informatie over de feitelijke besteding op decentraal niveau aanwezig is en
dus ook op stadsdeelniveau wordt verantwoord.
Naast deze interne gemeentelijke ﬁnanciële verantwoording van het ISV, moet er in 2010 over de hele
ISV-2 periode (2005-2009) ﬁnanciële verantwoording plaatsvinden richting het rijk. Die verantwoording
behelst tevens de nog niet verantwoorde ISV-middelen uit de eerste ISV –periode. De totale gerealiseerde
bestedingen van de gemeente in het kader van ISV overstijgen ruim het totale nog te verantwoorden bedrag
richting het rijk.

2. Budget en uitgaven 2009
Jaarlijks wordt de verdeling van de ISV-middelen vastgesteld. De toegekende budgetten dienen binnen drie
jaar te worden uitgegeven en komen meestal niet in het jaar van toekenning tot besteding.
Het uitgavenniveau 2009 is het totale bedrag dat is besteed in het jaar 2009, dus zowel ten laste van het
ISV-bedrag 2009 als ten laste van de in voorgaande jaren toegekende budgetten. De volgende tabel toont
het budgettaire kader en de feitelijke uitgaven over de jaren.
Bedragen x € 1 miljoen

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Budgettaire kader

124,9

133,2

120,7

118,5

78,7

73,2

56,1

60,2

46,6

Totale uitgaven ISV+SVF

133,5

46,5

149,1

145,6

128,6

101,7

81,3

49,9

98,9

Het totale uitgavenbedrag van € 98,9 miljoen in 2009 ligt hoger dan in voorgaande jaren, dit is waarschijnlijk
het gevolg van het feit dat 2009 het laatste jaar van de ISV-2 periode is. Als de gemeente minder zou
hebben besteed aan ISV dan het door het rijk toegekende budget, bestond het risico dat deze budgetten
teruggevorderd konden worden door het rijk. De gerealiseerde ISV-bestedingen overstijgen ruim het
toegekende rijksbudget. In 2009 had van de uitgaven € 54,9 miljoen betrekking op de centrale stad en
€ 44,0 miljoen op stadsdelen.
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3. Rekeningresultaat 2009
Het resultaat over 2009 is € 2.246.730 negatief. Het resultaat is het saldo van een aantal voor- en nadelige
ontwikkelingen.
Door diensten, bedrijven en stadsdelen is een vrijval gemeld van € 4,6 miljoen. Dit is inclusief een bedrag
van € 2,5 miljoen BCF-BTW, wat vrij valt ten gunste van Algemene Dienst. Vorig jaar is er een bedrag
BCF-BTW uit het ISV vrijgevallen dat gebaseerd was op de geraamde BTW-componenten van alle budgethouders met uitzondering van het Ontwikkelingsbedrijf. Deze vrijval van € 2,5 miljoen betreft de raming
BCF-BTW van het Ontwikkelingsbedrijf. De overige vrijval (€ 2,1 miljoen) betreft:
 op de posten woningverbetering en –aanpassing, en verhuiskostenregeling valt € 0,6 miljoen vrij



op de posten voor bodemsanering valt in totaal € 0,8 miljoen vrij
op de posten Monumentenzorg valt per saldo € 0,6 miljoen vrij

In de Begroting 2007 was al geanticipeerd op vrijval voor een bedrag van € 2,0 miljoen, maar die € 2 miljoen
moet eerst worden ‘inverdiend’. Het voordelige effect bij de rekening is dus € 0,1 miljoen.
Een tegenvaller van € 2,3 miljoen is het gevolg van een veel lagere gerealiseerde rente dan geraamd.
Daarnaast is er nog een kleine tegenvaller van € 0,1 miljoen in verband met ongunstiger deﬁnitieve uitkomst
van de Jaarrekening 2008.
Het negatieve rekeningresultaat moet worden verrekend met het budgettair kader van de volgende
begroting (2011). Dat zou betekenen dat dit kader met € 2,3 miljoen moet worden verlaagd. Omdat vorig
jaar besloten is om het negatieve rekeningresultaat van 2008 voor de helft te verrekenen met het budgettair
kader 2011, moet het budgettair kader 2011 worden verlaagd met totaal € 4,1 miljoen.

4. Nog te besteden bedragen en omvang voorzieningen
Het tijdverschil tussen de bestemming van de middelen en de daadwerkelijke uitgaven maakt dat in de
afgelopen jaren voorzieningen zijn opgebouwd. Het totale nog te besteden bedrag, inclusief een aantal nog
niet afgewikkelde posten uit het Stadsvernieuwingsfonds (de voorloper van het ISV), is € 93,3 miljoen.
De verdeling is als volgt:
Bedragen x € 1 miljoen

2008

2009

Diensten en Bedrijven Centrale Stad

89,5

48,7

Stadsdelen ongeoormerkte sleutelbedrag

59,7

42,8

3,3

1,8

Stadsdelen geoormerkte speciﬁeke posten (knelpunten)
Vordering regeling VH&I
Totaal

-3,2
149,3

93,3

Zowel de diensten en bedrijven als de stadsdelen geven aan een lager bedrag te reserveren dan in 2008.
Dit houdt verband met de hogere bestedingen in 2009.
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31-12-2009
(x € 1 miljoen)
Stadsvernieuwingsfonds

0,7

- Blaauwlakenblok. Dit project wordt in 2011 ﬁnancieel afgewikkeld.

Posten ISV 1

6,2

-

Blaauwlakenblok (€ 2,3 miljoen)
Budget Investeringen Sociale Infrastructuur (€ 1,3 miljoen)
Metromorphose Kraaiennest (€ 1 miljoen)
Bodemsaneringsprojecten geen woningbouw (€ 0,6 miljoen)
Sleutelbedrag stadsdeel Centrum (€ 0,9 miljoen).

Posten ISV 2

86,4

-

Sleutelbedragen stadsdelen (€ 41,9 miljoen)
Monumenten (€ 6,6 miljoen)
Broedplaatsen (€ 6,9 miljoen)
Bodemsanering i.r.m. woningbouw (€ 9,3 miljoen)
Bodemsanering, milieuhygiënische projecten (€ 2,8 miljoen)
Sanering verkeerslawaai (€ 4,7 miljoen)
Woningverbetering (€ 3,8 miljoen)
Vernieuwing Bijlmermeer (€ 2,4 miljoen)
GIOS (€ 1,7 miljoen)
Stationseiland (€ 1,6 miljoen)
Rolstoelgeschikte woningen/beschermd wonen (€ 1,5 miljoen)

Totaal

93,3

Relatie nog te besteden bedrag en omvang voorzieningen
Het eindsaldo van het ISV-fonds ultimo 2009 bedraagt € 84,3 miljoen. Dit saldo wordt gecorrigeerd voor
twee aspecten:
1. een vertraagde kasbetaling ad. € 3,1 miljoen van het rijk aan onze gemeente; het bedrag heeft betrekking
op de ISV-2 periode, maar wordt in 2010 (na de ISV-2 periode) overgemaakt
2. een tekort in de Jaarrekening 2008 van € 3,7 miljoen dat voor de helft is verwerkt bij de bepaling van het
budgettair kader 2010 en voor de andere helft zal worden verwerkt bij de bepaling van het budgettair
kader 2011
Het aldus becijferde eindsaldo inclusief budgettaire correcties beloopt € 91,1 miljoen. Dit bedrag wordt
geconfronteerd met het totale bedrag aan gevraagde reserveringen door stadsdelen, diensten en bedrijven
van € 93,3 miljoen. Het verschil van € 2,3 negatief vormt het uiteindelijke rekeningresultaat ISV 2009.
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investeringsbudget
stedelijke vernieuwing

De verdeling van het te reserveren bedrag naar dekkingsbron is als volgt:

Algemene dekkingsmiddelen

1 Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting
2009

Actualisatie 2009

Rekening
2009

Lasten +

1.386,7

1.464,4

1.488,7

1.537,1

Baten -

2.877,3

2.800,1

2.796,4

3.684,3

- 1.490,6

- 1.335,7

- 1.307,7

- 2.147,2

171,1

250,2

184,6

524,7

- 1.319,5

- 1.085,5

- 1.123,1

- 1.622,5

4.641,7

365,5

4.826,5

5.165,8

Saldo voorzieningen

73,3

5,0

70,3

112,2

Investeringsuitgaven

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal resultaatgebied

Toevoeging minus onttrekking reserves
Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves
Saldo reserves

Subresultaatgebied Uitkering Gemeentefonds
Lasten +
Baten Saldo

1.351,1

1.371,9

1.425,0

1.463,5

- 1.351,1

- 1.371,9

- 1.425,0

- 1.463,5

603,0

625,0

628,4

631,1

Subresultaatgebied Uitkering Stadsdeelfonds
Lasten +
Baten Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

603,0

625,0

628,4

631,1

Subresultaatgebied Belastingen
Lasten +

36,4

36,3

36,6

36,9

199,4

186,0

181,3

185,6

- 163,0

- 149,7

- 144,8

- 148,7

Lasten +

391,6

407,6

277,4

254,2

Baten -

458,4

474,1

332,8

302,2

Saldo

- 66,8

- 66,6

- 55,4

- 48,0

Lasten +

306,3

340,8

341,6

299,5

Baten -

373,1

393,3

392,8

404,1

Saldo

- 66,8

- 52,5

- 51,2

- 104,6

Baten Saldo
Subresultaatgebied Erfpacht

Subresultaatgebied Financiering

Subresultaatgebied Deelnemingen
Lasten +

12,7

16,8

16,8

13,6

182,3

37,1

37,1

55,4

- 169,6

- 20,3

- 20,3

- 41,9

Lasten +

421,0

374,0

501,7

1.034,1

Baten -

526,2

423,6

556,4

1.481,1

- 105,2

- 49,6

- 54,8

- 447,0

Baten Saldo
Subresultaatgebied Overige algemene dekkingsmiddelen

Saldo
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Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves

2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied

2.1 Gemeentefonds
De uitkering uit het Gemeentefonds over 2009 bedraagt € 1.463,5 miljoen. Dit is € 91,6 miljoen hoger dan
geraamd in de begroting. Ten opzichte van de actualisatie is de gemeentefondsuitkering € 38,4 miljoen
hoger.

algemene
dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1 miljoen
Algemene uitkering Gemeentefonds
Behoedzaamheidsreserve 2007
Integratie-uitkering Wmo

Begroting Actualisatie
2009
2009

Rekening
2009

1.298,2

1.327,0

1.349,8

-

-

69,1

69,0

69,5

Overige integratie-uitkeringen

0,6

0,6

0,6

Decentralisatie-uitkeringen

4,1

28,0

33,4

1.371,9

1.425,1

1.463,5

Afwikkelingen voorgaande jaren
Totaal

10,6

Begroting – actualisatie
In de Actualisatie 2009 is de raming van de gemeentefondsuitkering 2009 met € 53,1 miljoen naar boven
bijgesteld.
De belangrijkste oorzaken zijn:
het accres inclusief de middelen uit het aanvullende beleidsakkoord (€ 27,4 miljoen)
de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis (-/- € 4,6 miljoen)
 de ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis leidt tot een stijging van de algemene uitkering
(€ 1,0 miljoen)
 de ontwikkeling van de negatieve inkomstenmaatstaf OZB, het ‘weglekeffect’ OZB
 (-/- € 0,8 miljoen)
 toename van de decentralisatie- en integratieuitkeringen (€ 23,8 miljoen)



bijstelling WMO uitkering (€ 0,5 miljoen)
diverse taakmutaties die per saldo leiden tot een toename (€ 2,5 miljoen)
 de uitkering van de behoedzaamheidreserve 2008 (incidenteel € 6,4 miljoen)
 de nacalculatie van de landelijke uitkeringsbasis 2008 (incidenteel -/- € 2,7 miljoen)
 het incidentele effect van een taakmutatie die met terugwerkende kracht vanaf 2008 in 2009 wordt
teruggedraaid (-/- € 0,4 miljoen)



Actualisatie-Jaarrekening 2009
Ten opzichte van de actualisatie is de gemeentefondsuitkering over 2009 € 38,4 miljoen hoger. Dit is het
gevolg van:
 een hogere uitkering als gevolg van stijging van de Amsterdamse uitkeringsbasis
 (€ 21,2 miljoen)
 ontwikkeling uitkeringsfactor 2009, uitkering verdeelreserve 2007 (€ 0,9 miljoen)
 diverse taakmutaties in de september- en novembercirculaire (€ 3,8 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen
incidenteel)
 toename van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen (€ 5,4 miljoen)
 bijstelling Wmo uitkering (-/- € 0,3 miljoen)
Daarnaast heeft er een verrekening over voorgaande uitkeringjaren 2007 en 2008 plaatsgevonden van
-/- € 2,7 miljoen (totaal voorgaande jaren is € 0,6 miljoen; de effecten van de maartcirculaire van
€ 3,3 miljoen zijn al in de actualisatie gemeentefonds meegenomen).
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De balanspost uit de Jaarrekening 2008 voor de ontwikkeling aantallen bijstand van € 10 miljoen valt vrij
in 2009. Er is in de Jaarrekening 2009 geen nieuwe post voor de aantallen bijstand opgenomen, daar
deﬁnitieve vaststelling van de geraamde aantallen door het rijk al heeft plaatsgevonden. Voor 2009 is er
daarom geen risico meer aanwezig.
De behoedzaamheidreserve 2008 is in 2009 niet tot uitkering gekomen.
In totaal is de gemeentefondsuitkering € 91,6 miljoen hoger dan begroot. Tegenover deze inkomsten staan
in veel gevallen lasten bij diensten en stadsdelen (het Stadsdeelfonds).

2.2 Stadsdeelfonds

Ten opzichte van de begroting is de uitkering aan stadsdelen uit het Stadsdeelfonds € 6,7 miljoen lager dan
geraamd in de begroting.
Dit is het gevolg van de volgende structurele ontwikkelingen:
 gevolgen accres gemeentefonds (€ 9,6 miljoen, inclusief structurele doorwerking gedeeltelijke uitkering
van de behoedzaamheidreserve over 2008 van € 2,7 miljoen)


ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis (-/- 1,9 miljoen)

taakmutaties in het gemeentefonds die relevant zijn voor het stadsdeelfonds (-/- € 0,8 miljoen)
ontwikkeling negatieve inkomstenmaatstaf OZB (-/- € 0,3 miljoen)
 ontwikkeling Amsterdamse uitkeringsbasis (€ 0,4 miljoen)



ontwikkeling erfpachtinkomsten einde tijdvak particulier (€ 0,1 miljoen)
areaal- en waardeontwikkeling OZB (€ 0,16 miljoen)
 de correctie verdeling uitname BTW BCF in verband met evaluatie (-/- € 1,7 miljoen)
 structurele doorwerking effecten uit septembercirculaire 2008, met name het gevolg van de bijstelling
accres en de ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis (€ 2,6 miljoen)
 een correctie op de nominale compensatie over het OZB deel (-/- € 1,6 miljoen)



uitname centralisatie leerlingenvervoer (-/- € 7,0 miljoen)
uitname incidentele toevoeging ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis 2008 (-/- 0,8 miljoen)
 decentralisatie-uitkering gemeentefonds relevant voor het stadsdeelfonds (€ 1,1 miljoen)



Daarnaast is er nog een aantal incidentele posten in het stadsdeelfonds opgenomen. Het gaat om:
de korting met terugwerkende kracht in verband met uitvoering evaluatie BTW BCF (-/- € 8,5 miljoen)
gevolgen maartcirculaire van het rijk (€ 1,2 miljoen, waaronder gedeeltelijke uitkering van de behoedzaamheidreserve over 2008 van € 2,7 miljoen)
 ontwikkeling uitkeringsfactor uitkering verdeelreserve 2007 (€ 0,4 miljoen)
 ontwikkeling uitkeringsfactor 2008 (€ 1,2 miljoen)
 in 2009 heeft er een verrekening met de stadsdelen plaatsgevonden op grond van de Jaarrekening
2008. In de Jaarrekening 2008 is uitgegaan van een bedrag van € 4,5 miljoen. Uiteindelijk is hiervan
€ 3,7 miljoen incidenteel aan het stadsdeelfonds toegevoegd. Dit is het gevolg van het besluit om de
invoering van de Wabo gezamenlijk met stad en stadsdelen te organiseren en de middelen hiervoor
centraal te houden. Dit leidt tot incidenteel tot lagere lasten op deze begrotingspost (-/- € 0,8 miljoen)



Zoals gemeld is er in de jaarrekening een post ‘nog aan stadsdelen uit te keren’ opgenomen van
€ 12,8 miljoen. Deze bestaat uit ontwikkelingen in de uitkering van het stadsdeelfonds die nog niet eerder in
de bevoorschotting of begroting van het stadsdeelfonds zijn verwerkt. Deze post bestaat uit verrekeningen
over 2007 en 2008 (€ 2,0 miljoen), aantallen ontwikkeling 2009 (€ 9,0 miljoen), een aanpassing uit de
septembercirculaire (€ 1,4 miljoen) en enkele aanpassingen uit de novembercirculaire (€ 0,4 miljoen) van het
Gemeentefonds die nog niet in het Stadsdeelfonds 2009 zijn verwerkt. Deze middelen worden in 2010 aan
de stadsdelen uitgekeerd.
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De lasten voor het Stadsdeelfonds zijn € 6,1 miljoen hoger dan geraamd in de begroting. Dit is inclusief de
post ‘nog aan stadsdelen uit te keren’ van € 12,8 miljoen.

2.3 Belastingen

algemene
dekkingsmiddelen

De opbrengst van de belastingmiddelen bestaat uit de realisatie over het belastingjaar 2009 en afwikkelingsverschillen van oude jaren. In de actualisatie was rekening gehouden met een lagere opbrengst
toeristenbelasting ten gevolge van de economische recessie (-/- € 4,8 miljoen). De realisatie over 2009 van
alle belastingmiddelen is ten opzichte van de actualisatie € 2,9 miljoen hoger. Dit komt voornamelijk door
hogere opbrengsten OZB (€ 2,3 miljoen) en alsnog meevallende opbrengst toeristenbelasting (€ 0,7 miljoen).
De afwikkelingsverschillen over oude jaren zijn € 0,3 miljoen negatief, bestaande uit hogere opbrengsten
OZB (€ 2,2 miljoen) en lagere opbrengsten toeristenbelasting (-/- € 2,5 miljoen).
Daarnaast zijn de overige opbrengsten van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA)
meegevallen (€ 1,5 miljoen). Dit is vooral een gevolg van alsnog geïnde bedragen over reeds afgesloten
belastingjaren (€ 0,7 miljoen) en overige opbrengsten, voornamelijk in rekening gebrachte vervolgingskosten
(€ 0,7 miljoen).
De uitvoeringskosten van DBGA geven een overschrijding te zien van € 0,3 miljoen. De dienst heeft in
het verslagjaar moeten investeren om mee te kunnen doen aan een aantal wettelijke ontwikkelingen en
te voldoen aan de eisen die worden gesteld door het Convenant Dienstverlening en de Gemeentelijke
Informatiebeveiligingsnorm (GIBN). De overschrijding bleek voor DBGA echter onvermijdelijk.

2.4 Erfpacht
Amsterdam geeft bouwrijpe grond uit in erfpacht. De erfpachter betaalt canon of een afkoopsom als
vergoeding voor het gebruik van de grond gedurende een afgesproken tijdvak. Bij erfpachtcontracten vanaf
1966 wordt de canon periodiek geïndexeerd. Oudere erfpachtcontracten hebben een vaste canon. Bij het
eind van een tijdvak wordt de canon herzien op basis van de marktwaarde van de grond. Als de waarde
van de grond toeneemt door een gewijzigde bestemming of bebouwing van de grond wordt de canon
verhoogd.
Erfpachters kunnen kiezen voor afkoop van de canon voor de resterende looptijd van hun tijdvak.
In 2009 is de organisatie van het erfpachtproces gewijzigd, waarmee de regierol van het Ontwikkelingsbedrijf
Gemeente Amsterdam (OGA) is versterkt. Dit zal naar verwachting bijdragen aan de vergroting van het
maatschappelijk draagvlak voor het erfpachtstelsel.

Grondwaarde
De boekwaarde van de in erfpacht gegeven grond (grondwaarde) is het totaal van de (historische)
gronduitgifte door de centrale stad en de stadsdelen. De grondwaarde heeft betrekking op zowel contracten
waarvoor jaarlijks een canon wordt betaald, als op contracten die zijn afgekocht. De ontwikkeling in 2009 was
als volgt:
Bedragen x € 1 miljoen
Grondwaarde afgekochte rechten = reserve afkoopsommen
Grondwaarde canonbetalende rechten
Totaal grondwaarden

Ultimo
2008

Mutaties
2009

Ultimo
2009

4.084

+84

4.168

967

+3

970

5.051

+87

5.138

Door de gronduitgifte bedraagt de waarde van in erfpacht uitgegeven grond ultimo 2009 € 5,1 miljard.
De toename in 2009 bedroeg € 87 miljoen, aanzienlijk minder dan begroot (€ 412 miljoen), omdat vanwege
de kredietcrisis de uitgifte van grond in 2009 ver achterbleef bij de verwachtingen die er waren tijdens het
opstellen van de Begroting 2009 in het voorjaar van 2008, vóór de crisis begon. Het is vooral de waarde van
in erfpacht uitgegeven grond waarvoor canon wordt betaald, die nauwelijks is gegroeid. Van de in erfpacht
uitgegeven grond ultimo 2009 is 81% afgekocht; dit percentage is de laatste jaren vrij constant gebleven.
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Afkoopsommen
Een erfpachtcontract kent over het algemeen een tijdvak van 50 jaar, waarna de canon opnieuw wordt
vastgesteld. Aan het einde van een tijdvak, maar ook tussentijds, kan de erfpachter kiezen voor afkoop
van toekomstige jaarlijkse canons respectievelijk het resterende deel van het tijdvak. De afkoopsom van
een erfpachtcontract is gebaseerd op de dan geldende (geïndexeerde) grondwaarde. De ontvangen
afkoopsommen laten zich lastig ramen omdat deze afhangen van het moment waarop (soms omvangrijke)
erfpachtcontracten worden afgesloten en van de keuze van erfpachters om al dan niet af te kopen. In 2009
werd voor € 145 miljoen aan afkoopsommen ontvangen, minder dan de helft van wat was begroot en ook
aanzienlijk minder dan in 2008 (€ 293 miljoen). De voornaamste oorzaak is de kredietcrisis, waardoor de
uitgifte van grond stagneerde én erfpachters minder vaak kozen voor afkoop van hun canon. De besteding
van de afkoopsommen in 2009 was als volgt:
Bedragen x € 1 miljoen

Begroting
2009

Rekening
2009

294,4

321,5

145,1

9,9

0,0

9,7

36,1

29,6

37,8

9,3

9,4

Aanwending
1 Speciﬁeke uitgaven tlv afkoopsommen
2 Meerwaarde afkoop corporaties
2.1 Afdracht SFV-erfpachtdeel
2.2 Aanvullend convenant erfpacht (ACE)

6,1

2.3 Afdracht VE-fonds (bouwen aan de stad)

4,5

3 Meerwaarde afkoop particulieren
3.1 Aanwending speciﬁeke projecten

0,0

0,0

3.2 Toegevoegd aan de algemene middelen

5,0

10,3

0,8

234,1

272,3

84,3

4 Netto dotatie reserve afkoopsommen

1,8

1 Speciﬁeke uitgaven ten laste van afkoopsommen (administratieve restituties)
De aanwending van € 9,7 miljoen heeft vooral betrekking op de restitutie van in het verleden ontvangen
afkoopsommen wegens beëindiging van erfpachtcontracten.

2 en 3 Meerwaarde afkoopsommen
Bij tussentijdse afkoop van een canon en bij afkoop begin 2e tijdvak wordt de afkoopsom bepaald door
de actuele grondwaarde die over het algemeen hoger is dan de oorspronkelijke grondwaarde. Het verschil
is de zogenoemde meerwaarde afkoopsommen. De in 2009 ontvangen meerwaarde is € 51,2 miljoen
€ 1,9 miljoen meer dan begroot en € 8,2 miljoen minder dan in 2008.

2 Meerwaarde afkoopsommen corporaties
2.1. Afdracht aan het SFV
De gemeente is met de corporaties overeengekomen, de meerwaarde bij de afkoop van contracten van
corporaties te storten in het erfpachtdeel van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV). Deze afdrachten
vertonen over het algemeen een grillig verloop, omdat het afhankelijk is van het tempo waarmee corporaties
erfpachtcontracten omzetten. In 2009 bedroeg de bijdrage ten behoeve van het SFV in totaal € 37,8 miljoen.
De ontwikkeling van het SFV wordt bij het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling toegelicht.

2.2 Afdracht uit hoofde van het Aanvullend Convenant Erfpacht (ACE)
Uit hoofde van het met de corporaties afgesloten Aanvullend Convenant Erfpacht (ACE) worden uit de
meerwaarde bijdragen verleend aan projecten die vallen onder het SFV en VE-fonds. Daarnaast worden ook
rechtstreeks bijdragen verstrekt aan corporaties. In totaal werd in 2009 € 6,1 miljoen afgedragen.

2.3 Afdracht aan het VE-fonds (bouwen aan de stad)
Conform de overeenkomst ‘Bouwen aan de Stad’ zijn de bijdragen van corporaties voor elke door hen
verkochte sociale huurwoning toegevoegd aan het VE-fonds (€ 4,5 miljoen).
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Totaal ontvangen

Rekening
2008

3 Meerwaarde afkoop canon door particulieren
Vooral als gevolg van de kredietcrisis konden erfpachters minder gemakkelijk hun afkoopsom ﬁnancieren,
hierdoor werd veel minder aan meerwaarde afkoopsommen particulieren ontvangen, € 2,7 miljoen, waar
€ 10,3 miljoen was begroot.
Op grond van eerdere besluitvorming is een bijdrage van € 0,9 miljoen verleend aan de grondexploitatie
IJburg en € 0,9 miljoen aan het project Kennedyplantsoen. Het resterende deel (€ 0,8 miljoen) komt ten
goede aan de algemene middelen.

4 Toevoeging reserve afkoopsommen

algemene
dekkingsmiddelen

De resterende opbrengsten van de afkoopsommen worden toegevoegd aan de reserve Afkoopsommen
en hebben geen effect op het resultaat. Wel worden door afkoop de rentelasten en de canonopbrengsten
structureel lager. De netto toevoeging bedroeg € 84,3 miljoen, € 188 miljoen minder dan begroot en bijna
€ 150 miljoen minder dan in 2008.

Overige Baten
De canonopbrengsten zijn voor de algemene middelen het belangrijkste onderdeel van de baten.
De realisatie in 2009 was met € 91,2 miljoen, € 3,1 miljoen hoger dan begroot, voornamelijk doordat bij
uitgifte vaker gekozen wordt voor canonbetaling in plaats van afkoop.
De overige baten van het erfpachtbedrijf (€ 7,8 miljoen) bestaan voornamelijk uit rentevergoedingen wegens
te laat betalen van canons en afkoopsommen. Deze baten vertonen naar hun aard een onzekere ontwikkeling. Daarnaast heeft € 1,5 miljoen betrekking op een vrijval uit een reserve.

Lasten
De volgende ontwikkelingen waren van invloed op de lasten:
 de rentelasten worden berekend over de schuld bij het leningfonds waarmee de grondwaarden van
canonbetalende erfpachtrechten geﬁnancierd zijn. Doordat de grondwaarde van de canonbetalende
erfpachtrechten in het begin van het boekjaar hoger is geweest dan geraamd, zijn de rentelasten
(€ 36,3 miljoen) iets hoger dan begroot
 vanwege het faillissement van een projectontwikkelaar is een bijzondere eenmalige voorziening van circa
€ 10 miljoen getroffen
 structurele stijging apparaatkosten door de centralisatie van het erfpachtbeheer. Hiertegenover staat het
wegvallen van het zogeheten vindersloon dat voorheen werd uitgekeerd aan de stadsdelen bij (voor de
gemeente gunstige) wijzigingen van erfpachtcontracten
 extra inhuur voor invulling vacatureruimte, vervanging langdurig zieken, projecten en wegwerken van
achterstanden
 lagere kosten van aktes en taxatiekosten door de vermindering van het aantal transacties
 voor 2009 is een prioriteit toegekend van € 1 miljoen voor de centralisatie van het erfpachtbeheer
De onderdelen opschoning en digitalisering van de erfpachtarchieven van de stadsdelen lopen door in
2010. Van het onbestede deel in 2009 is € 0,3 miljoen toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsreserve van
OGA en € 0,4 miljoen valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat
 de kosten voor communicatie en advisering waren lager dan begroot, onder andere vanwege het niet
doorgaan van de publiciteitscampagne voor erfpacht
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Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Rente over het grondkapitaal

33,2

35,5

36,3

Afdrachten aan het SFV en het VE-fonds

54,3

39,0

59,9

Apparaatskosten Erfpachtbedrijf

5,1

6,5

7,6

Overige lasten

4,6

7,2

15,0

97,2

88,2

118,8

Lasten

Totaal lasten
Baten
Canonopbrengsten
Afkoopsommen
Overige baten
Totaal baten

88,1

91,2

321,5

145,1

8,4

10,6

7,8

385,2

420,2

244,0

resultaat voor bestemming reserves

288,0

332,1

125,2

Netto toevoeging reserves erfpacht

-234,2

-272,5

-84,3

Erfpacht resultaat

53,8

59,6

40,9

Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen

13,0

7,0

7,0

Saldo erfpacht t.b.v. algemene dekkingsmiddelen

66,8

66,6

47,9

Het grootste deel van de ontvangen afkoopsommen wordt aan de reserve toegevoegd, de meerwaarde
die een andere bestemming krijgt wordt aan de reserve onttrokken (€ 51 miljoen in de rekening 2009)

Saldo erfpacht
Het saldo van het erfpachtbedrijf dat beschikbaar is voor de algemene middelen bedroeg in 2009
€ 40,9 miljoen, € 18,7 miljoen minder dan begroot en € 12,9 miljoen minder dan in 2008. Bij het saldo
opgenomen onder het subresultaatgebied Erfpacht, moet de jaarlijkse onttrekking met € 7 miljoen van de
reserve Afkoopsommen opgeteld worden, waarmee uw Vergadering in 2009 heeft ingestemd.

2.5 Financiering
Het saldo van het subresultaatgebied Financiering is € 52 miljoen hoger dan geraamd.

Rente eigen ﬁnancieringsmiddelen
In totaal wordt € 26,5 miljoen aan bespaarde rente over eigen ﬁnancieringsmiddelen ten gunste van de
algemene dienst gebracht. Dit is -/- € 42 miljoen minder dan geraamd.
De oorzaken zijn:
 een licht hogere stand per 1 januari 2009 van de reserves en voorzieningen, dan bij de begroting is
geraamd. Hierdoor ontstaat een positief volume-effect van circa € 1 miljoen
 het werkelijke rekening-courantrentepercentage bedroeg 0,9%, terwijl bij het opmaken van de begroting
voor 2009 was uitgegaan van 4,75%. De rente opbrengst daalt hierdoor circa € 27,1 miljoen
 de opbrengst inﬂatiecorrectie Noord/Zuidlijn (€ 3,5 miljoen) ruim € 9,7 miljoen minder dan geraamd
 de lagere opbrengst van de reserve meerwaarde afkoopsommen (€ 2,9 miljoen) komt geheel voor
rekening van het lagere rekening-courantpercentage
 de renteopbrengst over het weerstandsvermogen was € 7,7 miljoen lager dan geraamd. De totale
renteopbrengst van € 1,6 miljoen zal zoals gebruikelijk aan het weerstandsvermogen worden toegevoegd
 de ﬁnancieringsrente die samenhangt met de verkoop van Nuon maakte geen deel uit van de begroting,
wat leidde tot een extra opbrengst van € 4,4 miljoen
Tegenover dit nadeel staat een klein voordeel van € 3,6 miljoen als gevolg van de lagere toevoeging aan
het stimuleringsfonds volkshuisvesting. Per saldo is het resultaat op de rente over de eigen ﬁnancieringsmiddelen -/- € 38,5 miljoen.
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Doorberekende rente
Door de lagere stand van de rente zijn de rentelasten lager dan begroot. De aan stadsdelen en diensten
doorberekende rente is hoger dan begroot. Het verschil tussen de betaalde en de doorberekende rente
wordt jaarlijks toegevoegd aan de egalisatie reserve kapitaallasten. Aangezien de stand van deze reserve
boven de gestelde norm van € 140 miljoen komt, valt een deel van de toevoeging vrij ten gunste van de
exploitatie. Per saldo levert dit een voordeel op van € 83 miljoen ten opzichte van de begroting.

Toevoeging aan het weerstandsvermogen
De toevoeging aan het weerstandsvermogen bedraagt € 1,7 miljoen. Dit is € 7,6 miljoen lager dan geraamd.

algemene
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2.6 Deelnemingen
Bij deelname in vennootschappen is sprake van kapitaalverstrekking door de gemeente. De rentelasten
van deze kapitaalverstrekking worden deels verantwoord door de afzonderlijke diensten. Voor een aantal
deelnemingen gebeurt dat op gemeentelijk niveau. De boekwaarde van deze deelnemingen is circa
€ 252,8 miljoen. De rentelasten hierover, die ten laste komen van de algemene dienst, bedroegen in 2009
circa € 13,6 miljoen. Dit is € 3,2 miljoen lager dan begroot. De dividendopbrengsten van deze deelnemingen
bedroegen € 55,4 miljoen. Dit bedrag is € 18,3 hoger dan het bedrag waarin de begroting en actualisatie
vanuit is gegaan. Dit resultaat is grotendeels het gevolg van de hogere dividenduitkering van NV Nuon over
2008 die in 2009 heeft plaatsgevonden. Per saldo is het resultaat van de deelnemingen € 21,6 miljoen hoger
dan begroot.

2.7 Overige algemene dekkingsmiddelen
Dit subresultaatgebied is een verzameling van diverse onderdelen. Op hoofdlijnen kan dit subresultaatgebied worden onderverdeeld naar algemene begrotingsposten, apparaatskosten en mutaties in reserves.

Algemene begrotingsposten
Ten opzichte van de begroting zijn de lasten € 94,4 miljoen hoger en de baten € 899,7 miljoen hoger. Per
saldo een verbetering van € 805 miljoen.
Dit is het gevolg van:
de in de begroting opgenomen stelposten ‘Kapitaallasten van onrendabele investeringen’ en ‘Niet tot
uitgaaf komende prioriteiten’ die in de rekening niet worden verwerkt. Het totale effect bedraagt per
saldo € 9 miljoen
 hogere lasten en hogere baten op de post ‘lasten en baten concerncontroller niet tot vorenstaande
behorende’. Per saldo leidt dit tot een verslechtering van het resultaat van -/- € 53 miljoen. Op deze post
zijn een aantal uiteenlopende lasten en baten verwerkt. Het gaat om posten zoals de opbrengsten uit
de verkoop van gemeentelijke activa, de eenmalige uitkering van 1% loon aan het personeel, de vrijval
van gedeclareerde BTW over ISV, de vrijval van het onverdeelde rekeningresultaat 2008, gerealiseerde
bezuinigingen bij de bestuursdienst (BMO) en het aandeel van de stadsdelen in de vrijval uit de
egalisatiereserve kapitaallasten
 de begrote inkomsten op de post incidentele ruimte 2009 is verantwoord als mutatie op de reserve. Dit
leidt binnen deze paragraaf tot een negatief effect van -/- € 51,8 miljoen. Op het totaal bezien heeft dit
geen effect
 de inkomsten op de post “ontvangsten ten gunste van de reserves van de concerncontroller” zijn per
saldo € 909 miljoen hoger dan begroot. Dit is het gevolg van de opbrengst van de verkoop van Nuon
 De toevoeging aan de voorziening Juridische risico’s is hoger dan geraamd; dit leidt tot een nadeel van
-/- € 11 miljoen




de geraamde post voor onvoorziene uitgaven is niet aangesproken en dat leidde tot een voordeel van
€ 2 miljoen
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Apparaatskosten
Op dit onderdeel zijn de indirecte lasten en baten van een aantal diensten verwerkt. Per saldo is dit
onderdeel vrijwel neutraal. Het saldo in de begroting bedroeg -/- € 2,0 miljoen. Ten opzichte van de
begroting zijn de lasten zijn € 78 miljoen hoger en de baten € 83 miljoen hoger. Per saldo een verbetering
van € 5 miljoen, als gevolg van:
 een positief saldo van € 3 miljoen op het resultaat van de interne lasten en baten van de Dienst Milieu en
Bouwtoezicht en de Dienst Ruimtelijke Ordening


een begroot tekort van de Dienst Werk en Inkomen van € 2 miljoen dat zich in de rekening niet heeft
voorgedaan binnen dit subresultaatgebied

Mutatie reserves
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De toevoeging aan reserves bedraagt € 494 miljoen en de onttrekking € 83 miljoen. Aan de reserves is
per saldo € 413 miljoen meer toegevoegd dan begroot. Dit is het gevolg van een aantal toevoegingen en
onttrekkingen dat niet was begroot. Het gaat om de volgende mutaties:
 de onttrekking aan de reserve incidentele ruimte 2009 (zie toelichting hierboven). Per saldo heeft dat bij
de mutaties op de reserves geleid tot een voordeel van € 51,8 miljoen
 de toevoeging aan de reserve incidentele ruimte 2010 (-/- € 112,5 miljoen)
 de toevoeging aan de reserve Nuon (-/- € 368,7 miljoen)
 de onttrekking aan de reserves vakantiegeld (€ 19 miljoen)
 de toevoeging aan de reserve frictie kosten motie Mulder c.s./Heroverwegingen (-/- € 1 miljoen)
 tot slot wijkt een aantal mutaties ten laste van vakantie- en wachtgeldreserves af van hetgeen in de
begroting was geraamd. Samen met een afrondingsverschil leidt dit tot een nadeel van -/- € 1,0 miljoen.

3 Speciﬁcatie reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1 miljoen

Stand
Ultimo 2008

Mutaties
2009
+

Stand
Ultimo 2009
-/-

Reserves
Afkoopsommen erfpacht 2e termijn

0,9

0,0

0,0

Algemene reserve (DRO)

1,9

0,3

0,0

2,2

Reserve NUON opbrengst

0,0

368,7

0,0

368,7

Basisregister WOZ

0,0

0,9

0,0

0,9

Deelneming GVB

78,8

0,0

0,0

78,8

Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam

0,9

0,4

0,4

0,2

0,6

51,8

0,0

51,8

0,0

Reserve Bouwfonds

7,3

0,0

0,0

7,3

Reserve Incidenteel 2010 gevormd uit vrijval facilitaire reserves in rekening
2009 (motie 434/ B”)

0,0

0,2

0,0

0,2

Reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / heroverwegingen

0,0

1,2

0,0

1,2

Reserve incidentele ruimte 2010

0,0

112,5

0,0

112,5

4083,0

135,5

51,2

4167,3

143,2

1,7

0,0

144,9

Beurs van Berlage

5,9

0,0

0,0

5,9

Egalisatiereserve splitsingsunit

3,0

0,0

1,5

1,5

1,2

4,4

5,0

0,6

60,1

2,3

3,8

58,6

Incidenteel 2009

Afkoopsommen erfpacht
Algemene risico reserve/Weerstandsvermogen

Reserve bedrijfsvoering (OGA)
Reserve fusie waterbeheer
Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf

76,6

0,0

7,0

69,6

123,3

99,1

82,4

140,0

Vakantiegeld reserves

1,8

3,6

3,2

2,2

WW/Wachtgeld reserves

2,4

0,0

0,4

2,0

4.641,6

730,8

206,5

5.165,8

Egalisatiefonds kapitaallasten

Totaal reserves
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Bedragen x € 1 miljoen

Stand
Ultimo
2008

Mutaties
2009
+

Stand
Ultimo
2009
-/-

Voorzieningen
Escrow rekening NUON

0,0

36,7

0,0

36,7

Garanties, geldleningen en claims

21,2

0,0

0,0

21,2

Juridische risico’s

44,8

13,6

9,1

49,3

Risico’s Beurs van Berlage

1,0

0,0

0,0

1,0

Verstrekte geldleningen

2,8

0,4

0,0

3,2

Sophia Augusta / Lopez Suasso

0,6

0,0

0,0

0,6

Willet Holthuysen

0,1

0,0

0,0

0,1

Voorziening voor contractkosten energie deelnemingen

algemene
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Totaal voorzieningen

2,7

0,0

2,7

0,0

73,2

50,7

11,8

112,1

3.1 Nieuwe reserves


Incidenteel 2010: dit betreft het resultaat 2008 dat conform de bestuurlijke bestendige gedragslijn is
toegevoegd aan de incidentele begrotingsruimte 2010. Tevens is € 8 miljoen van de opbrengst van de
verkoop van gemeentelijke activa aan deze reserve toegevoegd. Dit is conform begroting 2009 en 2010.
In 2010 zal het volledige bedrag van € 112,5 miljoen worden onttrokken

Reserve incidenteel 2010/Vrijval uit facilitaire reserves; conform het besluit van uw Vergadering is bij de
Jaarrekening 2009 € 0,2 miljoen vrijgevallen uit de facilitaire reserves. Dit bedrag is in 2009 gereserveerd
voor de Begroting 2010
 Reserve Nuon-opbrengst, zie voor een uitgebreide toelichting de ﬁnanciële hoofdlijnen
 Basisregister WOZ: de Begroting 2009 was een incidenteel accres opgenomen van € 0,9 miljoen voor de
initiële kosten van de bouw van de Basisregistratie WOZ en de communicatie met de afnemers. Dit accres
werd opgenomen op basis van een in 2008 aangenomen wetsvoorstel, waarmee de Basisregistratie WOZ
met ingang van 1-1-2009 werd ingesteld. De uitvoering moest worden uitgesteld omdat het ministerie
van Financiën in september 2009 besloten heeft een onderdeel – de Landelijke voorziening BR WOZ – uit
te stellen. Bij het opstellen van de 9 maandsrapportage waren de gevolgen hiervan nog niet bekend.
Omdat het hier de gevolgen van wettelijke maatregelen betreft en het gaat om een bij de Begroting
2009 geaccordeerd accres,is een nieuwe reserve gevormd
 Reserve frictiekosten motie Mulder c.s./heroverwegingen: bij de Begroting 2009 is € 1,5 miljoen
toegekend voor de frictiekosten die samenhangen met de besparingen in het kader van Motie Mulder
c.s.. Het betreft onder andere kosten die gepaard gaan met het samenvoegen van diensten. Het bedrag
is uitdrukkelijk beschikbaar gesteld voor de gehele periode 2009-2012. Tot en met 2009 is € 0,3 miljoen
uitgegeven. Het resterende bedrag (€ 1,2 miljoen) is gereserveerd


3.2 Gehandhaafde reserves
Weerstandsvermogen; een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling in 2009 is opgenomen in de
verplichte paragraaf Weerstandsvermogen in hoofdstuk 4 Gemeentebrede aspecten
 Deelneming GVB: de reserve betreft de waardering in de deelneming NV GVB. De rente over deze
reserve dient ter dekking van de rentelast over de boekwaarde van de deelneming in NV GVB. Er waren
in 2009 geen mutaties
 Afkoopsommen erfpacht: in deze reserve worden de van erfpachters ontvangen afkoopsommen gestort.
De rente over de reserve dient als dekking voor de rentelasten over de waarde van de in erfpacht
uitgegeven grond. Begroot was een toevoeging van € 319,0 miljoen en een onttrekking van 46,7 miljoen.
Uiteindelijk is ultimo 2009 € 135,5 toegevoegd en € 51,2 miljoen onttrokken. In paragraaf 2.4 wordt
uitgebreid ingegaan op deze reserve
 Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf: de bedragen waarmee de erfpachtafkoopsommen de
grondwaarde overtreffen, werden tot 2001 door OGA afgedragen aan de algemene dienst. Vanaf 2001
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geldt een andere beleidslijn. Conform het toenmalige Financieel Meerjarenperspectief valt vanaf 2005 uit
de reserve jaarlijks een bedrag van € 13 miljoen vrij ten gunste van de algemene dienst. Vanaf 2009 is dit
bedrag verlaagd naar € 7 miljoen. De onttrekking is conform Begroting 2009 verwerkt


Reserve bedrijfsvoering OGA: aan deze reserve is € 4,4 miljoen toegevoegd en € 5,0 miljoen onttrokken.
Het saldo bedraagt ultimo 2009 € 0,6 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor Parkmanagement, Samenwerkingsproject volkshuisvesting Suriname, Cultuurgebouw en de verdere uitvoering van de centralisatie
erfpachtbeheer

De reserve Erfpacht 2e termijn wordt gevoed door vrijval uit de reserve afkoopsommen bij herziening van
rechten. De vrijval ontstaat indien een recht in het 1e tijdvak is afgekocht, maar in het 2e tijdvak canon
wordt betaald. Deze reserve valt niet goed te ramen, maar de jaarlijkse dotatie is over het algemeen
gering. In 2009 hebben zich geen mutaties voorgedaan. De stand ultimo 2009 bedraagt € 0,9 miljoen
 Egalisatiefonds kapitaallasten: de door de gemeente te betalen rentelasten worden doorbelast aan de
overige onderdelen van de begroting. Verschillen tussen betaalde en doorberekende rentelasten worden
in principe toegevoegd of onttrokken aan het Egalisatiefonds kapitaallasten. Hierdoor wordt het mogelijk
ontwikkelingen van de marktrente op een gematigde wijze in de begroting te verwerken. De stand van
deze reserve is gemaximeerd op € 140 miljoen. Overschotten vallen vrij ten gunste van de algemene
dienst en de stadsdelen. In 2009 is € 99,1 miljoen toegevoegd en, vanwege het overschrijden van de
grens van € 140 miljoen, € 82,4 miljoen vrijgevallen
 Reserve fusie waterbeheer: bij de overgang van de gemeentelijke waterkwaliteits- en kwantiteitstaken
naar de stichting Dienst Waterbeheer en Riolering in 1997 zijn afkoopsommen verkregen die gedurende
een aantal jaren (tot 2047) ten gunste van de algemene dienst vrijvallen. Toevoeging en onttrekking zijn
conform begroting


Reserve Bouwfonds: deze reserve is in 2000 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen
in de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De rente over de reserve vormt de dekking voor de
vervallen dividendopbrengst en de rentelast over een deel van het aandelenkapitaal in de NV Zeedijk.
Conform begroting zijn er geen toevoegingen of onttrekkingen geweest

Egalisatiereserve splitsingsunit: de reserve splitsingsunit dient ter verevening van de kosten voor het
maken van splitsingen van erfpachtrechten voor corporaties en de hiervoor ontvangen vergoedingen die
in de tijd niet gelijk lopen. Aan deze reserve is € 1,5 miljoen onttrokken. In de begroting 2009 was een
toevoeging geraamd € 0,2 miljoen. Het saldo ultimo 2009 bedraagt € 1,5 miljoen
 Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam: indien de Gemeentelijke Kredietbank (GKA) bij
het verstrekken van een persoonlijke lening, waarbij een schuldregeling met schuldeisers wordt getroffen
en waarbij sprake is van problematische schulden (ziekenfonds, huur, energie), teveel risico loopt, kan
de GKA, als de cliënt niet alsnog aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen, een beroep doen op een
garantiefonds. Aan het Garantiefonds wordt jaarlijks een bedrag van circa € 0,4 miljoen gedoteerd. Er
wordt vanuit gegaan dat voor eenzelfde bedrag een beroep op het Garantiefonds wordt gedaan. In 2009
is in werkelijkheid slechts € 0,2 miljoen onttrokken; begroot was € 0,4 miljoen
 Beurs van Berlage: deze reserve betreft de waardering van de kapitaalverstrekking ten behoeve van de
deelneming in de Beurs van Berlage. De rente over deze reserve dient ter dekking van de rentelast van
deze kapitaalverstrekking. In 2009 hebben zich geen mutaties voorgedaan
 aan de Vakantiegeldreserves is € 3,6 miljoen toegevoegd en € 3,2 miljoen onttrokken; per saldo bedraagt
de stand ultimo 2009 € 2,2 miljoen
 aan de WW/wachtgeld reserves zijn geen bedragen toegevoegd en is in totaal € 0,4 miljoen onttrokken;
de stand ultimo 2009 bedraagt € 2,0 miljoen.


Afgewikkelde reserves


Reserve incidentele ruimte 2009 betreft het resultaat 2007 dat conform de Begroting 2009 is toegevoegd
aan de incidentele begrotingsruimte

3.3 Nieuwe voorzieningen
Voorziening Escrow rekening Nuon: aan deze voorziening is € 36,7 miljoen toegevoegd. Bij de verkoop van
Nuon is overeengekomen dat:
 de verkopers een gelimiteerde algemene aansprakelijkheid erkennen (die 12 maanden na de transactiedatum eindigt, tenzij de koper voor die datum een claim heeft ingediend). Voor deze aansprakelijk-
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heid wordt een deel van de verkoopopbrengst op een escrow-rekening bij BNG gestort (4% van de
verkoopopbrengst). Dit bedrag valt na verrekening van rente, kosten en eventuele claims in vier jaar vrij
aan de verkopers


de verkopers voorts een speciﬁeke aansprakelijkheid erkennen voor claims die voortvloeien uit belastingverplichtingen. Deze aansprakelijkheid eindigt na vijf jaar en drie maanden. Voor de belastingclaims geldt
eveneens de limitering tot het bedrag van de escrow (de belastingclaims en algemene claims gezamenlijk
zijn gemaximeerd tot het bedrag van de escrow). Vanwege de langere looptijd van deze speciﬁeke
aansprakelijkheid kunnen deze belastingclaims zonodig – tot het maximum van de escrow – ook nog met
de daarvoor toereikende resterende termijnen van de verkoopsom worden verrekend
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3.4 Gehandhaafde voorzieningen
Juridische risico's: deze voorziening is bedoeld om juridische risico’s van de gemeente te dekken.
Aan deze voorziening is in 2009 € 13,6 miljoen toegevoegd en € 9,1 miljoen onttrokken. In de begroting
waren geen mutaties geraamd
 Garanties, geldleningen en claims: er hebben zich geen mutaties ten laste of ten gunste van deze
voorziening voorgedaan
 Verstrekte geldleningen: op aan derden verstrekte geldleningen wordt een opslag in rekening gebracht,
die wordt toegevoegd aan deze voorziening ter dekking van mogelijke terugbetaalrisico’s. In 2009 is
€ 0,4 miljoen toegevoegd aan deze voorziening. De stand ultimo 2009 bedraagt € 3,2 miljoen





Sophia Augusta/Lopez Suasso: de stand van dit legaat bedraagt ultimo 2009 € 0,6 miljoen
Risico's Beurs van Berlage: deze voorziening dient om mogelijk onvoorziene risico’s met betrekking tot
de Beurs van Berlage op te vangen. In 2009 hebben zich geen mutaties voorgedaan; het saldo bedraagt
€ 1,0 miljoen

3.5 Afgewikkelde voorzieningen


Voorziening voor contractkosten energie deelnemingen: deze voorziening was bestemd voor het dekken
van de afwikkelingskosten van de verkoop van de aandelen UNA en de fusiecontracten Nuon. Zowel
bij de verkoop van de aandelen UNA als bij de fusie van ENW en Nuon is de gemeente Amsterdam als
aandeelhouder verplichtingen aangegaan. Om de aanspraak op deze verplichtingen zoveel mogelijk te
beperken is het regelmatig noodzakelijk externe adviseurs in te schakelen. Begrote onttrekking in 2009
was € 0,5 miljoen. In 2009 is € 2,7 miljoen vrijgevallen. Daarmee is deze reserve afgewikkeld

4 Investeringen
Niet van toepassing.
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4 Gemeentebrede aspecten
Risico’s en weerstandsvermogen
Financiering
Lokale hefﬁngen
Verbonden partijen
Onderhoud van kapitaalgoederen
Gemeentelijk grondbeleid
Bedrijfsvoering
Duurzaamheid

1 Risico’s en weerstandsvermogen

1.1 Het wettelijke kader en gemeentelijke beleid inzake
risicomanagement en weerstandsvermogen
Een risico is in de meest algemene zin het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen,
meestal verlies of schade1. Het BBV schrijft voor dat de gemeente jaarlijks de weerstandscapaciteit en risico’s
inventariseert en hierover beleid formuleert. Artikel 11 van het BBV deﬁnieert het weerstandsvermogen als
de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit om de gevolgen van de risico’s mee te dekkenen
de risico’s, waarvoor geen speciﬁeke voorzieningen zijn getroffen (resterende risico’s). Er is geen wettelijke
norm voor de omvang van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit van de gemeente Amsterdam
bestaat uit de ARR. Het beleid inzake risicomanagement en de ARR binnen de gemeente Amsterdam is
vastgelegd in de Notitie Risicomanagement, op 14 mei 2008 door uw Vergadering vastgesteld.

1.2 Risicomanagement in 2009
1.2.1 Algemeen
Ons College heeft in juni 2009 een voortgangsnotitie vastgesteld die ter kennisneming aan de Raadscommissie FEZ is aangeboden. De notitie geeft een beeld van de afgeronde, lopende en voorgenomen
acties. In 2009 betreft dit net name:
 in 2009 is een seminar voor directeuren van alle diensten en workshops voor controllers van diensten
georganiseerd. Dit zal in 2010 een vervolg krijgen in de vorm van gerichte workshops gericht op: risico
identiﬁcatie en analyse, verankering risicomanagement binnen de organisatie en risicomanagement en
cultuur
 de website http://intranet.ﬁnancien.amsterdam.nl/risicomanagement is in de lucht. met informatie over
de activiteiten in verband met het gemeentelijke risicomanagement
 de expertisegroep risicomanagement heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd gericht op opzetten
en onderhouden van kennisnetwerken
In de Persoonlijke Management doelstellingen van directeuren (vanaf de Begroting 2010 geïntegreerd in de
P&C-cyclus) is vastgelegd dat directeuren hun risicomanagement op orde moeten hebben. Uit de rekeningen
2009 blijkt:
 veel diensten geven aan bezig te zijn met verbeteringen van het risicomanagement.
 veel diensten hebben de risico’s in kaart gebracht met als belangrijkste risico’s:
 ICT is een vaak genoemd risico
 Boventalligheid van personeel als gevolg van bezuinigingen/heroverwegingen wordt een aantal keer
genoemd vooral bij facilitaire (onderdelen van) diensten
 dalende opbrengsten als gevolg van de economische omstandigheden
 in 2010 worden de aanbevelingen van diverse quickscans geïmplementeerd


diensten doen structureel het een en ander aan risicomanagement maar weinig diensten hebben
risicomanagement als beheersinstrument al structureel ingebed in de organisatie

1

Ontleend aan recente ISO leidraad 31000.
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Deze paragraaf beschrijft allereerst het wettelijke kader en het risicobeleid van de gemeente Amsterdam
(paragraaf 1). Vervolgens komt de ontwikkelingen van het risicomanagement in 2009 in de bedrijfsvoering
en projecten aan bod (paragraaf 2). De actuele ontwikkeling ná het opstellen van de Begroting 2010 van de
resterende risico’s volgt in paragraaf 3. In paragraaf 4 wordt een voorstel gedaan voor de bepaling van de
omvang van de Algemene Risico Reserve (ARR).
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1.2.2 Risicomanagement van projecten
Projecten worden niet alleen uitgevoerd in het fysieke en ICT domein, maar ook in het sociale domein (denk
aan projecten als Koers Nieuw West of de invoering WMO) en de gemeentelijke organisatie (zoals de fusie
van stadsdelen). Op dit moment zijn tientallen bijzondere (in termen van ambitie, tijd en/of geld) projecten
binnen de gemeente in voorbereiding of uitvoering.
Het tijdig onderkennen en afdoende beheersen van risico’s is een essentieel onderdeel van het projectmanagement. Uw vergadering heeft in mei 2008 ingestemd met de Regeling Risicovolle Projecten en de
herziene regeling Kredieten waarin deze aspecten nadrukkelijk aan de orde komen. De Regeling Risicovolle
Projecten is nu van toepassing voor 18 projecten2. Voor drie daarvan is in 2009 een basisrapportage
gemaakt waarin alle aspecten van het project zijn vastgelegd die van belang zijn voor succesvol verloop. Een
belangrijk onderdeel van de basisrapportage is de risicoparagraaf met de belangrijkste risico’s die het project
tijdens de uitvoering kunnen bedreigen en hoe die te beheersen. Voor twee projecten heeft de ACAM een
audit uitgevoerd die hebben geleid tot een aantal aanbevelingen.
Voor het grootste risicovolle project in Amsterdam, de Noord/Zuidlijn, zijn in 2009, mede op aanbeveling van
de commissie Veerman, grote stappen gezet om de risico’s in kaart te krijgen én te beheersen (zie hierna).

1.3 De ontwikkeling van de restrisico’s na de Begroting 2010
Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen van majeure risico’s die in de rekeningen van de diensten en
projecten zijn vermeld, evenals de dienstoverstijgende, gemeentebrede risico’s.

1.3.1 Noord/Zuidlijn
In 2009 heeft de beheersing van de risico’s rond de aanleg van de Noord/Zuidlijn veel aandacht gekregen,
in het bijzonder in de rapporten van de commissie Veerman en de enquête commissie Noord/Zuidlijn en
de reactie hierop van ons College. In het resultaatgebied Verkeer en Infrastructuur wordt ingegaan op de
ontwikkeling van het project. In de paragraaf Financiële hoofdlijnen wordt ingegaan op de dekking van het
extra benodigde budget.
De belangrijkste maatregelen die in 2009 zijn genomen om de risico’s rond de aanleg van Noord/Zuidlijn
beter te beheersen zijn de volgende:
 op advies van de commissie Veerman is het Projectcommissariaat (PC) in het leven geroepen dat voortgangrapportages en voorstellen van het project beoordeelt alvorens deze bestuurlijk worden voorgelegd.
(Het PC bestaat uit externe deskundigen (waaronder leden van de commissie Veerman) en de directeuren
van de diensten die direct zijn betrokken bij het project (dIVV en DMB)
 de projectorganisatie is verder versterkt. Op advies van de commissie Veerman is de projectorganisatie
nu een aparte dienst. Er zijn speciﬁeke voorzieningen getroffen ten behoeve van de benodigde
Checks&Balances3. In 2010 zal een externe audit worden uitgevoerd om na te gaan of de organisatie nu
voldoende op orde is
 de opdracht aan de projectorganisatie is aangescherpt als het realiseren van een werkend vervoersysteem
Noord/Zuidlijn. De noodzaak is onderkend van een nauwe samenwerking met het project AMSYS
(aanschaf nieuw metromaterieel voor het gehele Amsterdamse metronet, inclusief systemen), SRA en
dIVV, leidend tot een gezamenlijk onderschreven Integraal Programma van Eisen
 de commissie Veerman stelde voor de omvang van het risicofonds te baseren op een volledige
samenhang van alle risico’s. Als concrete uitwerking heeft het projectbureau meer gedetailleerd risico’s
en onzekerheden met elkaar gecorreleerd, conform de standaard systematiek kostenraming in de
grond-, weg- en waterbouwsector Op basis hiervan is het risicofonds in 2009 verhoogd tot € 260 miljoen,
uitgaande van een 95% onderschrijdingskans

2

AMSYS, Uitbreiding glasvezelnet, Project 1012, Herstel HRC, Renovatie stadhuis, Zuidas, grootstedelijke
ruimtelijke projecten (IJburg en Zeeburgereiland, Noordwaarts, Zuidelijke IJ-oevers, Zuidoostlob,
Werkgebieden OGA, Wibaut aan de Amstel), WMO-ICT, 2e sluis, Realisatieplan dienst ICT, Renovatie
Oostlijn, Masterplan afstandsbediening bruggen en sluizen in Amsterdam en Fusie stadsdelen.

3

Zie ook het instellingsbesluit dienst Noord/Zuidlijn.
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voor nog te betalen kosten is er nu een buffer van 20% als dekking voor tegenvallers
In de vertrouwelijke aan uw Vergadering ter beschikking gestelde kwartaalrapportage (2009Q4) wordt
uitvoerig op bovenstaande onderwerpen ingegaan.



Ons College meent dat met bovenstaande de risico’s van het project voldoende zijn gedekt. Daarbij
onderkent ons College dat het beschikbare budget mogelijk onvoldoende dekking biedt voor de eventuele
gevolgen van een KKGG-risico. Het zal dan gaan om calamiteiten waarvan de gevolgen niet anders dan ad
hoc naar bevind van zaken kunnen worden opgevangen.

1.3.2 Grondexploitaties
De gemeente kent voor de uitvoering van ruimtelijke plannen eigen ﬁnanciële kaders, in het bijzonder
door het Vereveningsfonds (VE-fonds) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV). De winsten van
grondexploitaties worden toegevoegd aan het VE-fonds en zijn beschikbaar voor de dekking van tekorten
op andere grondexploitaties. De grondexploitaties in het gebied van de Zuidas vallen hier buiten omdat er
vooralsnog van wordt uitgegaan dat de verwachten winsten nodig zijn als dekking voor de kosten van de
aanleg van het dok. Daarnaast worden de tekorten van grondexploitaties in stedelijke vernieuwingsplannen
(Noord en de Westelijke tuinsteden) gedekt uit het SFV.
De centrale stad en de stadsdelen investeren jaarlijks grote bedragen (in de orde van € 300 á 500 miljoen)
in grondexploitaties. De uitgifte van grond in erfpacht vormt de belangrijkste dekkingbron. Daarnaast
zijn er bijdragen voor de dekking van speciﬁeke kosten als bodemsanering, infrastructuur en grondkosten
woningbouw (BLS). Het niveau van de gronduitgiftes, zowel wat betreft volume als prijzen, is sterk afhankelijk
van de investeringsbereidheid van marktpartijen, concurrentie tussen steden, rentestand, economische
omstandigheden en koopkracht. De gemeente heeft hier weinig invloed op.
De economische crisis bedreigt de vastgoedontwikkeling en daarmee de voortgang van de gebiedsontwikkeling. Uw Vergadering is februari 2010 geïnformeerd over de problemen bij het VE-fonds (notitie ‘meer
ruimte winnen’):
de vraag naar grond voor kantoren (de belangrijkste bron van grondopbrengsten in de afgelopen tien
jaar) is sinds 2008 dramatisch verminderd en lijkt zeker ten dele structureel
 de vraag naar grond voor woningbouw is sterk terug gelopen, versterkt door de verslechterende positie
van corporaties. Het is op dit moment uiterst onzeker in welk tempo en tot welk niveau (prijs én volume)
deze markt zich de komende jaren zal herstellen
 de markt voor grond bestemd voor winkels, hotels, vrije tijd voorzieningen en dergelijke is sterk teruggelopen en de toekomst is zeer onzeker


Volgens de huidige inzichten is de in de lopende plannen geraamde gronduitgifte veel te omvangrijk.
Hiermee staat de dekking van omvangrijke gemeentelijke investeringen onder grote druk. Dit probleem
wordt versterkt doordat een deel van de voor het programma benodigde investeringen al is gedaan. Het
effect van de verslechteringen is dat voor het VE-fonds op termijn van enkele jaren een tekort dreigt in de
orde van ruim € 300 miljoen.
De centrale stad loopt bij de dekking van de lopende investeringen in het SFV minder risico omdat
stadsdelen en corporaties verantwoordelijk zijn voor het opvangen van risico’s en een afdoende buffer
binnen de vastgestelde vernieuwingsplannen. De fysieke doelstellingen staan wel onder druk.
Voor de Zuidas is prognose van de lopende grondexploitaties nog steeds positief, maar vooralsnog is de
winst geoormerkt als gemeentelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het dok. Hierover vinden onderhandelingen plaats met het rijk.
In de Financiële hoofdlijnen bij deze rekening, het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling en de verplichte
paragraaf Grondbeleid wordt nader ingegaan op de actuele ontwikkelingen in de gemeentelijke grondexploitaties en de beheersing van risico’s daarbinnen.
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in het project is een aantal risico’s onderkend met een kleine kans maar met grote gevolgen indien deze
zich zouden voordoen (de KKGG-risico’s). De eventuele schade van dergelijke KKGG-risico’s kan dermate
groot zijn dat het bestaande risicofonds dan wellicht niet voldoende dekking biedt
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1.3.3 De kredietcrisis en de gevolgen daarvan
In de risicoparagraaf bij de Begroting 2010 is uitvoerig aandacht besteed aan de kredietcrisis en de gevolgen
daarvan voor de Amsterdamse economie en de gemeentebegroting.
Ons College heeft in een vroeg stadium onderkend dat de kredietcrisis grote gevolgen zou kunnen
hebben voor onze stad en heeft daarom eind 2008 een aantal maatregelen genomen. Periodiek wordt uw
vergadering geïnformeerd over de voortgang hiervan.
Daarnaast was het al snel duidelijk dat de maatregelen extra middelen zouden vergen waarvoor niet zonder
meer ruimte bestond. Wij hebben daarom ruimte scheppende posterioriteiten verwerkt in de actualisatie
2009. Voor een deel hebben de risico’s die bij het begin van de kredietcrisis werden geïdentiﬁceerd zich ook
voorgedaan, maar zijn de gevolgen in 2009 nog beperkt geweest. In de Financiële hoofdlijnen gaan we hier
nader op in.
Ons College heeft in de loop van 2009 geconcludeerd dat drastische beheersingmaatregelen nodig waren.
Daartoe hebben wij eerst de te verwachten gevolgen de komende jaren van de recessie (en dan vooral
te verwachten bezuinigingen van het rijk) in kaart gebracht. Vervolgens hebben wij het ambtelijk apparaat
opdracht gegeven om een inventarisatie te maken van de mogelijkheden om op termijn
€ 350 miljoen structureel en € 375 miljoen incidenteel te bezuinigen.
Dit zijn voor Amsterdam taakstellingen die de afgelopen decennia zonder precedent zijn. Het rapport ‘Inzet
op herstel’ is inmiddels ter beschikking gesteld van uw Vergadering ten behoeve van de opstellers van het
nieuwe Programakkoord.
Ons College wijst er op dat de implementatie van de ombuigingen op deze schaal op zich risico’s met zich
mee kunnen brengen voor de gemeente en haar bevolking. Het is zaak voor het nieuwe college om, nadat
de concrete taakstellingen duidelijk worden, zo snel mogelijk na te denken over de risico’s die verbonden zijn
met de implementatie en die zo goed mogelijk te beheersen.

1.3.4 De ontwikkeling van de overige risico’s
Facilitaire diensten
Vooral voor de facilitaire onderdelen van gemeentelijke diensten die een groot deel van hun omzet vinden
in de ruimtelijke sector dreigt omzetverlies en daarmee ontstaan risico’s voor teruglopende resultaten die
ten gunste komen van de algemene middelen. PMB, IBA en de facilitaire onderdelen van DRO en OGA
hebben een omzet van ruim € 90 miljoen. Deze diensten hebben een zogeheten ﬂexibele schil (personeel
niet is vaste dienst) om dit risico op te vangen. Daarnaast hebben zij een bedrijfsreserve om onverwachte
tegenvallers op te vangen.

Afval Energie Bedrijf (AEB)
De crisis veroorzaakt speciﬁeke risico’s voor de gehele bedrijfsvoering van AEB. Het aanbod van afval neemt
af, energieprijzen zijn laag en reststoffen zijn nog weinig waard. In de Begroting 2010 is ervan uitgegaan
dat contractpartijen blijven leveren zoals contractueel is vastgelegd. Deze langlopende contracten bieden
enige zekerheid met betrekking tot afvalaanvoer en tarifering. Er blijft een risico bestaan aangezien niet alle
verwerkingscapaciteit is op deze wijze vastgelegd.

OV Chipkaart
De gemeente is geen opdrachtgever meer voor het openbaar vervoer (OV) en de reserves OV zijn overgedragen aan de huidige opdrachtgever, de Stadsregio. Het GVB wil de gemeente echter houden aan de
ambtelijke overeenkomst uit 2004 waarin dIVV nog opdrachtgever is. Het GVB raamt de meest waarschijnlijk
schade vanwege de introductie van de OV-Chipkaart op € 10,6 miljoen en de maximale schade op
€ 18 miljoen. De gemeente meent dat een eventuele claim gericht zou moeten zijn aan de Stadsregio.

Onderhoudskosten oeverconstructies
De stadsdelen kunnen een beroep doen op de centrale stad voor de dekking van de kosten van groot
onderhoud en vervanging van oeverconstructies van de Amstel, het IJ en secundaire vaarwegen. Dit risico
bedraagt maximaal € 3 miljoen structureel op jaarbasis.
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Tweede sluis

Renovatie Oostlijn
Het project kent diverse risico’s, zoals tunnelveiligheid, systeemintegratie vluchtwegmaatregelen en buitendienststellingen. Het risico van nieuwe wetgeving over vluchtwegmaatregelen, met mogelijke extra kosten,
is vervallen. De maximale schade van het restrisico is inmiddels afgenomen tot € 3,5 miljoen. De Regeling
Risicovolle Projecten is van toepassing voor dit project.

Vervanging sluisdeuren
De Wet aanvullende hydraulische randvoorwaarden zal naar verwachting in de Wet op de waterkeringen
worden opgenomen waardoor acht deursets van sluizen niet voldoen aan deze randvoorwaarden. Het is nog
onduidelijk of en zo ja, hoeveel het rijk zal bijdragen. Als aanpassing nodig is en het rijk niet bijdraagt, zijn de
kosten voor Amsterdam. De maximale schade wordt geraamd op € 20 miljoen met een kans van 75%.

Gemeentelijke belastingen
Door de aard van de werkzaamheden en de ﬁscaaljuridische aspecten, is er geen volledig beeld van de
omvang van de risico’s. Vooral in de bezwaar- en beroepssfeer doen zich ontwikkelingen voor die belangrijke
gevolgen kunnen hebben voor de opbrengst van de belastingmiddelen. De geschillen hebben veelal effect
over meerdere jaren, omdat een deﬁnitieve uitspraak vaak lang op zich laat wachten. Er bestaat een risico
van € 0,3 miljoen, met een kans van 20%, aangaande risico’s van inkomstenderving OZB grote objecten.
Daarnaast kan het risico van oninbaarheid van belastingmiddelen vanwege de economische crisis groter
worden. Op dit moment zijn er nog geen signalen hierover ontvangen.

Westrandweg
De vermelde risico’s in de Begroting 2010 zijn vervallen omdat het project is overgedragen aan Rijkswaterstaat. Er zijn nog wel risico’s voor de Amsterdamse inbreng:
 hogere kosten van zandlevering
 onduidelijke kostentoerekening van de verlenging van het viaduct voor het ﬁetspad
niet tijdige beëindiging van gebruiksrechten van benodigde gronden
het verleggen van waterleiding op niet Amsterdamse gronden
 verkeersafwikkeling.





Deze risico’s worden geschat op maximaal € 2,4 miljoen en minimaal € 1,2 miljoen met een kans van
optreden van 50%. Er vindt hierover overleg plaats met Rijkswaterstaat.

Uitvoering Wet werk en bijstand
De crisis heeft tot gevolg dat de uitkeringslasten fors stijgen. Omdat het rijk de gemeenten met grote
tekorten enigszins tegemoet komt, is het maximale ﬁnanciële risico voor Amsterdam € 29 miljoen in 2009,
€ 51 miljoen in 2010 en € 55 miljoen in 2011. Voor de jaren daarna heeft het rijk geen afspraken gemaakt
met de gemeenten en wordt uitgegaan van het geraamde tekort in 2011. Voor de risico’s bij de uitvoering
van de WWB is een risicoreserve gevormd (ultimo 2009 € 31,2 miljoen). Een deel van de te verwachten
tekorten in 2010 en 2011 worden gedekt uit deze reserve (opgenomen in het FMP2011-2014). Bij het
resultaatgebied Werk en Inkomen wordt hier uitvoerig op ingegaan.

Nieuwe Wet ambulancezorg
Met de invoering van de Wet ambulancezorg wordt vanaf 2011 maar één vergunning per veiligheidsregio
verleend. In de veiligheidsregio zijn momenteel twee vergunninghouders actief, waaronder de GGD. Deze
twee werken aan een plan om gezamenlijk de vergunning te krijgen. Het risico van inkomstenderving bij de
GGD is aanwezig, de omvang hiervan is nog onbekend.

Verbreding A9/A10
Eind 2007 is de overeenkomst ’stroomlijnalternatief planstudie Schiphol Amsterdam Almere‘ ondertekend.
Amsterdam heeft – onder voorwaarden – een bijdrage van € 70 miljoen toegezegd. Amsterdam kan
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Door het sluiten van het convenant op 27 november 2009 tussen het rijk en de regio (gemeente en
provincie) is het risico van het niet realiseren van de sluis sterk afgenomen. Na besluitvorming in uw
Vergadering in februari 2010 is gestart met de planstudiefase. Volgens de planning vindt oplevering plaats in
2016. De Regeling Risicovolle Projecten is van toepassing voor dit project.
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door de beoogde inpassing van de Gaasperdammerweg extra grondopbrengsten als bijdrage inbrengen
(€ 25 miljoen). Daarnaast worden de A9 en de A10 verbreed, waarvoor het rijk voor € 45 miljoen grond van
de gemeente koopt. Er resteren twee risico’s:
verlies van bestaande erfpachtinkomsten van € 5 à 10 miljoen. De nu voorliggende concept inpassingvariant laat een boekwaardeverlies van circa € 4 miljoen zien. Het ligt niet voor de hand dat deze nog
substantieel wijzigt
 de realisatie van toegezegde € 25 miljoen grondopbrengsten uit de gebiedsontwikkeling bij de
Gaasperdammerweg. Dit risico is opgenomen in het Vereveningsfonds


Overige risico’s in verband met claims voor geleden schade en arbitragezaken
Steeds vaker eisen bedrijven (en burgers) schadevergoeding indien voor hen nadelige besluiten van de
gemeente door de rechter worden vernietigd. Speciﬁek noemen we de volgende risico’s:
 claims van bollenboeren wegens waterschade met een geschat risico van € 2,7 miljoen exclusief rente.
Zij hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank
 mogelijke claims van Frankrijk op teruggave van betaalde schadevergoeding vanwege zoutlozingen,
€ 2,9 miljoen, Frankrijk heeft het bedrag vooralsnog niet opgeëist
 de strafzaak rond de Probo Koala, met het risico van een veroordeling tot een boete, gevolgd door
privaatrechtelijke claims

Fiscale risico’s algemeen
De gemeente loopt een aantal ﬁscale risico’s die voortvloeien uit verschillende interpretaties van ﬁscale weten regelgeving. Recent heeft de gemeente (centrale stad en stadsdelen zijn voor de ﬁscus één klant) een
overeenkomst met de Belastingdienst afgesloten (‘Horizontaal Toezicht’) die er toe moeten leiden dat ﬁscale
risico’s voldoende beheerst worden. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt hier nader op ingegaan.

Project Hogesluis
De renovatie van deze brug is vanwege de ouderdom en complexe omgeving een risicovol project. Zowel
de fundering van de waterpijlers als de waterpijlers blijken in een slechtere staat dan verwacht. Besloten is
de waterpijlers tot de steunberen te slopen. Begin 2010 wordt over de consequenties gerapporteerd, deze
zullen met de huidige scope als uitgangspunt, niet binnen het budget kunnen worden opgelost.
Enig resterend risico bestaat uit mogelijke claims van omgevingspartijen door geluidsoverlast, beperking
van uitzicht en daardoor omzetderving. De omvang van dit risico ligt tussen de € 0,25 miljoen en de
€ 1,0 miljoen met een kans van 25%.

Gemeentegaranties
De gemeente Amsterdam verleent garanties, die in principe risico’s voor de gemeente met zich
meebrengen. Door de kredietcrisis is er een stijging van aanvragen voor leningen en garanties. De
gemeente hanteert een zeer terughoudend beleid bij de beoordeling van deze aanvragen (zie de paragraaf
Financiering). De crisis zorgt ervoor dat een beroep wordt gedaan op enkele garanties (waarbij ophoging van
de gegarandeerde som als oplossing is gekozen) en dat enkele instellingen niet in staat zijn leningen terug te
betalen volgens eerder gemaakte afspraken.
De gemeente verleent garanties in het kader het Nationaal Restauratiefonds (NRF) en het Waarborgfonds
sociale woningbouw (WSW). De gemeente heeft een tertiaire achtervangpositie en loopt dus een zeer
beperkt risico. Daarnaast participeert de gemeente in het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), waardoor
inwoners van Amsterdam kunnen deelnemen aan de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor de aankoop
en renovatie van woningen. Het risico inzake de NHG wordt klein geschat, maar bij een langdurige recessie
kan het fondsvermogen zodanig afnemen dat aanspraak op de achtervang door gemeente en rijk wordt
gedaan in de vorm van het verstrekken van renteloze leningen aan het WEW.
Het rijk en de VNG (namens de gemeenten) hebben afgesproken dat de achtervang voor nieuwe NHG vanaf
2011 voor 100% voor rekening van het rijk komt. Over de voorwaarden waaronder het rijk deze verplichting
op zich neemt vinden nog overleg plaats. Amsterdam blijft in dat geval alleen nog (50%) achtervang voor de
tot en met 2010 verstrekte garanties.

Stadstoezicht
De effectuering van de ontvlechting van parkeeractiviteiten naar Cition BV heeft per 1 januari 2010
plaatsgevonden. Aan de ontvlechting is een aantal risico’s verbonden die samen met de beheersmaatregelen
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in het ontvlechtingbesluit van ons College in oktober 2008 zijn toegelicht:

ICT
Diverse diensten noemen in hun rekening risico’s uit hoofde van eigen ICT projecten en systemen en de
dienstverlening van de dienst ICT.
Ons College heeft in 2008 een onderzoek laten uitvoeren naar de uitvoering van het ICT-beleid en de
daarbinnen lopende projecten dat heeft geleid tot een aantal maatregelen waaronder het besluit om een
nieuwe dienst ICT op te richten per 1 januari 2010. De dienst zal worden belast met het risicomanagement
van het ICT beleid binnen de gemeente.

Wibautstraat Noord
Er zij meerdere nog niet gedekte risico’s onderkend, zoals de raakvlakken met het project Renovatie Oostlijn,
het verplicht toepassen van geluidsreducerend asfalt en de mogelijkheid van aanwezigheid van vervuild
asfalt. De totale omvang van het risico wordt geschat op € 2,4 miljoen.

Inburgering
Het rijk wil in 2010 de Wet Inburgering (WI) gelden tussentijds afrekenen. De deﬁnitieve afrekening zal
plaatsvinden in 2012. Er vindt overleg plaats tussen het ministerie en gemeenten.

Parkeergarages
In het kader van de opdracht om parkeergebouwen te verzakelijken wordt de huidige portfolio op
risico’s doorgelicht. Enkel voorbeelden zijn; de bouwkundige staat van de Piet Heingarage leidt tot hoge
onderhoudskosten en bemoeilijkt de overdracht van fase 2 en 3, de bewonersgarages Zuidoost verloopt
moeizaam waarbij de egalisatiereserve snel uitgeput raakt. In de eerste helft van 2010 zal over deze risico’s
en mogelijke beheersmaatregelen gerapporteerd worden.

1.3.5 Vervallen risico’s sinds de Begroting 2010
De volgende risico’s genoemd in de risicoparagraaf in de Begroting 2010 zijn inmiddels vervallen:
Busstation Buikslotermeerplein en ﬁetsenstalling (Begroting 2010). Het nieuwe voorontwerp is geraamd
op € 36 miljoen. Het restrisico zal volledig worden gedekt door de Stadsregio of als keuzemogelijkheden
aan het bestuur worden voorgelegd
 geschil met aannemers over de aanleg van nieuwe riolering en persleidingsysteem (RWZI)
 het BTW risico Amsterdams Historisch Museum
 risico inzake het project Metromorfose


1.3.6 Nieuwe risico’s
Op basis van de dienstrekeningen en de ontwikkeling van gemeentebrede risico’s worden na de opstelling
van de Begroting 2010 de volgende nieuwe risico’s gemeld:

IJsei
Met de opening van het busstation zijn risico’s vervallen. Daar tegenover staat dat de problematiek rond de
uitvoering van de kap een verhogend effect heeft op het risicoproﬁel. Er spelen verder twee risico’s buiten
de scope van het project:
 Effect van de vertraging Noord/Zuidlijn op de planning van IJsei waardoor loon- en prijspeilkrediet niet
meer afdoende is
 extra eisen in het kader van de tunnelveiligheid


4

In 2010 zal duidelijk worden of de bestaande risicovoorziening toereikend zal zijn.

BOA: Buitengewoon Opsporingsambtenaar
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het risico dat de komende jaren voor overtollig wordende zogeheten Mulder BOA’s4 en stafmedewerkers
geen nieuw werk zal worden gevonden. De maximale schade ligt in de orde van € 5 miljoen. De dienst
maakt afspraken met stadsdelen om deze functionarissen over te nemen, ook door omscholing wordt dit
risico verminderd
 de ontvlechting van de ICT kan tot complicaties en daarmee extra kosten leiden. De dienst stelt daarom
een ICT ontvlechtingplan op.


risico’s en
weerstandsvermogen

Discontinuïteit zorgaanbieders WMO
Enkele grote leveranciers leveren WMO voorzieningen. Indien deze in ﬁnanciële problemen komen bestaat
het risico van discontinuïteit in de zorg. Als beheersmaatregel worden zorgaanbieders en opvangorganisaties
gemonitord. Het risico wordt geraamd op maximaal € 2,5 miljoen.

WMO open einde regelingen
De afgelopen jaren was sprake van een onderschrijding op de open einde regelingen binnen de WMO en
hoefde de beschikbare egalisatiereserve niet te worden aangesproken. In 2009 is de vraag toegenomen,
waardoor overschrijdingen (€ 2 miljoen) zijn ontstaan op de hulp bij huishouden, de woonvoorzieningen en
hieraan gerelateerde indicatieverstrekkingen. Het risico bestaat dat de resterende reserve van € 10 miljoen
niet voldoende is. In het resultaatgebied Zorg wordt hier verder op ingegaan.

Giro d’Italia
Uw Vergadering heeft voor de start van de Giro d’Italia in Amsterdam in 2010 middelen beschikbaar gesteld.
De realisatie van de bijdragen van derden, waar rekening mee in gehouden, is onzeker en een risico, met
een kans van optreden van 50% en een onbekende omvang.

Programmabureau EFRO
De kosten van het programmabureau EFRO bij de dienst Economische Zaken dienen gedekt te worden
middels doorberekening aan de gebruikers van de regeling. Het risico van niet volledige doorberekening is
op 50% geschat met een maximale schade van € 3 miljoen.

Declaratierisico wet Participatiebudget (WPB)
Er bestaat een risico op uitvoeringsfouten binnen het participatiebudget gezien complexe declaratievereisten en stringente controletoleranties. Als beheersmaatregel worden maandelijkse kwaliteitsaudits
uitgevoerd. Het resterende risico is op maximaal € 2,5 miljoen geraamd.

Losse tramrails
In toenemende mate is geconstateerd dat de klemverbindingen van de rails los trillen met als gevolg
losliggende rails. Het niet treffen van maatregelen kan leiden tot stagnatie van de dienstregeling.
DIVV heeft een onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat het probleem samenhangt met het rijden met
zogenaamde ‘lage vloer trams’. De kosten voor vervanging van de klemmen bedragen naar verwachting
€ 25 à € 35 miljoen. Met de Stadsregio worden gesprekken gevoerd over de aanpak van het probleem.

Wegtunnels
De wegtunnels, IJ-tunnel, Piet Heintunnel en Arena, vallen onder de nieuwe wetgeving betreffende tunnelveiligheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat de tunnels drastisch moeten worden aangepast. De maximale
omvang wordt geschat op € 50 miljoen. Een aantal keuzemogelijkheden wordt uitgewerkt voor het bestuur.
Eerst zal een second opinion worden aangevraagd en tevens overleg met de wetgever worden gestart.

Utrechtsestraat
De grond in de Utrechtsestraat is meer vervuild dan werd verwacht. Het risico op hogere saneringskosten is
aanwezig. Ook bestaat het risico dat de huidige fundering van de bruggen slechter is dan aangenomen.
De vooronderzoeken naar de fundering van de bruggen vergt de inzet van specialistische apparatuur.
Er wordt extra toezicht en begeleiding bij de uitvoering ingezet. De omvang van het risico ligt tussen de
€ 1,5 - € 2 miljoen met een kans van 75%.

Claims softwareleveranciers
De dienst belastingen heeft te maken met claims van softwareleveranciers voor het gebruik van licenties. De
claims zijn o.a. het gevolg van niet tijdig de-installeren van niet in gebruik zijnde software. De omvang van de
claims is nog onduidelijk.
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1.4 Algemene Risico Reserve

Deze onzekere tijden hebben gevolgen voor het risicoproﬁel van de gemeente. Aan de diensten is gevraagd
om de risico’s die zij zelf niet kunnen beheersen en waarvoor in principe de ARR dekking moet bieden, zo
goed mogelijk te kwantiﬁceren (kans en mogelijke schade). Dit blijkt in de praktijk lastig te zijn. Op basis van
de verstrekte risico informatie is het daarom niet zonder meer mogelijk om de omvang van de benodigde
ARR af te leiden.
Hierbij zijn nog de volgende overwegingen van belang:

De resterende risico’s nader bezien



Alle mogelijke tegenvallers zullen zich nooit tegelijkertijd in hun maximale omvang voordoen
De ARR dient ter dekking van de mogelijke onvermijdbare toekomstige ﬁnanciële tegenvallers die nog
onvoldoende hard zijn om een expliciete voorziening te rechtvaardigen. Het moet dan met name gaan
om:
 open einde regelingen
 projecten met open einde contracten (meerwerk) en onvoldoende posten onvoorzien


gemeentebrede risico’s die een individuele dienst niet goed kan beheersen (voorbeeld: rente of
vergrijzing ambtelijk apparaat)

Hiervan worden dan uitgesloten risico’s die beleidsmatig te beheersen zijn (bijvoorbeeld door bijstelling
van doelstellingen) en eerder het karakter hebben van een waarschuwing van vermijdbare tegenvallers.
De ARR is hiervoor niet bestemd
 De gevolgen van de kredietcrisis zorgt voor een verhoging van het risicoproﬁel van de gemeente, zowel
aan de baten als lasten kant. De bestaande buffers (bijvoorbeeld voor de WWB en de WMO) moeten hier
ook al voor worden aangesproken
 Een bijzonder risico is het dreigende tekort in het VE-fonds dat kan oplopen tot € 300 miljoen (zie ook
paragraaf 1.3.2). De beheersing van dit risico (en in het uiterste geval de dekking) zal primair binnen de
ruimtelijke sector moeten worden gezocht
 Binnen de bedrijfsvoering noemen de diensten met name ICT als risico
 Sommige facilitair werkende (onderdelen van) diensten werken in concurrentie met private partijen. Hun
totale omzet is bijna € 100 miljoen. Zij hebben een ﬂexibele schil (externe inhuur) en reserves om voor
een beperkte tijd de gevolgen van marktrisico’s op te vangen




Een bijzondere risico categorie zijn de ‘kleine kansen grote gevolgen risico’s’. Hiervoor geldt dat als het
risico zich voordoet (waarop de kans dus erg klein is, in de orde van minder dan 1%) de gevolgen zo
groot zijn dat deze binnen de bestaande risicoreserve niet kunnen worden gedekt. Het gaat in de praktijk
dan om calamiteiten waarvan de gevolgen niet anders dan ad hoc naar bevinding van zaken kunnen
worden opgevangen

De mogelijkheden om risico’s te dekken
Het is goed voor ogen te houden dat de gemeente een aantal mogelijkheden heeft om de gevolgen van
risico’s te dekken:
 Sinds 2002 konden tegenvallers in de uitvoering van de begroting altijd worden gedekt door incidentele
baten en positieve saldi van baten en lasten, mede door behoedzaam ramen. Met als gevolg dat er in
geen enkel jaar sprake was van een negatief rekeningresultaat dat moest worden gedekt uit de ARR
 Voor het grootste gemeentelijke project de Noord/Zuidlijn bestaat een aparte buffer voor de dekking
van risico’s (zie hierboven). Daarnaast zijn er andere projecten met een eigen risicoreserve en kennen
projecten posten onvoorzien
 De gemeente beschikt ultimo 2009 in totaal over € 266 miljoen algemene reserves, € 2.125 miljoen
bestemmingsreserves en € 1.556 miljoen voorzieningen


Het heroverwegingsrapport ‘Inzet op herstel’ bevat in de paragrafen 8 (belastingen) en 9 (mogelijkheden
incidenteel opgave) mogelijkheden extra inkomsten te genereren die, indien nodig, kunnen worden
gebruikt om de gevolgen van risico’s te dekken
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De weerstandscapaciteit van de gemeente Amsterdam, bestaande uit de Algemene Risico Reserve (ARR),
dient om resterende risico’s op te vangen. Ons College hanteert een dynamische methode bij de bepaling
van de weerstandscapaciteit door uw Vergadering jaarlijks expliciet in deze paragraaf een voorstel te doen
voor de omvang van de ARR, op basis van de ontwikkeling van risico’s en voorzieningen en reserves.

risico’s en
weerstandsvermogen

De vraag is dan welke omvang de ARR zou moeten hebben. Relevant is het gegeven dat de gemeente een
veelheid aan risico’s heeft waarvan de zwaarte (in kwantitatieve zin) niet altijd goed kan worden aangegeven,
maar ook beschikt over mogelijkheden om de eventuele gevolgen van risico’s te dekken, zeker op termijn.
Met dit voor ogen kan worden gesteld dat de ARR vooral de mogelijkheid moet bieden om onverwachte
tegenvallers tijdens de uitvoering van de begroting te kunnen dekken. De omvang zou gerelateerd kunnen
worden aan de omzet van de gemeente. Die ligt in de orde van € 3 miljard5. Met een ARR van bijna
€ 150 miljoen is de buffer voor onverwachte tegenvaller dan 5% van de omzet en dat lijkt zeker niet
overdreven groot. Temeer niet omdat er altijd risico’s zullen zijn die nog niet als zodanig zijn onderkend.
Een punt van aandacht is dan nog wel het risico van het forse dreigende tekort van het VE-fonds. Ons
College meent echter dat de maatregelen opgenomen in ‘meer ruime winnen’ voldoende moeten zijn om dit
risico te beheersen en zo nodig de gevolgen ervan te dekken.
Alles overziende meent ons College dat een verhoging van de Algemene Risico Reserve niet nodig en een
vrijval niet wenselijk is. Er wordt dan ook volstaan met rentebijschrijving.

bedragen x € 1 miljoen
Stand ultimo 2008
Rentebijschrijving 2009

algemene risico reserve
143,2
+1,7

onttrekkingen 2009
Stand ultimo 2010

5

144,9

Gecorrigeerd voor dubbeltellingen etc, ontleend aan de analyse ten behoeve van de heroverwegingen
(Inzet op herstel)
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2 Financiering

2.1 Inleiding
2.1.1 Algemeen

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 eisen te stellen aan de zogenaamde
kasgeldlimiet en de renterisiconorm worden de renterisico’s van achtereenvolgens de korte en de lange
schuld begrensd. Tot slot is in de wet opgenomen dat de gemeenten verplicht zijn twee nieuwe treasuryinstrumenten in te voeren:


het door uw Vergadering vaststellen van een treasurystatuut



het in de gemeentebegroting en -rekening opnemen van een ﬁnancieringsparagraaf

Uw Vergadering heeft in december 2009 de laatste versie van het treasurystatuut vastgesteld. Hierin is
de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie vastgelegd. Dit statuut behelst de
beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten, doeleinden, risicobeheersing, de organisatorische en
ﬁnanciële kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie. Het statuut geldt zowel voor
de centrale stad als voor de stadsdelen. De monetaire functie waarvan de treasury-activiteiten deel uitmaken,
is niet overgedragen aan de stadsdelen maar op de zogenaamde A-lijst geplaatst.
In de ﬁnancieringsparagraaf van de gemeenterekening wordt vooral aandacht besteed aan de verantwoording ten opzichte van de begroting. Ook wordt aangegeven of de gemeente binnen de wettelijke
randvoorwaarden voor het renterisico en de kasgeldlimiet is gebleven.

2.1.2 Publieke taak
Gemeenten mogen uitsluitend geldleningen aangaan, middelen uitzetten en garanties en leningen
verstrekken voor de uitoefening van de publieke taak. Uw Vergadering bepaalt in belangrijke mate het kader
daarvan. Regelmatig wordt een beroep gedaan op zowel de stadsdelen als de centrale stad om leningen
te verstrekken of te garanderen. Als die verzoeken worden ingewilligd, gaan de stadsdelen en de centrale
stad nieuwe ﬁnanciële risico’s aan. Wij zullen erop toezien dat daarbij het begrip ‘publieke taak’ niet zodanig
wordt opgerekt dat in strijd met de bedoelingen van de Wet ﬁdo en het treasurystatuut wordt gehandeld.

2.1.3 Algemene ontwikkelingen
De rente op langlopende leningen (10-jarige staatsleningen) schommelde tussen 3,42% en 4,13%. Het
gemiddelde rentepercentage voor de 10-jarige staatsleningen kwam uit op 3,71% tegen 4,25% gemiddeld
in 2008. De lange termijnrente van staatsleningen geldt als benchmark voor het aantrekken van lange
termijn leningen. De tweede helft van 2008 moesten lagere overheden een grotere risico-opslag betalen
ten opzichte van die benchmark omdat de banken bij wie ze moesten ﬁnancieren ook zelf een hogere
risico-opslag moesten betalen. Deze situatie is in 2009 enigszins genormaliseerd. Leningen met een looptijd
van meer dan 10 jaar blijven wel lastig omdat banken moeite hebben om leningen langer dan 10 jaar aan
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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 uit de treasuryfunctie (mogelijk) 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 (het beleggen van overtollige gelden) en het gebruik van derivaten (producten waarmee
bijvoorbeeld renterisico’s kunnen worden afgedekt) moeten een prudent karakter hebben en mogen niet
gericht zijn op het genereren van inkomsten waarmee overmatige risico’s worden genomen

te trekken. De gemeente Amsterdam heeft hier in 2009 geen last van gehad omdat de verkoop van het
productiebedrijf van Nuon een belangrijk deel van de ﬁnancieringsbehoefte kon dekken.
Tarief 10 jaars staatsleningen 2009 (gemiddeld 3,71 %)

 ¬
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De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de herﬁnancieringsrente verlaagd naar 1%. Hierdoor daalde de
korte rente (1-maands Euribor, zie graﬁek hierna), maar kwam voor het gehele jaar uit op een gemiddelde
van 0,90%. Als gevolg van de crisis was er sprake van een risico-opslag op de 1-maands Euribor, die het
verminderde vertrouwen weerspiegelt. Omdat de risico-opslag veel hoger was naarmate de looptijd van
leningen langer was, heeft de gemeente een groot deel van de korte ﬁnanciering (< 1jaar) op dagbasis
geﬁnancierd. Zo werd deze risico-opslag grotendeels vermeden en kon de gemeente proﬁteren van de
door de Europese Centrale Bank verlaagde herﬁnancieringsrente. Daardoor heeft Amsterdam voor de
aangetrokken korte leningen in 2009 gemiddeld 0,76 % betaald. Dit is een stuk lager dan de gemiddelde
1-maands Euribor (0,9%).
1 maands Euribor in 2009 (gemiddeld 0,9 %)
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2.2 Kasgeldlimiet & renterisiconorm
2.2.1 Kasgeldlimiet (kortlopende schuld < 1 jaar)
In de Wet ﬁdo is een begrenzing (kasgeldlimiet) opgenomen van de kortlopende middelen die gemeenten
mogen opnemen. Deze begrenzing is vastgesteld op een maximum percentage van het (netto) begrotingstotaal. Zonder deze beperking zouden gemeenten alles met kortlopende middelen kunnen ﬁnancieren. Door
de grote ﬂuctuaties in de korte rente zou daardoor het begrotingsevenwicht in gevaar kunnen komen. Het
streven van Amsterdam is erop gericht om, binnen de wettelijke grenzen van de kasgeldlimiet, een zo groot
mogelijk deel van de ﬁnancieringsbehoefte te dekken met kortlopende leningen. Dat 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 grote bedragen eerder dan verwacht worden ontvangen. Er hoeven
dan geen overtollige geldmiddelen tijdelijk te worden uitgeleend.

Tabel Kasgeldlimiet vlottende schuld (bedragen x € 1 miljoen)

Omvang begroting per 1 januari
Toegestane kasgeldlimiet (8,5% van de begroting)
Gemiddelde netto vlottende schuld
Ruimte (+) / overschrijding (-)

2008
4.808
409
234
175

2009
5.272
448
432
16

2.2.2 Renterisiconorm (langlopende schuld > 1 jaar)
De begrenzing van de renterisico’s op de gemeentelijke langlopende geldleningenportefeuille (zowel
opgenomen als uitgezet) vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. De lange termijn
leningen die de gemeente in enig jaar mag aangaan door herﬁnanciering of renteherziening, is begrensd tot
20% van haar begroting.
In onderstaande tabel wordt deze norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Daaruit komt naar voren dat de
gemeente ruimschoots aan de risiconorm voldoet. Door de verkoopopbrengst van Nuon was er in 2009
minder renteherziening en herﬁnanciering dan begroot. Het feitelijke renterisico werd dus lager dan begroot.
Tabel Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld (bedragen x € 1 miljoen)

Stand van de vaste schuld
Renterisiconorm (20% van de begroting)
Feitelijk renterisico op vaste schuld
Ruimte (+) / overschrijding (-)

2008
(werkelijk)

2009
(begroting)

2009
(werkelijk)

2.318
464
187
277

2.348
470
208
262

2.408
482
5
477

Met ingang van 2009 (wetswijziging ﬁnanciering decentrale overheden) wordt de renterisiconorm feitelijk
berekend over het begrotingstotaal. Bij het opstellen van de Begroting 2009 was deze wetswijziging nog niet
van kracht. Hierdoor neemt de ruimte aanzienlijk toe.

Jaarrekening 2009 Gemeentebrede aspecten 375

ﬁnanciering

In onderstaande tabel wordt de voor 2009 geldende kasgeldlimiet afgezet tegen de werkelijke ontwikkeling
van de netto vlottende schuld (korte termijn, looptijd lager dan één jaar). Hieruit blijkt dat de gemeente
het gehele jaar gemiddeld ruim binnen deze limiet is gebleven. Zowel in de eerste als de laatste maand is
er sprake geweest van een overschrijding van de limiet, maar deze wordt door de onderschrijdingen in de
overige maanden ruimschoots gecompenseerd, waardoor is voldaan aan de eisen die de Wet ﬁdo stelt. Deze
toegestane tijdelijke overschrijding, begin 2009, was bedoeld om de verkoopopbrengst van Nuon op te
vangen. Op deze wijze vermeed de gemeente onnodige ﬁnancieringskosten.

2.3 Het Leningfonds
2.3.1 Algemeen

ﬁnanciering

De gemeentelijke uitgaven worden bij een sluitende begroting gedekt door inkomsten. In de praktijk lopen
de uitgaven en inkomsten niet gelijk op: gedurende het jaar ontstaan tekorten en overschotten. De ﬁnanciering heeft tot doel die tijdelijke tekorten en overschotten op een voor de gemeente zo voordelig mogelijke
wijze op te vangen, door het aantrekken en uitzetten van gelden. Daarnaast ontplooit 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 ze zijn bestemd, gebruikt Amsterdam dit bedrag voor interne ﬁnanciering. De hierdoor
bespaarde rente wordt ten laste van het Leningfonds gebracht. Voor zover er geen andere besluiten over zijn
genomen, komt deze rente ten gunste van het jaarresultaat.
De rentelasten die samenhangen met de ﬁnanciering van de investeringen, worden door een
omslagstelsel doorberekend aan de gemeentelijke organisatieonderdelen die investeringen in
hun beheer hebben. Dit wordt het omslagrentepercentage genoemd (3,75% in 2009). Daarbij is
het streven een evenwichtige ontwikkeling van dit percentage, waarbij schommelingen van de
percentages op de geld- en kapitaalmarkt gematigd doorwerken in de omslagrente. Dat voorkomt verstoring
van het (meerjarig) begrotingsbeeld. Een en ander wordt geëffectueerd met behulp van het egalisatiefonds.
Zowel de korte termijn als de lange termijn rente was in 2009 lager dan begroot. Hierdoor vielen de
rentelasten aanzienlijk lager uit dan werd geraamd. Aangezien de maximale omvang van het Egalisatiefonds
is bepaald op € 140 miljoen wordt er € 17 miljoen toegevoegd. Het overschot van € 86 miljoen valt vrij ten
gunste van de algemene dienst onder aftrek van een compensatie voor stadsdelen en de stichting Waternet.
De compensatie is gebaseerd op het evenredige aandeel in de kapitaalverstrekking.
Mutaties Egalisatiefonds (bedragen x € 1 miljoen)
Boekwaarde 31 december 2008

123,3
16,7
140,0

Dotatie / onttrekking 2009
Boekwaarde 31 december 2009

2.3.2 Het omslagrekeningpercentage
Hieronder staat een meerjarig overzicht van de ontwikkeling van de omslagrente in vergelijking met die van
de kapitaalmarktrente waartegen Amsterdam kan lenen. Uit de graﬁek blijkt dat de schommelingen van de
marktpercentages gematigd doorwerken in het omslagpercentage.

Omslagrente versus lange marktrente in procenten
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2.3.3 Het rekening-courantpercentage
Behalve het omslagrentepercentage is ook het rekening-courantpercentage van belang. Ons College wijst
de gemeentelijke organisatieonderdelen aan waarmee over het dagelijkse, positieve of negatieve, rekeningcourantsaldo 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 de onderdelen die op
bedrijfsmatige grondslagen moeten opereren en daarvoor de juiste tarieven moeten kunnen vaststellen. Als
voorbeelden kunnen alle bedrijven worden genoemd. Ook met de stadsdelen wordt rente verrekend.
De afrekening met de aangewezen organisatieonderdelen vindt achteraf plaats op basis van het gemiddelde,
werkelijke 1-maands Euribor-percentage van het kalenderjaar. Dit gemiddelde is over 2009 afgerond
uitgekomen op 0,9 %. Het begrote percentage voor 2009 was 3,5 %.

ﬁnanciering

Opgenomen langlopende geldleningen
De post opgenomen langlopende geldleningen heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

Opgenomen langlopende geldleningen (x € 1 miljoen)
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De daling in 2009 staat op het conto van de verkoop van het productiebedrijf van Nuon aan Vattenfäll.
De opbrengst voorzag in belangrijke mate in de ﬁnancieringsbehoefte van 2009.
Kerncijfers leningportefeuille centrale stad (opgenomen):
2006

2007

2008

2009

Aantal geldleningen

145

147

147

147

Gemiddelde maximale looptijd in maanden

104

98

91

91

Gewogen gemiddelde in het jaar betaalde percentage

4,16

4,16

4,17

4,17

Mutaties langlopende schulden (bedragen x € 1 miljoen)
Boekwaarde 31 december 2008 langlopende leningen

2,451

Boekwaard 31 december 2008 beleggingen derden en waarborgsommen

101,4

Boekwaarde langlopende schulden 31 december 2008

2.552,4

Opgenomen leningen

39

Subtotaal

2.591,4

Aﬂossingen

233,7

Boekwaarde 31 december 2009

2.357,3

2.3.4 Verstrekte langlopende geldleningen
In de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (artikel 8 ) wordt vastgelegd dat ons College pas een
besluit neemt over het verstrekken van een lening of een garantie, als uw Vergadering in de gelegenheid is
gesteld haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
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Het garanderen van leningen kan in dit verband gelijk worden gesteld aan het verstrekken van leningen.
Immers, bij het niet nakomen van de ﬁnanciële verplichtingen door de lener moet de gemeente in feite de
lening van de bankinstelling overnemen en wordt de garantie automatisch een lening.
De belangrijkste uitgangspunten in dit uitvoeringbesluit voor de centrale stad zijn:
 zeer terughoudend beleid bij het verstrekken van leningen en garanties
 bestuurlijke toetsing vooraf door ons College


ﬁnanciering



altijd uitgaan van marktconforme rente bij het verstrekken van leningen
inachtneming van artikel 8 van de Verordening ex artikel 212 Gemeentewet door ons College bij de
besluitvorming over het verstrekken van leningen en garanties. Met andere woorden: er worden geen
garanties en leningen verstrekt zonder dat uw Vergadering haar wensen en bedenkingen heeft kunnen
uiten

Bij het beoordelen van verzoeken om leningen of garanties wordt in elk geval nagegaan of er een
waarborgfonds bestaat voor de sector waarin de instelling werkzaam is. Voor de volgende sectoren bestaan
waarborgfondsen: Sociale Woningbouw (WSW), Eigen Woningen (WEW), Zorg (WfZ), Sport (SWS) en
Kinderopvang.
Aan instellingen in deze sectoren die gebruik kunnen maken van de waarborgfondsen 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 vreemd zijn als Amsterdam dan ook nog risico’s zou nemen door zelf garant te staan
voor individuele leningen.
Amsterdam heeft in het verleden veel leningen en garanties verstrekt aan instellingen waarvoor toen niet,
maar nu wel een waarborgfonds bestaat. Het beleid van Amsterdam is om deze leningen en garanties
alsnog, althans zoveel mogelijk, onder te brengen bij één van de waarborgfondsen. Daarvoor is de
medewerking van zowel de instelling als de geldgever noodzakelijk. Bij aanpassing van de leningvoorwaarden of bij het aantrekken van een nieuwe lening door de instelling, is het meestal mogelijk deze
medewerking te krijgen. Er zal 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.
In de huidige portefeuille zijn de volgende categorieën te onderscheiden:
voormalige gemeentelijke onderdelen, vaak als onderdeel van het onderhandelingsresultaat bij externe
verzelfstandiging






organisaties waarmee de gemeente een nauwe subsidierelatie heeft
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

Mutaties verstrekte leningen langlopende geldleningen (bedragen x € 1 miljoen)
Boekwaarde 31 december 2008 (exclusief ﬁnanciering stadsdelen)
Nieuwe verstrekte leningen
Subtotaal
Totaal aﬂossingen
Boekwaarde 31 december 2009
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897
34
931
91
840

De belangrijkste overige verstrekte langlopende geldleningen zijn (schuldrestant per 31-12-2009):
 GVB Activa BV
(€ 332 miljoen)
 Woningbouwverenigingen
(€ 318,6 miljoen)
 Regionale Brandweer
(€ 45,8 miljoen)
 NV Stadsgoed
(€ 49 miljoen)
 BV Exploitatiemaatschappij Carré
(€ 12,7 miljoen + achterstallige aﬂossingen)
 Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam BV
(onderdeel van DWI € 13,7 miljoen)
Stadsschouwburg
Westpoort Warmte BV
 NV Zeedijk






Stichting Pantar
Beurs van Berlage Vastgoed BV



(eerder de WRA Groep € 3,8 miljoen)
(€ 5,8 miljoen)
(€ 4,6 miljoen)
(€ 4,2 miljoen)
(€ 3,5 miljoen)
(€ 1,1 miljoen)
(€ 1,1 miljoen)

Het totaalbedrag aan verstrekte leningen is in 2009 afgenomen door aﬂossingen, voornamelijk van de
leningen aan woningbouwverenigingen (€ 37 miljoen in 2009).
In het kader van het zeer terughoudend beleid heeft de gemeente in 2009 de leningportefeuille met
€ 34 miljoen uitgebreid.
Garantstellingen worden gemeld in de jaarrekeningen van de betreffende diensten en bedrijven.
De lening- en garantieportefeuille vergt veel aandacht. Enerzijds gaat die aandacht zitten in het beoordelen
van nieuwe aanvragen. Zoals boven beschreven, voert de gemeente daarbij een zeer terughoudend
beleid dat niet altijd kan rekenen op begrip bij de aanvragers. Voorts moet de kredietwaardigheid worden
beoordeeld van de instellingen waaraan leningen worden verstrekt of waarvoor garanties zijn gegeven.
Steeds meer voormalige publieke sectoren worden op basis van nieuwe wetgeving met marktwerking geconfronteerd. Daardoor wijzigt het risicoproﬁel van deze instellingen en dus ook de positie van de gemeente
als lening- of garantieverstrekker. Verder zien we een toename van de aanvragen van leningen en garanties
vanwege de crisis.

2.3.5 Overige uitzettingen
De gemeente Amsterdam heeft het fonds Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Regio (BONR) in de
gelegenheid gesteld overtollige middelen via de gemeente te beleggen (€ 60 miljoen) bij de Bank
Nederlandse Gemeenten. Normaliter neemt Concern Financiën geld op van het fonds BONR, maar door de
kredietcrisis was dit vanwege de hoge risico-opslag niet aantrekkelijk. De lening is tegen dezelfde rente en
voorwaarden opgenomen van het fonds BONR als belegd bij de Bank Nederlandse Gemeenten.
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Stichting Slotervaartziekenhuis
Afvalservice West
 GVB Veren BV
 Stichting SIA-kunstijsbaan Jaap Eden
 Het Waterlaboratorium NV


(€ 13,4 miljoen)
(€ 16,8 miljoen)
(€ 11,9 miljoen)

3 Lokale Hefﬁngen

3.1 De belangrijkste ontwikkelingen in 2009
De navolgende ontwikkelingen hebben zich in 2009 voorgedaan of zijn dat jaar van invloed geweest op de
uitvoering van het beleid.

3.1.1 OZB-hefﬁng wordt percentage van de waarde
Met ingang van 2009 is de Onroerende-zaakbelastingen (OZB) berekend volgens een percentage van de
waarde van de onroerende zaak in plaats van per waarde-eenheid van € 2.500. Het doel daarvan is te laten
zien dat de OZB slechts over een klein percentage wordt geheven. De maatregel zal niet leiden tot een
verhoging van de belastingdruk voor burgers en bedrijfsleven.

3.1.2 Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
De nieuwe wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is met ingang van 1 oktober 2009 van
toepassing. Op basis van deze wet moeten de overheden dwangsommen betalen als zij niet binnen de
nieuw vastgestelde termijnen beslissen op bezwaar- en verzoekschriften en zij in gebreke worden gesteld.

lokale hefﬁngen

3.1.3 Basisregistratie WOZ
In 2008 is het wetsvoorstel aanvaard, waarmee de Basisregistratie waardering onroerende zaken (WOZ) met
ingang van 1 januari 2009 is ingesteld. In 2009 is een vooronderzoek ingesteld naar de gevolgen hiervan
voor de eigen WOZ-administratie. Tijdens de afronding van de analysefase, in september 2009, heeft het
ministerie van Financiën besloten een onderdeel van de Basisregistratie WOZ, de Landelijke Voorziening BR
WOZ, uit te stellen. Naar aanleiding van dit besluit is de aanpak voor de BR WOZ herzien.

3.1.4 Basisregistraties
De Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) heeft in 2009 de aansluitingen op de Basisregistratie
Adressen en Gebouwen en op de Basisregistratie Personen gerealiseerd. Hiermee is een belangrijke stap
gezet in de richting van het inzetten van de basisregistraties in het werkproces van DBGA. Het stelsel is nog
steeds in wording, maar de voorwaarden zijn vervuld om de lang aangekondigde vruchten ervan te gaan
plukken.

3.1.5 Ontwikkelingen met betrekking tot de rioolhefﬁng
De discussie over de eventuele invoering van een zogenaamde brede waterhefﬁng is nog niet afgerond.
De belangrijkste vraag is wat als hefﬁngsgrondslag gehanteerd zal worden: het waterverbruik door de
gebruiker of de WOZ-waarde van het pand. Wanneer de keuze wordt bepaald op de laatste optie, dan zal
de rioolhefﬁng blijven bestaan. De rioolhefﬁng zal veranderen als wordt gekozen voor hefﬁng op basis van
waterverbruik.

3.1.6 Project uniforme tarieven stadsdelen
De stadsdelen hebben voor de tarieven afvalstoffenhefﬁng en de bouwleges in 2009 een bandbreedte
afgesproken van 30%. Deze bandbreedte betreft de nog onverklaarde verschillen tussen de tarieven.
Verschillen buiten de bandbreedte dienen door de stadsdelen beargumenteerd en toegelicht te worden. De
bandbreedte zal in 2010 20% zijn en in 2011 teruggebracht worden tot 10%.
Voor de tarieven van de legestabel zijn met ingang van 2009 uniforme tarieven gehanteerd, zonder
bandbreedte. Ook bij deze tarieven kan wel sprake zijn van uitlegbare afwijkingen ten opzichte van het
normtarief als gevolg van verschillen in dienstverlening aan de burger.
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De afspraken over de administratieve inrichting en kostentoerekening zijn in 2009 onverminderd van kracht
gebleven.
Naast het project uniforme tarieven stadsdelen, loopt ook het traject om de berekening van de tarieven
van de centrale stad zo veel mogelijk te laten aansluiten op die van de stadsdelen. Dit speelt voornamelijk
bij de leges. In de toelichting bij de raadsvoordracht over de Legesverordening 2010 (Gemeenteblad afd,
1, nr. 866) is de stand van zaken over de uniformering van de tarieventabel voor leges van de centrale
stad en de stadsdelen aangegeven en is per rubriek aangegeven waar nu al de tarieven van de stadsdelen
worden gevolgd. In verband met de invoering van de Europese Dienstenrichtlijn is ervoor gekozen om de
uniformering niet in 2009 af te ronden en per 1 januari 2010 te laten plaatsvinden, maar te streven naar een
uniformering – voor zover mogelijk – per 1 januari 2011.

3.2 Gevoerd beleid
In het Programakkoord 2006-2010 is in het hoofdstuk Financiën opgenomen dat ons College streeft naar
lage lokale lasten. Dit komt tot uiting in lage tarieven.

3.2.1 Onroerende-zaakbelastingen en roerende-ruimtebelastingen
Onroerende-zaakbelastingen (OZB) en roerende-ruimtebelastingen (RRB) kennen gelijke tarieven voor alle
eigenaren (woonruimten en bedrijfsruimten) en de gebruikers/huurders bedrijfsruimten(zie tabel).
Tarief 2009 *
Gebruikersbelasting
bedrijfsruimten

0,12751

Eigenarenbelasting
0,15947

woonruimten

0,05315

* Tarief als percentage van de WOZ-waarde

3.2.2 Rioolhefﬁng
De gemeente heft rioolhefﬁng van burgers en bedrijven met een aansluiting op de gemeentelijke riolering.
In 2009 is 98,5% van de (begrote) kosten gedekt uit de (begrote) opbrengsten. Het tarief voor 2009 bedroeg
€ 138,53 per aansluiting op het gemeentelijke rioleringstelsel.

3.2.3 Hondenbelasting
Het houden van een hond wordt door de gemeente belast met hondenbelasting. De gemeente hanteerde
voor 2009 een ongedifferentieerd tarief per hond van € 99,48 en een apart vast tarief voor geregistreerde
kennels van € 378,20. Voor politiehonden, blindengeleide honden en speciaal opgeleide honden voor
mensen met een handicap wordt vrijstelling verleend.

3.2.4 Toeristenbelasting
Het tarief van deze belasting is al jaren een vast percentage (5%) van de overnachtingvergoeding (exclusief
ontbijt) in hotels en andere belastingplichtige objecten zoals campings. De belastingopbrengst is dus
afhankelijk van de bezettingsgraad en de kamerprijzen.

3.2.5 Vermakelijkheidsretributie
De vermakelijkheidsretributie wordt geheven van de aanbieders van vermaak op het water tegen
vergoeding. De hefﬁng kende in 2009 twee vaste tarieven per persoon: € 0,60 voor rondvaartboten en
€ 0,30 voor waterﬁetsen (en stationerende vaartuigen).

Jaarrekening 2009 Gemeentebrede aspecten 381

lokale hefﬁngen

bedrijfsruimten

3.2.6 Overige gemeentelijke belastingen en hefﬁngen
De bevoegdheden ten aanzien van een deel van de lokale hefﬁngen zijn overgedragen aan de stadsdelen.
De belangrijkste hefﬁngen die door de stadsdelen worden geheven zijn de afvalstoffenhefﬁng, reinigingsrecht bedrijven, precariobelasting en de leges. De opbrengsten worden verantwoord in de jaarrekeningen
van de stadsdelen en niet in de gemeentelijke jaarrekening. Hefﬁngen die door centrale diensten worden
geheven – leges en rechten – komen in de volgende paragraaf aan de orde.

3.3 Opbrengsten lokale hefﬁngen
De opbrengsten van de belastingen die door Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) worden
geheven, geven over het belastingjaar 2009 de volgende realisatie te zien. Het gaat, op de rioolhefﬁng na, in
alle gevallen om algemene dekkingsmiddelen.
Bedragen x € 1.000

Actualisatie

Realisatie

2009

2009

2009

rioolhefﬁng

59.803

58.621

58.684

OZB gebruik

36.855

36.630

37.535

102.617

102.703

104.095

23

30

19

OZB eigenaren
RRB gebruik
RRB eigenaren
toeristenbelasting

lokale hefﬁngen

Begroting

361

352

317

28.773

23.967

24.711

vermakelijkheidsretributie

1.910

1.563

1.714

hondenbelasting

1.799

1.735

1.767

reclamebelasting

186

290

309

34

51

23

Precario/liggeld woonschepen

Door afwikkelingsverschillen over vroegere belastingjaren kan de realisatie afwijken van het rekeningcijfer;
de toelichting daarop is opgenomen in de paragraaf Algemene dekkingsmiddelen in hoofdstuk 3
Resultaatgebieden.
De belangrijkste afwijking ten opzichte van de begroting doen zich voor bij de OZB (+ € 2,2 miljoen), de
toeristenbelasting (-/- € 4,1 miljoen) en de vermakelijkheidsretributie (-/- € 0,2 miljoen).
De hogere opbrengst bij de OZB is voornamelijk het gevolg van een inhaalslag die in 2009 heeft plaatsgevonden bij de waardering van incourante objecten (niet-woningen).
De lagere opbrengsten bij de toeristenbelasting en de vermakelijkheidsretributie is het directe gevolg
van het verminderd toeristisch bezoek vanwege de recessie. In de actualisatie was dit reeds voorzien. De
realisatie 2009 van de toeristenbelasting is gebaseerd op de voorlopige aanslagen 2009, waarbij rekening is
gehouden met een vermindering van de opbrengsten van 15% ten opzichte van 2008.
Hieronder wordt ingegaan op de opbrengsten van de overige lokale hefﬁngen.

3.3.1 Zeehavengeld
De inkomsten uit zeehavengeld zijn toegenomen van € 41,6 miljoen in de geactualiseerde begroting
tot € 46,0 miljoen in de jaarrekening. Dit is een forse stijging ten opzichte van het voorgaande jaar
(€ 42,9 miljoen). De belangrijkste oorzaak hiervan is de sterk gestegen overslag van olieproducten. Deze
stijging kon de daling in de overslag van overige goederen ruimschoots compenseren.
In 2009 is het zeehavengeld voor het laatst via de ﬁscale weg geheven.
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3.3.2 Binnenhavengeld
De Dienst Binnenwaterbeheer heft het binnenhavengeld.
Inkomsten

raming

realisatie

(€)

(€)

beroepsvaart

4.835.000

4.749.001

pleziervaart

1.006.000

1.129.245

De inkomsten van de beroepsvaart waren 1,8% lager dan de begroot. In het algemeen is de aangiftebereidheid groter en wordt er sneller betaald. Dit had tot gevolg dat het aantal nahefﬁngen is gedaald.
De gestegen opbrengst van de pleziervaart is het gevolg van de gecontinueerde handhavingsacties.
Hierdoor werden er structureel meer stickers verkocht, 3,7% meer dan in 2008.

3.3.3 Leges
De legesopbrengst van het Stadsarchief liet wederom een recordomzet zien van bijna € 264.000. De
opbrengst is ten opzichte van 2008 (€ 228.000) met 16% toegenomen. De uitbreiding van de grootschalige
digitalisering in het kader van de archiefbank heeft in belangrijke mate bijgedragen aan deze verhoging
van de opbrengst. De prijs van de fotokopieën is verlaagd als gevolg van een benchmark met de prijzen bij
de nadere grote steden en het Nationaal Archief. Deze prijsverlaging heeft geleid tot een toename van het
aantal geleverde kopieën met 50%.
De opbrengst van de leges Bouw en gebruik, die door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) worden
geheven, bedroegen € 4.974.000 (de raming was € 7.125.000). De lagere opbrengsten zijn veroorzaakt door
de daling van de gemiddelde bouwsom (grondslag voor 98% van de leges) van ruim € 1,5 miljard in 2008
naar € 730.000 in 2009.

In 2008 bedroeg de legesopbrengst van makelaarsfaxen € 169.000 (raming € 71.000). De kosten waren
€ 350.000 (raming € 265.000). Het aantal makelaarsfaxen is conjunctuurgevoelig en laat zich moeilijk
begroten.
Namens ons College worden door DMB vergunningen voor vuurwerkverkoop en (voor de stadsdelen) de
verzegeling van geluidbegrenzers afgegeven. De opbrengst daarvan bedroeg in 2009 € 23.000. De kosten
bedroegen € 97.000. Het tekort was derhalve € 76.000 (raming € 44.000).
De gerealiseerde legesinkomsten van de Dienst Persoonsgegevens en Geo-informatie (DPG) zijn circa
€ 832.000. De inkomsten zijn € 50.000 lager dan de kosten. Het dekkingspercentage is gemiddeld 94,3%.
Het dekkingstekort wordt voornamelijk veroorzaakt door het lagere rijkstarief voor de burgerlijke stand
(dekking 90,4 %) en transportkosten Gemeentelijke Basisadministratie (92 %). De overige leges zijn
nagenoeg kostendekkend.
De Dienst Wonen heft leges voor de administratieve afhandeling van aanvragen voor vergunningen op
grond van de Huisvestingsverordening en de Verordening op de Woning- en kamerbemiddelingsbureaus. In
2006 is onderzoek gedaan naar de mate van kostendekkendheid van het afhandelen van huisvestingsvergunningen, vergunningen voor tijdelijke verhuur en vergunningen voor woning- en kamerbemiddelingsbureaus.
Een voorstel om de leges voor huisvestingsvergunningen te verhogen is door uw Vergadering verworpen.
In de tabel hieronder zijn de begrote en de gerealiseerde afhandelingskosten en legesopbrengsten in 2009
aangegeven.
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De voor de vergunningverstrekking gemaakte kosten bedroegen € 6.785.000 (raming: € 7.125.000). In de
kosten zijn voor € 1,8 miljoen de kosten van externe adviezen ten gevolge van de problemen met de
Noord/Zuidlijn begrepen (raming € 914.000).

Kosten
Bedragen x € 1.000

Legesopbrengsten

Begroting
2009

Rekening
2009

Begroting
2009

Rekening
2009

1.434

1.155

407

490

196

241

128

148

Huisvestingsvergunningen
Vergunning tijdelijke verhuur
Vergunning woning- en kamerbemiddeling
Totaal

177

151

7

36

1.808

1.547

542

674

De opbrengst van de door Haven Amsterdam geheven leges voor vergunningen was € 52.000; de kosten
waren € 61.000. De opbrengst van de door de Dienst Binnenwaterbeheer geheven leges bedroeg € 46.000;
de kosten waren € 44.000.
Overzicht kostendekkendheid leges:
Dienst

Soort leges

Stadsarchief

Onderzoek en reproducties

Dienst Milieu en
Bouwtoezicht

Bouw en gebruik
Milieu (vuurwerk en geluid)

lokale hefﬁngen

259.000

264.000

102

6.785.000

4.974.000

73

23.000

24

169.000

48

764

764

100

228.000

207.000

90

Transportkosten GBA

58.000

54.000

92

Uittreksels elektronisch

32.000

32.000

101

Uittreksel bevolkingsregister
aan het loket

95.000

89.000

94

Uittrekstel bevolkingsregister
schriftelijk

123.000

117.000

95

26.000

24.000

93

135.000

126.000

93

837

796

95

Taxi onthefﬁng

139.000

139.000

100

Taxi vermissing

412

408

99

Belanghebbendenvergunning

15.000

15.000

99

Benoeming buitengewoon
ambtenaar burgerlijke stand

28.000

28.000

100

100.000

160.000

159

28.000

41.000

147

Trouwboekje

Archiefonderzoek
Erfrecht onderzoek
Bewijs van Nederlanderschap

Milieuzonering
Verkeeronthefﬁngen

Dienst Wonen

DekkingsPercentage

97.000

Uittreksel burgerlijke stand

Dienst Stadstoezicht

Totaal
Baten (€)

350.000

Bodem (makelaarsfaxen)
Dienst Persoons- en
Geo-informatie

Totaal
Lasten (€)

Huisvestingsvergunning

1.155.000

490.000

42

Tijdelijke verhuur

241.000

148.000

61

Woning- en
kamerbemiddelingsbureaus

151.000

36.000

24

Haven Amsterdam

Vergunningen

61.000

52.000

84

Dienst
Binnenwaterbeheer

Ligplaats-, verbouwings-,
vervangings-, en
exploitatievergunningen

44.000

46.000

105

Sleeploon en bewaarloon

57.000

57.000

100

Bestemmingsgegevens

85.000

76.000

90

Waarde- en aanslaginformatie

68.340

49.000

71

Dienst Belastingen
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Legestarieven worden op begrotingsbasis berekend. Achteraf kunnen de opbrengsten tegen- of meevallen.
In het laatste geval kan hierdoor een dekkingspercentage van meer dan 100% ontstaan. Bij de raming voor
het volgend begrotingsjaar wordt met de geactualiseerde gegevens rekening gehouden.

3.3.4 Parkeren
In 2009 zijn de parkeertarieven verhoogd en de bloktijden binnen de ring uitgebreid in het kader van de
invoering van het programma Voorrang Gezonde Stad (VGS).
Gedurende het jaar 2009 werd al duidelijk dat de opbrengsten niet het geraamde niveau zouden bereiken.
Hierbij spelen ook de effecten van de economische crisis een rol, maar deze zijn niet afzonderlijk te kwantiﬁceren. De totale opbrengsten uit parkeren zijn in 2009 ten opzichte van 2008 gestegen met € 12,8 miljoen,
waar € 24,9 miljoen aan extra opbrengst is begroot. De totale afdracht aan het mobiliteitsfonds neemt toe
met € 16,3 miljoen, terwijl € 19,5 miljoen extra is begroot. Het betreft hier het resultaat van de gehele stad
en niet zoals voorheen van alleen de Dienst Stadstoezicht.
In 2009 is een VGS-hefﬁng mobiliteitsfonds geïntroduceerd op basis van vaste bedragen (opbrengst
€ 5,9 miljoen), is het algemene inhoudingpercentage verhoogd van 16% naar 18% en is een verhoogd tarief
geïntroduceerd van 32% voor de hoogste tariefgroepen.
Van het totaal van circa € 143,4 miljoen aan ontvangen parkeerinkomsten, wordt € 34,1 miljoen afgedragen
aan het Mobiliteitsfonds en komt € 5,9 miljoen ten gunste van het Programma Voorrang Gezonde Stad
(VGS). De afdracht aan de stadsdelen bedraagt € 103,3 miljoen.
Kerncijfers (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting
2009

Rekening
2009

1. Opbrengsten

130,5

155,4

143,4

2. Waarvan voor opdrachtgevers

106,8

112,2

103,3

23,7

43,3

40,0

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

3. Waarvan voor centrale stad

Speciﬁcatie:
Bedragen x € 1 miljoen
Wegslepen

1,5

1,5

1,2

Parkeergelden

88,3

111,5

98,9

Nahefﬁngsaanslagen

16,2

16,2

16,0

Parkeervergunningen
Totaal

24,6

26,2

27,2

130,6

155,4

143,4

3.3.5 Wegslepen
De opbrengst wegslepen is lager dan in 2008. Het aantal verslepingen is gedaald met circa 15%.

3.3.6 Parkeergelden
De parkeergelden zijn gestegen met € 10,5 miljoen, tegen een geraamde stijging van € 23,2 miljoen.
In 2009 is het gebied van betaald parkeren uitgebreid in Slotervaart en Oost-Watergraafsmeer (onder andere
bedrijventerreinen Overamstel), is betaald parkeren geïntroduceerd in stadsdeel Amsterdam-Noord en zijn
de bloktijden binnen de ring uitgebreid.
De opbrengsten uit Parkeer & Bel bedragen in 2009 € 31,2 miljoen (2008: € 20,7 miljoen). In 2009 zijn er
meer dan 4,5 miljoen transacties gedaan met een mobiele telefoon (2008: 3,5 miljoen transacties).
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Rekening
2008

De automaatopbrengsten zijn direct aan de opdrachtgever toe te wijzen. Er is geen sprake van een
verdeelsleutel. Het percentage van automaatgelden dat elektronisch wordt voldaan, is gestegen naar 56,1%
(2007: 42,7%). De toename wordt toegeschreven aan de uitbreiding van het aantal parkeerautomaten
waarbij uitsluitend via chip, pin of creditcard kan worden betaald. De direct toewijsbare kosten van de
elektronische inning worden in mindering gebracht op de afdrachten, tenzij anders met de opdrachtgevers
overeengekomen.
De opbrengsten van Parkeer en Bel zijn in principe ook gebiedsgebonden, tenzij bij aanvang van het
parkeren wordt gekozen voor een dagkaart. In dat geval worden de opbrengsten verdeeld volgens dezelfde
verdeelsleutel als bij de dag-, week-, maand-, smart- en toeristenkaarten (DWMST). Bij de verkoop van
DWMST-kaarten is niet bekend waar deze gebruikt gaan worden. In overleg met alle opdrachtgevers is
besloten deze inkomsten naar rato van automaatgelden en gebiedsgebonden opbrengsten Parkeer & Bel te
verdelen. De opbrengsten van DWMST-kaarten bedragen in 2009 € 2,2 miljoen (2008: € 1,8 miljoen).
Kraskaarten zijn gebiedsgebonden en de opbrengsten worden direct toegewezen aan opdrachtgevers. De
opbrengsten krasparkeerkaarten in 2009 bedragen € 0,2 miljoen (2008: € 0,3 miljoen).

3.3.7 Nahefﬁngsaanslagen
De opbrengsten uit nahefﬁngsaanslagen liggen iets onder het begrote niveau en iets onder 2008.

3.3.8 Vergunningen

lokale hefﬁngen

De stijging van de inkomsten uit de vergunningen is vrijwel geheel het gevolg van de tariefsverhogingen
in met name Oud-Zuid, Zeeburg, Centrum en Westerpark en de uitbreidingen van de betaald parkeren
gebieden.

3.4 Lokale lastendruk
Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. Gelet op de bezwaren die
kleven aan diverse publicaties, wordt al jaren volstaan met de onderlinge vergelijking van de verschillende
woonlasten en tarieven in de vier grote steden.
In de tabel zijn de standaard woonlasten weergegeven voor een meerpersoonshuishouden met een woning
van gemiddelde waarde, zoals die zijn opgenomen in het Belastingoverzicht Grote Gemeenten 2010 van
COELO1. Het gaat daarbij om onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenhefﬁng en rioolhefﬁng waarbij de
afvalstoffenhefﬁng binnen de gemeente Amsterdam wordt geheven door de afzonderlijke stadsdelen. Bij de
rioolhefﬁng wordt uitgegaan van de gemiddelde omvang van huishoudens in de desbetreffende gemeente.
Tabel: Woonlasten 2006-2009 meerpersoonshuishoudens in euro
Jaar

Amsterdam **

Rotterdam

Den Haag

Utrecht

Gemiddeld

2006 *

526

500

510

599

534

2007

539

553

540

666

574

2008

563

577

550

684

599

2009

542

609

549

704

601

* De OZB voor gebruikers van woningen is per 2006 afgeschaft
** Amsterdam: afvalstoffenhefﬁng op basis van gemiddelde van de stadsdelen

1

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
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In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de tarieven van de belastingmiddelen, die het
grootste deel van de woonlasten voor huishoudens vormen. Bij de OZB is het tarief een percentage van de
WOZ-waarde. Bij de afvalstoffenhefﬁng is voor Amsterdam het niet gewogen gemiddelde van de tarieven
van de stadsdelen genomen.
Belastingtarieven grote steden 2009 meerpersoonshuishoudens

OZB eigendom woningen (%)

Amsterdam

Rotterdam

Den Haag

Utrecht

Gemiddeld

Amsterdam t.o.v.
gemiddelde

0,05315

0,1103

0,0659

0,0935

0,08

- 34%

Rioolhefﬁng eigenaren (€)

138,53

173,08

118,14

205,24

158,75

- 13%

Afvalstoffenhefﬁng (€)

297,79

248,25

309,00

261,00

279,01

7%

3.5 Kwijtscheldingsbeleid
3.5.1 Voorstellen wijziging kwijtscheldingsregeling
Aan de Tweede Kamer is een wetsvoorstel gestuurd waarin wordt voorgesteld onder meer de Gemeentewet
te wijzigen, waarmee een grondslag wordt geboden voor gemeenten om, met inachtneming van door de
minister te stellen nadere regels, eigen regels te kunnen vaststellen met betrekking tot de wijze waarop het
vermogen in aanmerking wordt genomen bij kwijtschelding. In de nadere regels zal ook worden bepaald
dat de regels zullen gaan gelden voor ondernemers, voor belastingen die geen relatie hebben met de
onderneming en dus zijn aan te merken als privé-belastingen. Het moet dan gaan om natuurlijke personen,
die winst uit onderneming genieten, maar geen betalingscapaciteit hebben en geen vermogen hebben.
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De Dienst Belastingen treft voorbereidingen om de nieuwe regels voor de ondernemers te kunnen gaan
invoeren. Naar verwachting zal de regeling in 2010 alleen van toepassing worden voor ondernemers die in
aanmerking komen voor een Bbz-uitkering (Besluit bijzondere bijstand zelfstandigen). Zodra de regeling van
kracht wordt, zal deze algemeen bekend gemaakt worden.

4 Verbonden partijen

4.1 Inleiding
De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in het beleid en de veranderingen inzake rechtspersonen
waarin de gemeente een ﬁnancieel én bestuurlijk belang heeft. Het gaat hierbij om privaatrechtelijke
rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, verenigingen) en om publiekrechtelijke rechtspersonen. De
gemeente gaat de relatie met de verbonden partijen aan vanuit een publiek belang. De invulling van het
publieke belang komt in de desbetreffende resultaatgebieden in de begroting en rekening aan de orde.
Deze paragraaf gaat allereerst in op de bestuurlijke relevante zaken met betrekking tot de verbonden
partijen. Daarna volgt informatie over de huidige verbonden partijen en over trajecten waarbij gemeentelijke
diensten (mogelijk) hergepositioneerd worden en daarbij na herpositionering het karakter van verbonden
partij zouden krijgen.
Meer informatie over de verbonden partijen van de gemeente is te vinden in de jaarrekeningen van de
afzonderlijke diensttakken en de website ‘www.deelnemingen.amsterdam.nl’.

4.2 Heroverweging gemeentelijke deelnemingen
Conform het gemeentelijke deelnemingenbeleid zijn in 2007 alle gemeentelijke deelnemingen
heroverwogen. Dit houdt in dat alle deelnemingen zijn beoordeeld op het behartigen van het publieke
belang, ﬁnanciële risico’s en de corporate governance. De komende tijd wordt verder uitvoering gegeven
aan de besluiten die bij de heroverweging genomen zijn. In onderstaande tabel is de huidige status van de
deelnemingen opgenomen. De deelnemingen waarover is besloten ze aan te houden zijn niet opgenomen
in de tabel.

verbonden partijen

Stand van zaken heroverweging
Besluit heroverweging

Stand van zaken

Amsterdam Science
Park NV & CV

Evalueren na herﬁnanciering

Evaluatie is nog niet afgerond. Het is de verwachting
dat door de economische crisis de bezettingsgraad
zal dalen

B.V. Exploitatiemaatschappij Carré

Extern onderzoek
(bespreken voorjaar 2008)

Extern onderzoek is afgerond. College en gemeenteraad hebben aanbevelingen in 2008 overgenomen;
deze zijn in januari 2009 uitgevoerd

N.V. Nuon

Afstoten (commerciële deel)
wanneer mogelijk

Per 1 juli 2009 is 49% van de aandelen in Nuon’s
productie- en leveringsbedrijf (thans: Nuon Energy
NV) verkocht aan Vattenfall ÄB. Tot en met 2015
worden de resterende aandelen in stapjes verkocht

Stadion Amsterdam
Arena

In onderhandeling over
(gedeeltelijke) afstoten

In huidige omstandigheden (een gebrek aan
potentiële kopers) is het niet aantrekkelijk om een
gedeelte af te stoten

N.V. Zeedijk

Belang terugbrengen

Het meer in evenwicht brengen van aandeelhouderschap privaat – publiek (thans 20-80) is onderwerp
van bespreking, maar tot nu toe lijkt er onvoldoende
voordeel voor gemeente danwel NV Zeedijk om tot
uitvoering hiervan over te gaan

Amsterdam Rai B.V.

Aanhouden (opnieuw
bespreken rond 2011)

Momenteel nog niet aan de orde

Amsterdamse
Compagnie N.V.

Evalueren (Kw. 3 2008)

Geëvalueerd en besloten de deelneming aan te
houden
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Hallum Cruise B.V.

Afstoten (na afstoten
Waterkant)

Afstoten nu nog niet aan de orde (zie Waterkant)

AT5

Evalueren na vaststelling
lokaal media beleid

AT5 onderzoekt verschillende toekomstmodellen,
o.a. een fusie met RTV N-H. Aan de hand daarvan zal
besloten worden hoe met AT5 verder gegaan wordt

NV Maatschappij
tot exploitatie
v/h Hotel en Café
Hollandais

Liquideren na verkoop
onroerend goed (nieuwe
De la Mar en woon- &
winkelpanden) of nadat o.g.
elders in gemeente is onder
gebracht (Kleine Komedie)

De verkoopprocedure van de panden is gestart, maar
heeft nog niet kunnen leiden tot verkoop

Startgoed
Amsterdam NV

Evalueren (Kw. 3 2008)

Geëvalueerd en besloten de deelneming aan te
houden in 2008. Echter, In 2009 bleek dat er geen
samenwerking meer mogelijk was tussen aandeelhouders Lingotto en woningbouwvereniging Eigen
Haard. Momenteel wordt gewerkt aan de uittreding
van Lingotto. Aan het bureau Fakton is verzocht aan
te geven of en zo ja op welke wijze de gemeente
en de woningbouwvereniging Eigen Haard verder
kunnen gaan met Startgoed Amsterdam

Havengebouw
Amsterdam

Afstoten (onderzoek
mogelijkheid)

Onderzoek afgerond, verkoopprocedure vanwege
de economische malaise in de vastgoedsector
opgeschort

Westpoint Vof

Afstoten (binnen 3 jaar)

In liquidatie

Hotel Vieux, de
Oude Doelen B.V.

Liquideren als pand is
overgedragen

Geliquideerd

Amsterdam Clipper
Beheer B.V.

Afstoten

Het rondkijken naar een koper voor een derde
eigendom van een (verlieslatend) zeilschip, leidt
vooralsnog niet tot concrete resultaten

Clipper Stad
Amsterdam

Afstoten

Waterkant B.V. en
C.V.

Afstoten (na 2010)

Afstoten nu nog niet aan de orde

Servicebedrijven
Groot Amsterdam
Holding N.V.

In liquidatie

Er wordt gewacht met liquidatie, totdat er een
schikking is getroffen met een van de voormalig
directeuren over zijn ontslagvergoeding

4.3 Verbonden partijen en ontwikkelingen

4.3.1 Verbonden partijen concern
Nuon Energy
Rechtsvorm

NV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

N.v.t., wordt daarom verkocht

Wijze van behartiging

Aandeelhouderschap

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009

Per 1 juli 2009 4,6% aandeelhouder
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In deze paragraaf wordt ingegaan op de verbonden partijen die geactiveerd zijn op de balans van het
concern. De volledige informatie over de andere verbonden partijen van de gemeente is te vinden in de
jaarrekeningen van de gemeentelijke diensten.

Bereikte resultaten in 2009

De netto-omzet is in 2009 met 9% gestegen tot € 5,1 miljard. De
nettowinst is gedaald tot € 200 miljoen, hoofdzakelijk als gevolg
van lagere interestbaten en lagere handelsresultaten vergeleken
met hoge resultaten in 2008

In 2009 begroot dividend (x € 1.000)

n.v.t. Nuon Energy was met Alliander onderdeel van NV Nuon –
waarvoor 15.000 was begroot

In 2009 uitgekeerd dividend
(x € 1.000)

3.400 voor Nuon Energy. En voor NV Nuon 32.000 (dus ontvangen
voor ons belang in Nuon Energy en Alliander bij elkaar, voordat
deze onderneming werd gesplitst)

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2008 voor NV Nuon. Nuon Energy bestaat als aparte vennootschap
per 1 juli 2009 en heeft nog geen vastgestelde jaarrekening. De
AVA over 2009 is in mei 2010

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008 voor NV Nuon

Gemeentelijke risico’s

n.v.t.

Wijzigingen in 2009

Nuon Energy is op 1 juli 2009 ontstaan na de splitsing van NV
Nuon in Nuon Energy en Alliander. Amsterdam heeft toen gelijk
een eerste stap gezet in verkoop belang Nuon Energy

Alliander
Rechtsvorm

NV

Vestigingsplaats

Arnhem

Publiek belang behartigd

Goede kwaliteit distributienetwerken voor gas en elektriciteit tegen
een redelijke prijs

Wijze van behartiging

Aandeelhouderschap

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009

9,2% aandeelhouder

Bereikte resultaten in 2009
Het

eigen vermogen nam in 2009 toe met 35 procent tot
€ 2,2 miljard. De solvabiliteit was 42 procent op 31 december
2009. Daarmee beschikt Alliander over een solide ﬁnanciële
positie.
Het resultaat na belastingen van netwerkbedrijf Alliander over
2009 komt uit op € 312 miljoen.
Zonder bijzondere posten bedraagt het resultaat na belastingen
€ 160 miljoen.

verbonden partijen

De klanttevredenheid onder gemeenten en klanten in het zakelijke
segment steeg van 74 naar 87%. Bij particuliere klanten bleef
de tevredenheid gelijk op 89%. De gemiddelde uitvalduur van
elektriciteit steeg van 24,0 naar 27,4 minuten. Dit is grotendeels
het gevolg van een hoger aantal storingen en een langere reparatieduur. Voor gas steeg de uitvalduur van 21 naar 26 seconden.
Beide netwerken functioneerden in 2009 gedurende 99,995%
van het jaar goed. De betrouwbaarheid van de elektriciteit- en
gasnetten van Liander behoort daarmee tot de beste van Europa
In 2009 begroot dividend (x € 1.000)

n.v.t. Alliander was met Nuon Energy onderdeel van NV Nuon –
waarvoor 15.000 was begroot

In 2009 uitgekeerd dividend
(x € 1.000)

Voor NV Nuon 32.000 (dus ontvangen voor ons belang in Nuon
Energy en Alliander bij elkaar, voordat deze onderneming werd
gesplitst)
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Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2008 voor NV Nuon. Alliander bestaat als aparte vennootschap per
1 juli 2009 en heeft nog geen vastgestelde jaarrekening. De AVA
over 2009 is in mei 2010

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008 voor NV Nuon

Gemeentelijke risico’s

Goede kwaliteit distributienetwerken voor gas en elektriciteit tegen
een redelijke prijs

Wijzigingen in 2009

Alliander is op 1 juli 2009 ontstaan na de splitsing van NV Nuon in
Nuon Energy en Alliander

Luchthaven Schiphol
Rechtsvorm

NV

Vestigingsplaats

Schiphol

Publiek belang behartigd

De luchthaven Schiphol is van groot strategisch belang voor de
economische ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam, niet
alleen vanwege de directe en indirecte werkgelegenheid die de
luchthaven genereert (130.000 arbeidsplaatsen) maar juist ook als
belangrijke vestigingsfactor voor het nationale en internationale
bedrijfsleven

Wijze van behartiging

Aandeelhouderschap

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009

20% aandeelhouder

Bereikte resultaten in 2009

De economische crisis heeft het afgelopen jaar hard toegeslagen
in de luchtvaartsector en ook het resultaat van Schiphol heeft hier
zwaar onder te lijden gehad. Het gaat hierbij om een substantiële
teruggang van 8,4 % in passagiersaantallen en 18,4 % in vracht.
Vanaf november 2009 lijkt de markt zich enigszins te stabiliseren

In 2009 begroot dividend (x € 1.000)

12.000

In 2009 uitgekeerd dividend
(x € 1.000)

13.800

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2008 (AVA over 2009 is in april 2010)

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008

Gemeentelijke risico’s

Eventuele slechte (ﬁnanciële) prestaties komen terug in een lager
dividend, maar waarschijnlijk nog meer in minder economische
spin off

Wijzigingen in 2009

n.v.t.

verbonden partijen

NV Stadsherstel Amsterdam
Rechtsvorm

NV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

Stadsherstel verwerft, restaureert, onderhoudt en beheert voor het
stadsbeeld karakteristieke panden

Wijze van behartiging

Aandeelhouderschap

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009

13% van de aandelen

Bereikte resultaten in 2009

Nog niet bekend

In 2009 begroot dividend (x € 1.000)

400
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In 2009 uitgekeerd dividend
(x € 1.000)

400

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2008

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008

Gemeentelijke risico’s

Zoals bij elke onderneming geldt: bij ﬁnanciële slechte prestaties
kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen

Wijzigingen in 2009

n.v.t.

verbonden partijen

Beurs van Berlage
Rechtsvorm

BV en CV (voor exploitatiemaatschappij)

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

De in 2008 gestarte samenwerking van de gemeente met drie
private partijen heeft als doelstelling om het rijksmonument Beurs
van Berlage een (hernieuwde) invulling te geven, waarbij het draait
om de kernbegrippen “maatschappelijk”, “creatief” en “cultureel”.
Bovendien speelt de Beurs van Berlage een centrale rol in het
1012-project (opwaardering A’dam-centrum & De Wallen) en het
Rode Loper-project (opwaardering Damrak-Rokin-Vijzelstraat)

Wijze van behartiging

Aandeelhouderschap

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009

25% van de aandelen

Bereikte resultaten in 2009

De Beurs probeert via verhuringen en organisatie van
evenementen zo veel mogelijk invulling te geven aan de doelstelling. Jaarverslag 2009 is nog niet klaar

In 2009 begroot dividend (x € 1.000)

0

In 2009 uitgekeerd dividend
(x € 1.000)

0

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2008

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008

Gemeentelijke risico’s

Zoals bij elke onderneming geldt: bij ﬁnanciële slechte prestaties
kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen

Wijzigingen in 2009

n.v.t.

Rai Holding BV
Rechtsvorm

BV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

Het creëren van economische bedrijvigheid als spin-off van de
georganiseerde beurzen en evenementen in het complex

Wijze van behartiging

aandeelhouderschap

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009

25% van de aandelen

Bereikte resultaten in 2009

In 2009 is het omvangrijke gebouw Elysium toegevoegd aan het
complex. Daarnaast is er ondanks de recessie veel georganiseerd
in het complex en trok dit veel bezoekers.

In 2009 begroot dividend (x € 1.000)

500
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In 2009 uitgekeerd dividend

Uitkering van dividend over boekjaar 2008 (normaliter te doen in
2009) is vanwege de hoeveelheid beschikbare middelen uitgesteld
tot nadere orde. Zodra voldoende middelen beschikbaar zijn, zal
dit dividend van € 0,5 miljoen alsnog uitgekeerd gaan worden

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2008

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008

Gemeentelijke risico’s

Zoals bij elke onderneming geldt: bij ﬁnanciële slechte prestaties
kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen

Wijzigingen in 2009

n.v.t.

Exploitatiemaatschappij Carré
Rechtsvorm

BV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

Het publiek belang is het bieden van afwisselende en toegankelijke programmering in dit monumentale pand

Wijze van behartiging

Aandeelhouderschap

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009

100% aandeelhouders en leningverstrekker voor € 10 miljoen
(ultimo 2009)

Bereikte resultaten in 2009

Jaarcijfers 2009 nog niet bekend. In 2008 was de omzet
€ 24 miljoen en het verlies € 170.000. In totaal waren er in 2008
ruim 441.000 betalende bezoekers, zo’n 360 voorstellingen en
66 producties

In 2009 begroot dividend (x € 1.000)

0

In 2009 uitgekeerd dividend
(x € 1.000)

0

Boekjaar van meest recent vastgestelde jaarrekening

2008

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008

Gemeentelijke risico’s

Zoals bij elke onderneming geldt: bij ﬁnanciële slechte prestaties
kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen

Wijzigingen in 2009

Met o.a. een eenmalige subsidie van € 4,3 miljoen heeft de
onderneming € 6 miljoen schuld afgelost

Rechtsvorm

NV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

De N.V. behartigt twee publiek belangen. Sinds de oprichting
streeft de N.V. succesvol naar het vergroten van de leefbaarheid en
van (bonaﬁde) economische activiteiten op de Zeedijk. Daarnaast
werkt de N.V. sinds enkele jaren samen met de gemeente aan het
onttrekken van panden uit het criminele circuit

Wijze van behartiging

Aandeelhouderschap

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009

80% aandeelhouder en € 11,9 miljoen aan leningen
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verbonden partijen

NV Zeedijk

Bereikte resultaten in 2009

Jaarcijfers 2009 nog niet bekend. De omzet was in 2008
€ 2,7 miljoen. De netto winst was € 200.000

In 2009 begroot dividend (x € 1.000)

0

In 2009 uitgekeerd dividend
(x € 1.000)

0

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2008

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008

Gemeentelijke risico’s

Zoals bij elke onderneming geldt: bij ﬁnanciële slechte prestaties
kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen

Wijzigingen in 2009

n.v.t.

NV Holding Servicebedrijven Groot Amsterdam (SGA)
Rechtsvorm

NV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

Het schoonmaken van gebouwen in gebruik bij de gemeente
Amsterdam

Wijze van behartiging

100% van de aandelen

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009

Boekwaarde € 2,4 miljoen

Bereikte resultaten in 2009

SGA is in liquidatie

In 2009 begroot dividend (x € 1.000)

0

In 2009 uitgekeerd dividend
(x € 1.000)

0

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2008

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008

Gemeentelijke risico’s

SGA is in liquidatie

Wijzigingen in 2009

Geen

verbonden partijen

Fabchannel Holding
Rechtsvorm

BV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

n.v.t. In 2009 heeft de vennootschap de activiteiten gestaakt en
leidt zij een slapend bestaan

Wijze van behartiging

Aandeelhouderschap

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009

8% van de aandelen

Bereikte resultaten in 2009

n.v.t. (zie wijzigingen in 2009)

In 2009 begroot dividend (x € 1.000)

0

In 2009 uitgekeerd dividend
(x € 1.000)

0

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2008

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008

Gemeentelijke risico’s

n.v.t.
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Wijzigingen in 2009

Op 5 maart 2009 hebben directie en aandeelhouders besloten om
alle activiteiten van Fabchannel te staken als gevolg van tegenvallende markt- en ﬁnanciële omstandigheden. Aangezien er nog
intellectueel eigendom met potentiële waarde in de onderneming
zit, is deze niet geliquideerd. Daarom leidt de onderneming thans
een slapend bestaan.

NV VGA
Rechtsvorm

NV onderdelen vallen onder de dienst VGA

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

Gemeentelijk concernbrede inkoopvoorziening voor verzekeringen
Tussenpersoon bij verzekeringen voor ambtenaren

Wijze van behartiging

100% van de aandelen

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009

Algemene reserve (EV) is € 10 miljoen + € 113.000 gestort kapitaal

Bereikte resultaten in 2009

€ 4,478 miljoen winst in 2009 (voor reserveringen)

In 2009 begroot dividend

€ 3,578 miljoen

In 2009 uitgekeerd dividend

€ 3,578 miljoen

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2009

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008

Gemeentelijke risico’s

VGA is afhankelijk van diensten die zich verzekeren. Bij uitplaatsing
van diensten vervalt de ‘plicht’ zich bij VGA te verzekeren, hetgeen
de omzet en dekking kan beïnvloeden

Wijzigingen in 2009

geen

GVB Holding NV
NV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

Het op een efﬁciënte en effectieve wijze (doen) voorzien in de
behoefte aan openbaar vervoer en overig personenvervoer

Wijze van behartiging

100% aandeelhouder

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009
(x € 1 miljoen)

78,83 (boekwaarde)
368,1 (lening waarmee de activa in GVB Activa BV en GVB Veren
BV geﬁnancierd worden)

Bereikte resultaten in 2009

In 2008 was er een nettoverlies van € 7,8 miljoen. Dit resultaat is
negatief beïnvloed door een aantal eenmalige voorzieningen, van
in totaal € 22,4 miljoen. In 2007 was er een netto winst van
€ 7 miljoen. Zie verder de nadere toelichting. De resultaten over
2009 zijn nog niet bekend

In 2009 begroot dividend
(x € 1 miljoen)

5,0

In 2009 uitgekeerd dividend
(x € 1 miljoen)

4,3

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2008

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008
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verbonden partijen

Rechtsvorm

Gemeentelijke risico’s

GVB is grotendeels afhankelijk van de concessie Amsterdam. Deze
loopt af op 1 januari 2012. De concessie vanaf 2012 zal onder
marktconforme voorwaarden onderhands gegund worden aan
GVB. Het bedrijfsresultaten en het dividend kunnen hiermee onder
druk komen te staan. (zie ook de nadere toelichting)

Wijzigingen in 2009

Geen

NV Bank Nederlandse Gemeenten
Rechtsvorm

NV

Vestigingsplaats

Den Haag

Publiek belang behartigd

BNG treedt op de geld- en kapitaalmarkt op als centrale
inkooporganisatie voor de lagere overheden

Wijze van behartiging

1,1% van de aandelen

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009

Boekwaarde € 1,4 miljoen

Bereikte resultaten in 2009

BNG heeft een nettowinst behaald van € 278 miljoen in het
boekjaar 2009

In 2009 begroot dividend

€ 0,8 miljoen

In 2009 uitgekeerd dividend

€ 0,9 miljoen

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2008

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008

Gemeentelijke risico’s

Hoge waarde van het ﬁnanciële belang, maar weinig zeggenschap
vanwege het lage aandelenbelang

Wijzigingen in 2009

Geen

verbonden partijen

Cition BV
Rechtsvorm

BV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

Per 1 januari 2010 zijn, uit de dienst Stadstoezicht, de ﬁscale
parkeeractiviteiten verzelfstandigd en ondergebracht in Cition BV

Wijze van behartiging

100% van de aandelen

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009

Boekwaarde € 18.000. De gemeente heeft een lening verstrekt van
€ 4,5 miljoen Verder is er een kredietfaciliteit van maximaal
€ 10 miljoen

Bereikte resultaten in 2009

-

In 2009 begroot dividend (x € 1.000)

-

In 2009 uitgekeerd dividend
(x € 1.000)

-

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

-

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

-

Gemeentelijke risico’s

Op langere termijn zou er sprake kunnen zijn van sterk gewijzigde
handhaafmethoden die invloed kunnen hebben op de resultaten
of de werkgelegenheid

Wijzigingen in 2009

-
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NV Het Havengebouw Amsterdam
Rechtsvorm

NV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

Geen, het medeaandeelhouderschap in onroerend goed is geen
publiek belang op zich zelf

Wijze van behartiging

51% aandeelhouder. Recht op benoeming van één commissaris

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009
(x € 1.000)

240 (boekwaarde)

Bereikte resultaten in 2009

Over 2008 is een resultaat (na belastingen) bereikt van
€ 2,0 miljoen. Over 2007 was dat € 1,5 miljoen. Resultaten 2009
zijn nog niet bekend

In 2009 begroot dividend (x € 1.000)

275

In 2009 uitgekeerd dividend
(x € 1.000)

459

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2008

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008

Gemeentelijke risico’s

Er is een beperkte kans op ingrijpende gevolgen. Wel is het risico
op leegstand in het Havengebouw toegenomen vanwege de
recessie

Wijzigingen in 2009

De

gemeente heeft Mw. M. Banning (divisiedirecteur bedrijfsvoering bij DNB) benoemd tot commissaris
Het proces tot verkoop van de aandelen is opgeschort vanwege
de economische malaise in de vastgoedmarkt

NV Maatschappij tot Exploitatie v/h Hotel en Café “Hollandais”
Rechtsvorm

NV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

Het beheer van de cultuurpanden Bellevue en Kleine Komedie

Wijze van behartiging

100% aandeelhouder. Ambtenaar van OGA voert directie

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009
1,2 (boekwaarde)

Bereikte resultaten in 2009

De netto winst was in 2008 € 271.000. In 2007 bedroeg de
nettowinst € 246.000. De resultaten over 2009 zijn nog niet bekend

In 2009 begroot dividend

€0

In 2009 uitgekeerd dividend

€0

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2008

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008

Gemeentelijke risico’s

Beperkte ﬁnanciële risico’s. Zoals bij elke onderneming geldt: bij
ﬁnanciële slechte prestaties kunnen de te behalen doelstellingen in
gevaar komen

Wijzigingen in 2009

Geen
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verbonden partijen

(x € 1 miljoen)

AT5 Holding BV
Rechtsvorm

BV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

Het zorg dragen voor een onafhankelijke, kwalitatieve nieuwsvoorziening ten behoeve van de Amsterdamse burgers

Wijze van behartiging

De gemeente heeft 1 prioriteitsaandeel in AT5. De rest van de
aandelen is in handen van de Stichting Beheer AT5

Hoogte ﬁnanciële relatie in 2009

Boekwaarde € 100

Bereikte resultaten in 2009

In 2008 was er een netto verlies van € 872.000, met name door
lagere reclameomzet

In 2009 begroot dividend (x € 1.000)

0

In 2009 uitgekeerd dividend
(x € 1.000)

Geen dividend

Boekjaar van meest recent
vastgestelde jaarrekening

2008

Boekjaar van laatste bij KvK
gedeponeerde jaarrekening

2008

Gemeentelijke risico’s

De gemeente verstrekt jaarlijks een subsidie van € 1,8 miljoen.
En AT5 ontvangt jaarlijks € 1,3 miljoen zogenaamde ‘voormalige
kabelgelden’ tot 2013

Wijzigingen in 2009

Geen

4.3.2 Nuon/Nuon Energy/Alliander
Per 1 juli 2009 is NV Nuon gesplitst in productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy NV en netwerkbedrijf
NV Alliander. Tegelijkertijd is 49% van de aandelen Nuon Energy verkocht aan Vattenfall. In 2011, 2013 en
2015 worden in stappen van 15%, 15% en 21% de resterende aandelen verkocht. De voorwaarden voor
verkoop zijn al vastgelegd. Datzelfde geldt voor het `preferent dividend` dat we jaarlijks zullen ontvangen.
Dit dividend is onafhankelijk gesteld van het bedrijfsresultaat; de bekende ﬂuctuaties in het Nuon dividend
behoren daarmee voor Nuon Energy tot het verleden.

verbonden partijen

Nu Alliander een zelfstandige onderneming is geworden, zal zij ook eigen resultaten presenteren. Naar
verwachting zal de onderneming veel minder dividend ﬂuctuaties laten zien dan Nuon – het leeuwendeel
van Alliander’s activiteiten valt binnen het gereguleerde domein. Aangezien Nuon alleen geconsolideerd
rapporteerde, is nauwelijks geschiedenis opgebouwd van dividend van vorige jaren. Op basis van
genormaliseerde cijfers over boekjaar 2008 is € 9 miljoen per jaar een reële inschatting.

4.3.3 Schiphol
Het aandeelhouderschap van de gemeente Amsterdam is politiek en publiciteitsgevoelig na eerdere
discussies over mogelijke privatisering en het eventuele effect daarvan op de aandeelhoudersinvloed
die de gemeente heeft op Schiphol. In het programakkoord 2006-2010 is afgesproken dat de gemeente
niet meewerkt aan privatisering en de aandelen Schiphol niet verkoopt. De aandelen van Schiphol
vertegenwoordigen een aanzienlijk ﬁnancieel belang vanwege de dividenduitkering en de waarde van het
aandeel.
In 2008 heeft Schiphol in totaal € 500 miljoen superdividend aan haar aandeelhouders uitgekeerd (waarvan
ongeveer € 110 miljoen voor Amsterdam). Vanwege de scherpe gevolgen voor Schiphol van de economische
teruggang, zal de even grote tweede tranche superdividend over 2009 niet worden uitgekeerd – de uitkering
zou de kredietwaardigheid van de onderneming te veel schaden.
Schiphol wordt hard geraakt door de economische crisis. Vervoercijfers zijn afgelopen jaar drastisch gedaald;
herstel naar oude niveaus wordt de komende paar jaren niet verwacht. Gedaalde vervoerscijfers zorgen voor

398 Gemeentebrede aspecten Jaarrekening 2009

lagere omzetten, terwijl het kostenniveau minder snel is aan te passen. De directie vangt dit onder andere
op door investeringsplannen te herzien en in (personeels)kosten te snijden. Het lijkt echter niet mogelijk de
aanzienlijke winstgevendheid van de afgelopen jaren te behouden. Dit heeft gevolgen voor de dividenden
die wij verwachten te ontvangen van Schiphol.

4.3.4 RAI Holding BV
De economische neergang raakt de RAI. De onderneming speelt daar binnen haar mogelijkheden adequaat
op in. Uitkering van dividend over boekjaar 2008 (normaliter te doen in 2009) is vanwege de hoeveelheid
beschikbare middelen uitgesteld tot nader order. Zodra voldoende middelen beschikbaar zijn, zal dit
dividend van € 0,5 miljoen alsnog uitgekeerd worden.

4.3.5 BV Exploitatiemaatschappij Carré
Begin 2009 zijn de aanbevelingen van het AEF-rapport uitgevoerd. Conform afspraak heeft Carré daarop
een lening van de gemeente afgelost.

4.3.6 NV Zeedijk
De gemeente is in overleg met de NV Zeedijk over een over de jaren heen opgelopen schuld van de NV aan
de gemeente als gevolg van niet uitgekeerd preferent dividend. Met de onderneming wordt overlegd hoe
die schuld afgelost kan worden.

4.3.7 GVB
In Activa BV zijn de strategische activa van GVB opgenomen. Omdat in de afgelopen jaren de
besluitvorming rond Activa BV in de driehoek Stadsregio, gemeente, GVB (te) complex is gebleken, is een
vereenvoudiging aangebracht in relaties en procedures.
Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft besloten om de procedure van onderhandse
gunning te starten. Ons College en de Stadsregio hebben alternatieven onderzocht om aan de voorwaarde
van doorslaggevende zeggenschap over GVB te voldoen. Besloten is om dit te realiseren via een
overeenkomst tussen de gemeente Amsterdam en de Stadsregio. Met de overeenkomst wordt een deel
van de bevoegdheid als aandeelhouder overgedragen aan de Stadsregio Amsterdam. Tevens volgt een
statutenwijziging van GVB waarbij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van GVB de bevoegdheid
krijgt om zaken als de begroting, het bedrijfsplan en belangrijke besluiten van GVB goed te keuren. Daarmee
heeft de Stadsregio de doorslaggevende zeggenschap, die nodig is om de concessie vanaf 2012 te gunnen.
Begin 2010 heeft de Stadsregio het bestek van de OV-concessie afgerond, de gunning van de concessie zal
medio 2010 plaatsvinden. Daarnaast zal de gemeente het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur
gunnen. 2010 wordt daarmee een belangrijk jaar voor GVB.

4.4.1 Ontvlechting Cition uit Stadstoezicht
Op 3 juni 2007 heeft uw Vergadering het besluit genomen parkeerhandhaving uit de dienst stadstoezicht te
ontvlechten en te verzelfstandigen. Per 1 januari 2010 zijn de ﬁscale parkeeractiviteiten verzelfstandigd en
ondergebracht in Cition BV. Door middel van aanbesteding van de contracten voor parkeerhandhaving in de
stadsdelen is voorzien in de privatisering op termijn van Cition BV.

4.4.2 Onderzoeksfase verzelfstandiging Afval Energiebedrijf
In oktober 2009 heeft uw Vergadering er mee ingestemd dat de onderzoeksfase van de verzelfstandiging
van het Afval Energiebedrijf (AEB) wordt opgeschort. De hoeveelheid beschikbaar afval en het prijsniveau
is sterk gedaald. Het verzelfstandigen van het AEB en daardoor openbreken van de afvalcontracten wordt
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verbonden partijen

4.4 Positioneringsprojecten

onder deze omstandigheden vanwege de grote ﬁnanciële risico’s onverstandig geacht. AEB zal niet als
verzelfstandigde onderneming, maar als gemeentelijke dienst (binnen de contractuele beperkingen)
zijn mogelijkheden onderzoeken en benutten. Wanneer de marktomstandigheden structureel herstellen
(en verzelfstandiging opnieuw opportuun wordt), zal ons College uw Vergadering melden dat het
verzelfstandigingsproces opnieuw wordt opgestart.

4.4.3 Positionering Haven Amsterdam
Naar aanleiding van een motie van uw Vergadering is in 2009 de ‘denkfase’ naar de toekomstige
positionering van de Haven Amsterdam gestart. Bij dit onderzoek zijn de voor- en nadelen van een eventuele
verzelfstandiging beoordeeld en zijn deze tevens afgezet tegen alternatieve besturingsvarianten als
gemeenschappelijke regeling of gezamenlijk opdrachtgeverschap met andere havens, terwijl ook andere
organisatievormen aan de orde kwamen. Op 28 oktober 2009 heeft uw Vergadering kennis genomen
van de uitkomsten van de denkfase en ingestemd met de start van de onderzoeksfase gericht op ﬁnale
besluitvorming over de positionering van Haven Amsterdam.

4.5 Stadsdelen: verbonden partijen
De stadsdelen worden beschouwd als verbonden partijen van de centrale stad. De onderlinge verhoudingen
en visie zijn geregeld in de verordening op de stadsdelen, de verordening op het stadsdeelfonds en het in
2007 gesloten Bestuursakkoord.
De stadsdelen zijn zelfstandig bevoegd tot het behartigen van de publieke belangen door middel van
verbonden partijen. Deze verbonden partijen worden begroot en verantwoord in de stadsdeelbegrotingen
en zijn niet opgenomen in de gemeentelijke Jaarrekening 2009.
In het kader van de verbetering van het bestuurlijk stelsel wordt het aantal stadsdelen per 1 mei 2010
teruggebracht naar zeven.

4.6 Gemeenschappelijke regelingen

verbonden partijen

Naast de privaatrechtelijke rechtspersonen kent de gemeente gemeenschappelijke regelingen. Belangrijke
gemeenschappelijke regelingen zijn: Stadsregio Amsterdam, de recreatieschappen en Veiligheidsregio
Amsterdam Amstelland (waarin vanaf 2008 de regionale brandweer en Geneeskundige Hulp bij Ongevallen
en Rampen zijn opgegaan). In 2009 zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de verhoudingen.
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5 Onderhoud van kapitaalgoederen

Deze paragraaf geeft uw Vergadering inzicht in de onderhoudssituatie van de kapitaalgoederen die in bezit
zijn van de gemeente Amsterdam.
De Jaarrekening 2009 geeft voor het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen ten opzichte van
de Begroting 2009 in totaal een daling van € 31,7 miljoen te zien (12%). Deze teruggang komt geheel voor
rekening van de categorie Infrastructuur metro/tram waar de besteding € 39,1 miljoen achterblijft op de
begroting. Binnen deze categorie wordt voor de Renovatie Oostlijn (ROL) € 47,2 miljoen minder uitgegeven
dan begroot. Daaraan ligt de opdracht van uw Vergadering aan ons College ten grondslag, om onderzoek
te laten verrichten naar een hoger ambitieniveau, waardoor de werkzaamheden aan de ondergrondse
stations zijn verschoven naar latere jaren. Hogere bestedingen voor strategisch en operationeel beheer en
het vervangingsprogramma van respectievelijk € 3,9 en € 4,2 miljoen brachten de onderbesteding op de
genoemde € 39,1 miljoen. Voor Openbare verlichting blijft de besteding eveneens achter op de begroting:
€ 3,4 miljoen (12%).
Fors hoger dan begroot zijn de bestedingen in de categorie Installaties, machines en apparaten:
€ 10,3 miljoen (46%), wat geheel voor rekening komt van het onderhoud aan de beide fabrieken van
de Afvalenergiecentrale. Vergelijking van begroting en jaarrekening geeft verder geen opvallend grote
verschillen te zien.
De totale besteding voor het onderhoud van kapitaalgoederen was in de Jaarrekening 2009 € 12,2 miljoen
(5%) lager dan in de Jaarrekening 2008. En ook nu is bij vergelijking de besteding voor de categorie
Infrastructuur metro/tram beduidend lager: € 20,1 miljoen (19%) en voor Installaties, machines en apparaten
aanzienlijk hoger: € 10,1 miljoen (44%). Daarnaast liepen bij Water en Gebouwen de bestedingen met
€ 2,4 miljoen terug (respectievelijk 26% en 15%) en stegen de uitgaven voor Riolering met € 3,2 miljoen
(9%). Voor het overige zijn er geen grote verschillen.
Tabel: Onderhoudslasten (bedragen x € 1 miljoen)
Categorie
Wegen

Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

10,3

9,2

8,2

Bruggen

6,1

6,6

6,2

Sluizen en oevers

1,4

1,7

1,6

Tunnels

2,6

3,1

3,0

Kades/steigers

0,7

0,6

0,4

34,4

36,4

37,6

9,2

6,7

6,8

Riolering
Water
Groen

1,0

0,8

1,2

16,6

13,2

14,2

Materieel

0,3

0,3

0,3

Verkeersregelinstallaties

5,9

6,4

6,0

Gebouwen

Openbare verlichting
Infrastructuur metro/tram
Installaties, machines en apparaten
Totaal

23,9

28,1

24,7

106,6

125,6

86,5

22,7

22,5

32,8

241,6

261,3

229,5
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5.1 Inleiding
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5.2 Beheren op Niveau – de visie op het beheer van de
stedelijke infrastructuur
In de Nota BON (Beheren op Niveau) – vastgesteld door uw Vergadering in november 2008 – heeft ons
College zijn visie op het beheer van de stedelijke infrastructuur vastgelegd. In deze nota, opgesteld door
de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV), worden – vanuit het perspectief van de gebruiker – een
viertal kwaliteitsniveaus ontwikkeld: minimum, sober, verzorgd en top. In de nota wordt per kwaliteitsniveau
de mate van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid beschreven die de stad van het betreffende
niveau mag verwachten. Deze kwaliteitsbeelden hebben een integraal karakter, terwijl de relatie tussen
investeringen, activiteiten en kwaliteitsniveaus zo veel mogelijk is geëxpliciteerd. Daardoor biedt de nota
het bestuur een helder overzicht van de keuzemogelijkheden en de (ﬁnanciële) consequenties die daaraan
verbonden zijn. De vier beheerniveaus die in Beheren op Niveau zijn uitgewerkt worden in de tabel
hieronder samengevat naar hun effecten.
Minimum

Sober

Verzorgd

Top

Bereikbaarheid

- Omrijden door
incidenten
- Veel stremmingen
door storingen
- Geen afstemming
- Doorstroming
neemt af

- Soms omrijden
- Beperkte
afstemming
- Doorstroming
wordt op peil
gehouden

- Nauwelijks
omrijden
- Goede
afstemming
- Doorstroming
verbetert, met
name op de
belangrijkste
verkeersaders

- Zelden omrijden
- Zelden
stremmingen
door storingen
- Doorstroming
verbetert
op gehele
hoofdnetten

Veiligheid

- Veiligheid
gewaarborgd
- Verkeersveiligheid neemt af
- Reële kans op
aansprakelijkheidsstelling

- Verkeersveiligheid blijft
constant
- Enige kans op
aansprakelijkheidsstelling

- Verkeersveiligheid neemt toe,
- Nauwelijks kans
op aansprakelijkheidsstelling

- Verkeersveiligheid neemt fors
toe,
- Minimale kans
op aansprakelijkheidsstelling

Leefbaarheid

- Overlast geluid
en lucht
- Slecht beheer is
zichtbaar
- Veel ‘klad en plak’
- Geen
stadsilluminatie

- Soms overlast
geluid/lucht
- Aanzien op sober
niveau
- Veel klad en
plak, alleen
aanstootgevende
teksten snel
verwijderd
- Veel standaardmateriaal,
- Monumentale
bruggen en
sluizen zien er
niet mooi uit.

- Overlast geluid/
lucht neemt af
- Toegankelijkheid
OV verbetert
- Monumentale
bruggen en
sluizen zien er
mooi uit.
- Materiaal
passend in
omgeving

- Geen overlast
geluid/
lucht door
slechte staat/
doorstroming
- Toegankelijkheid
OV verbetert
fors
- Snelle aanpak
klad en plak
overal
- Stadsilluminatie
breidt uit,
ook naar
grootstedelijke
evenementen

Voor 2009 heeft ons College gekozen voor het kwaliteitsniveau verzorgd als algemeen na te streven en te
handhaven onderhoudsniveau. Dit niveau bevordert bijvoorbeeld, zoals de tabel laat zien, de bereikbaarheid
door een goede afstemming bij het uitvoeren van onderhoudswerken en anticipeert zodanig op incidenten
dat wanneer die zich voordoen er nauwelijks omgereden hoeft te worden. Andere kenmerken van dit
niveau zijn toenemende verkeersveiligheid en afnemende aan geluid en verontreinigde lucht gerelateerde
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In het algemeen mag gezegd worden dat de infrastructuur in Amsterdam in redelijke staat verkeert. De
meeste arealen bevinden zich inderdaad op het niveau verzorgd of er zijn maatregelen genomen waardoor
dit niveau zal worden gerealiseerd. Alleen bij de bruggen, de sluizen en in mindere mate bij de oevers wordt
het niveau verzorgd nog niet helemaal bereikt. Vanuit het oogpunt van een aantrekkelijke stad is heeft ons
College de ambitie de monumentale en gezichtsbepalende bruggen en sluizen extra mooi te onderhouden.
Budgetten hiervoor zijn echter niet beschikbaar, zodat het gevaar dreigt dat de uitstraling van deze objecten
zal verminderen.

5.3 Wegen
5.3.1 Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Een belangrijke graadmeter voor de technische staat van de wegen van het Hoofdnet Auto is het percentage
slechte wegen. Dat percentage is sinds 2000 gedaald van 38% tot 15% in 2009. Dit percentage komt
overeen met de landelijke CROW-normering2, waarbij 15% wegen met een onvoldoende technische staat
wordt geaccepteerd. Bovendien voldoet het Hoofdnet Auto met ingang van 2009 aan het niveau verzorgd
uit de Nota BON. Om dit met de landelijke (CROW) en gemeentelijke (BON) normeringen overeenstemmende beheerniveau te kunnen handhaven moet binnen twee jaar het in slechte staat verkerende deel
van het areaal (15%) worden aangepakt. Dit kan binnen de momenteel ter beschikking staande middelen
gerealiseerd worden.
In de afgelopen jaren is een ontwikkeling ingezet naar een meer rompmatige ﬁnanciering van het beheer
aan de wegen van het Hoofdnet Auto. Daardoor kan het jaarlijkse programma groot onderhoud uitgebreid
worden en zal er minder vervangingsonderhoud nodig zijn. Het groot onderhoud betreft de vervanging
van de toplaag en veelal ook (delen van de) onderlagen en ondergrond op (delen van) de rijbanen op
het Hoofdnet Auto. In een enkel geval wordt bij groot onderhoud een (geringe) wijziging in het proﬁel
doorgevoerd. Het Programma Groot Onderhoud wordt samengesteld op basis van de resultaten van een
globale visuele inspectie van het Hoofdnet Auto. Deze inspectie wordt één keer in de twee jaar gehouden.
Aan de hand van nader wegenbouwkundig onderzoek van de geselecteerde wegen/wegvakken wordt
bepaald welke maatregel(en) – deklaagvervanging en/of vervanging van de onderlaag en/of ondergrond
– van toepassing zijn. Dit groot onderhoud is veel minder ingrijpend dan vervangings- of reconstructieprojecten, waarbij wegen ‘van gevel tot gevel’ worden aangepakt. Wanneer er sprake is van een reconstructie
vinden er ook functionele aanpassingen aan de weg plaats.
In de collegeperiode 2006-2010 was in de gemeentebegrotingen voor groot onderhoud Hoofdnet Auto
jaarlijks circa € 1 miljoen beschikbaar. Maar om in deze periode de achterstanden in het onderhoud te
kunnen wegwerken c.q. het onderhoud op peil te houden was € 3 miljoen extra nodig. Derhalve werd
besloten om met ingang van de Begroting 2007 jaarlijks structureel een extra bedrag van € 750.000 op
te nemen, zodat het totaal benodigde bedrag in 2010 ter beschikking zou zijn gekomen. Tot en met de
Begroting 2009 vond deze structurele verhoging daadwerkelijk plaats, maar in de Begroting 2010 werd in
plaats van € 750.000 echter € 500.000 toegekend.
Het Groot Onderhoudsprogramma 2009 is volledig uitgevoerd en de daarvoor bij de Begroting 2009
toegekende middelen zijn uitgeput.
De voorbereiding van het Groot Onderhoudsprogramma 2010 verloopt volgens planning; in januari 2010
wordt een aanvang gemaakt met de uitvoering.

2

De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de
Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen
CROW steeds meer een platformfunctie kreeg. Sinds 2004 is CROW niet langer een afkorting, maar een
eigennaam.
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overlast. Maar ook het behouden van de schoonheid van de monumentale bruggen en sluizen door het snel
verwijderen van klad en plak van objecten is inherent aan niveau verzorgd.
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De stadsdelen zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer, zodat hun inspanningen van invloed zijn
op de optimalisering van de activiteiten van de centrale stad. Dat betekent dat meer dan in het verleden
toegezien moet worden op adequaat beheer bij de stadsdelen. Wordt geconstateerd dat het laatste niet het
geval is dan moeten de stadsdelen daarop worden aangesproken.

5.3.2 Haven Amsterdam
De staat van onderhoud van de wegen en het groen is redelijk goed tot goed. In het najaar van 2008
ontving Haven Amsterdam van ORAM/EZ de prestigieuze prijs voor het best onderhouden bedrijfsterrein van
Amsterdam.
Uit de door ORAM (Ondernemersvereniging Regio Amsterdam) en de dienst Economische Zaken (EZ)
verzorgde periodieke controles blijkt dat Haven Amsterdam constant ruim voldoende scoort voor het
onderdeel verharding van de wegen. In de gebieden Teleport en Sloterdijk 3 staat de kwaliteit van de infrastructuur onder grote druk, in verband met de aanleg van een aantal grote werken door derden. (voorplein
Station Sloterdijk, Westrandweg). Mede door de opstart van deze grote werken is onderhoud aan de
omliggende wegen beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Niettemin vroegen de schades aan de openbare
weg in 2009 regelmatig om extra onderhoud, met als bijkomend nadeel dat de vele wegopbrekingen een
rommelig infrastructureel beeld geven.
In overleg met de ﬁetsersbond zijn in Westpoort in het kader van ‘ﬁetsers in de voorrang’ een groot aantal
inritten gerenoveerd.

5.4 Bruggen
Op dit moment geldt voor het beheer en onderhoud van bruggen het kwaliteitsniveau verzorgd. Veel
monumentale objecten zijn recent gerenoveerd. De middelen voor dagelijks beheer zijn uit beheertechnisch
perspectief voldoende maar schieten tekort voor de extra aandacht die de monumentale en beeldbepalende
bruggen met het oog op hun schoonheid nodig hebben. De uitstraling van deze objecten zal daarom
verminderen en de gemiddelde staat van onderhoud zal dalen naar niveau sober.

5.5 Sluizen en oevers
5.5.1 Sluizen
Het kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud van sluizen is op een verzorgd niveau. Ook voor de
monumentale sluizen is een extra inspanning nodig om te voorkomen dat de gemiddelde staat van
onderhoud weer naar een sober niveau zal dalen.

5.5.2 Oevers
De toestand van de oevers en de scheepvaartvoorzieningen komt over het algemeen op het niveau
verzorgd. Dat wil zeggen dat dit areaal veilig gehouden wordt en dat is voldoende. Vervanging vindt alleen
plaats als funderingen onherstelbaar zijn aangetast en het duidelijk is dat de oever of de kade verzakt of
dat er instorting dreigt. Steigers e.d. worden vervangen wanneer gebruikers risico lopen op letselschade.
Een beperkte verhoging van het huidige structurele budget in de rompbegroting, zoals gevraagd in de
Nota BON, is nodig om het veiligheidsniveau op termijn te kunnen garanderen.
In de Nota Stedelijke Infrastructuur 2006 is de verdeling van verantwoordelijkheden tussen centrale stad en
stadsdelen aangaande het groot onderhoud en de vervanging van kades en oevers in hoofdzaak vastgelegd.
Op basis van een vervolgonderzoek op onderdelen zijn voorstellen ontwikkeld voor de verdeling van de
verantwoordelijkheden voor beheer en onderhoud en voor een nieuwe ﬁnanciële regeling met betrekking
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5.6 Tunnels
De tunnels in beheer en onderhoud zijn de volgende: IJ-tunnel (1.130 meter), Piet Heintunnel (1.500 meter)
en Arenatunnel (180 meter). De totale lengte is 2,8 kilometer, ruimte biedend aan 11,2 kilometer rijstrook
en vijf kilometer spoorlijn. De levensduur van de tunnels varieert per onderdeel, van honderd jaar voor de
civieltechnische constructie tot tien jaar voor de geautomatiseerde systemen.
Het kwaliteitsniveau van beheer van en onderhoud aan deze autotunnels ligt tussen de niveaus minimaal
en sober. Het aantal storingen is de voorgaande jaren fors toegenomen en de tunnels voldoen niet aan
de nieuwe, strengere eisen die aan de veiligheid van tunnels worden gesteld. Binnen het project RAW
(Renovatie Amsterdamse Wegtunnels) zullen de tunnels opgewaardeerd worden naar het niveau verzorgd
en zal er op worden toegezien dat zij voldoen aan de eisen die de Wet aanvullende regels veiligheid
wegtunnels (WARVW) stelt met betrekking tot de veiligheid van voor het wegverkeer toegankelijke tunnels.
Met ingang van het begrotingsjaar 2009 zijn extra ﬁnanciële middelen toegekend voor het dagelijks
onderhoud van de tunnels en het starten van de vorming van een dossier tunnelveiligheid.

5.7 Kades en steigers
5.7.1 Steigers
De onderhoudssituatie van de steigers is goed te noemen. Door de stijgende druk van binnenvaart en
Rijncruises – en door de invoering van de portsecurity-maatregelen – dreigt enerzijds een tekort aan
ligplaatsen en worden anderzijds steigers steeds intensiever gebruikt. De kosten door schade zijn niet
toegenomen, en de uitvoering van de steigers in een stalen constructie waarborgt het gebruik. In antwoord
op de groei in de petrochemische sector is een aantal nieuwe steigers bijgebouwd. Onderzocht wordt waar
in de beperkte ruimte op het water verder nog ligplaatsen kunnen worden ontwikkeld. Nabij de Haparandadam zijn steigers voor de binnenvaart aangelegd. Het project IJsei achter het Centraal Station, waarvan
de eerste steiger in 2007 is overgedragen, liep in 2008 veel vertraging op, waardoor de voorgenomen
overdracht van de overige steigers in 2009 moest worden uitgesteld.
De drijvende steigers van Haven Amsterdam zijn in 2009 zijn geïnspecteerd en goed bevonden. Dit type
steigers heeft pas op de langere termijn groot onderhoud nodig.

5.7.2 Kades
De staat van onderhoud van de kades is over het algemeen redelijk tot goed. In 2009 is de renovatie
van de kade bij Ceres aan de Westhaven gestart. Deze gedeeltelijke renovatie wordt in 2010 verder
afgerond. Daarna zal alleen nog de kade aan de Suezhaven als slecht te kwaliﬁceren zijn. In verband met
een waarneembare afname van kwaliteit van een aantal stalen damwandconstructies is de controle op de
kwaliteit van een aantal kades verscherpt en de frequentie van inspectie verhoogd. In 2009 zijn verschillende
kade-inspecties opgestart. Onderhoudsplannen voor de lange termijn worden bijgesteld.
Bij de lichterinstallatie IJ-palen in IJmuiden zijn alleen kleine onderhoudswerkzaamheden verricht. In het
kader van Arbo is in 2009 onderzocht of de installatie op de bok moet worden uitgebreid of aangepast.
Aanpassing van de installatie zal geschieden in 2010. Het kadeterrein van de Cacaoahaven is grootschalig
onderhouden en van een innovatieve verharding van vezelbeton voorzien. In 2009 begon ook het groot
onderhoud aan de fenderconstructies van de kades aan de Hornhaven (Ceres) en de Vlothaven (Ter Haak/
Igma).
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tot vervanging van kaden en oevers langs hoofd- en secundaire vaarwegen. Bij behandeling van deze
voorstellen in het zogenaamde Portefeuillehoudersoverleg bleek dat voor een nieuwe wijze van ﬁnancieren
bij de stadsdelen geen draagvlak bestaat. Derhalve blijft de bestaande ﬁnanciële regeling van kracht, zij
het voorzien van de noodzakelijke verduidelijkingen. De verduidelijkte regeling zal in de geüpdate Nota
Stedelijke Infrastructuur 2010 opgenomen worden.
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5.8 Rioleringen
Binnen de categorie rioleringen wordt onderscheid gemaakt tussen het rioolstelsel en rioolgemaal, die elk
een eigen beleidskader kennen.

5.8.1 Beleidskader rioolstelsel
Het onderhoud van het rioolstelsel bestaat uit:


reinigen: rioolreiniging heeft tot doel de afvoer- en bergingscapaciteit van het vuilwater- en regenwaterriool te handhaven, inspectie mogelijk te maken, aantasting tegen te gaan en de vuiluitworp op het
oppervlaktewater en wateroverlast te beperken. Het beleid is preventief te reinigen om calamiteiten te
voorkomen

inspecteren: de inspectie van de riolering is gericht op het in kaart brengen van de constructieve toestand
van het rioolstelsel en het functioneren van het openbare riool. Het beleid is preventief te inspecteren om
calamiteiten te voorkomen
 renovatiewerkzaamheden: gericht op het in stand houden van de functionaliteit van het openbare
rioolstelsel. Door het repareren en vervangen van riolen worden calamiteiten en overlast voorkomen. Het
beleid is er op gericht om – voor zover mogelijk – de renovatiewerkzaamheden
 gezamenlijk met andere Amsterdamse diensten/bedrijven uit te voeren om zodoende kosten te besparen
en overlast te beperken
 calamitieus functieherstel: gericht op het onder alle omstandigheden in stand houden van de
 functie van het riool, de kolken, de vuil- en regenwaterputten alsmede de kolken met aansluitingen


5.8.2 Beleidskader rioolgemalen
Het Beheerplan van Bemaling is in 2008 goedgekeurd en het onderhoudsmanagement – dat deels in 2009
werd voorbereid – zal in 2010 ingevoerd worden, op basis van een afweging van prestatie, risico’s, kosten
en de sturing daarop. Het systeem voor onderhoudsmanagement Maximo zal hierbij leidend zijn. Dit zal
resulteren in een grotere doelmatigheid. Als onderdeel van dit plan worden de kosten per object op een
uniforme wijze geprognosticeerd, wat nieuwe inzichten kan geven bij het opstellen van de begroting.

5.9 Water
5.9.1 Beleidskader drinkwatertaak
De operationele drinkwatertaken in opdracht van de gemeente Amsterdam worden uitgevoerd door de
sector Drinkwater. Deze sector continueert het beleid voor onderhoud, verregaande automatisering en
optimalisering en bouwt dat verder uit.
Het onderhoud van de kapitaalgoederen heeft twee componenten: onderhoud aan het leidingnet en
onderhoud aan de drinkwaterzuiveringsinstallaties. Er zijn geen grote veranderingen doorgevoerd in de
drinkwaterproductie.
De staat van het onderhoud van het leidingnet is goed. Het onderhoud wordt door middel van assetmanagement gestuurd: vervanging en onderhoud van het leidingnet is toestandsafhankelijk; productielocaties
worden onderhouden en vervangen op basis van vastgestelde risico’s ten aanzien van veiligheid, kwaliteit,
kwantiteit, imago, milieu en (ﬁnanciële) schade.
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5.10 Groen

De gemeente Amsterdam beheert in het Amsterdamse Bos ongeveer 1000 hectare groen – met daarin
wegen en paden, water, bruggen, oevers, gebouwen en materieel. Het totaal van het rekeningresultaat 2009
voor deze posten toont dat circa € 0,7 miljoen meer is uitgegeven dan begroot. Ongeveer € 0,4 miljoen is
afkomstig van reserveringen die in 2009 volledig zijn benut voor o.a. achterstallig groot onderhoud.

5.10.2 Haven Amsterdam
In 2009 is de kap gestart van de bomen die moesten wijken voor de projecten Westrandweg en
2e Coentunnel. Haven Amsterdam is in overleg over een herbeplantingsplan ter compensatie van de
gekapte bomen. Tevens zijn circa 400 bomen geplant aan de Kaapstadweg en de Beiraweg, in het
nieuwe ontwikkelingsgebied ten zuidwesten van Ruigoord.

5.11 Gebouwen
5.11.1 Dienst Dienstverlening en Facilitair Management (DFM)
DFM is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het stadhuis en de ambtswoning. De onderhoudssituatie
van deze kapitaalgoederen is momenteel op het gewenste niveau 3.
De staat van onderhoud van het Stadhuis wordt gemeten conform de NEN-methodiek, volgens de volgende
schaal van condities van het te onderhouden en te beheren object:
(1) uitstekend:
(2) goed:
(3) redelijk:
(4) matig:
(5) slecht:
(6) zeer slecht:

nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit
nieuwbouwkwaliteit met de eerste tekenen van feitelijke veroudering
het verouderingsproces is over de hele linie duidelijk op gang gekomen
het verouderingsproces heeft het gebouw (of elementen daarvan) duidelijk in de greep
het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden c.q. heeft het gebouw
(of elementen daarvan) zeer duidelijk in de greep
een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classiﬁceren is onder conditie 5

Ons College is voornemens om het stadhuis te renoveren en besloot daarom het groot onderhoud in 2009
te beperken tot dat wat noodzakelijk is om riskante situaties tegen te gaan. Dit om kapitaalvernietiging bij
renovatie te voorkomen. Met uitstellen kunnen we uiteraard niet doorgaan.
Ook de ambtswoning voldoet aan het onderhoudsniveau 3. In 2009 is het grote ovale kozijn in het
trappenhuis met monumentaal glas vervangen en verder is de tuin – de oudste van Amsterdam – in de
originele staat teruggebracht. Ook is er een plan ontwikkeld voor de verduurzaming van de ambtswoning.
Er is een meerjarige onderhoudsbegroting aanwezig, gebaseerd op de systematiek van conditieafhankelijk
onderhoud. Omdat de vervangingen en groot onderhoud projectmatig worden opgepakt – en niet per jaar –,
zoals in de begroting is opgenomen, worden met ingang van 2009 de budgetten voor groot onderhoud via
de voorziening onderhoud geëgaliseerd over de jaren.

5.11.2 Stadsarchief Amsterdam (SAA)
Het gebouw De Bazel werd in 2007, na een uitgebreide inwendige renovatie, betrokken. Bij de oplevering
vertoonde het gebouw aan de buitenzijde echter nog een aanzienlijke mate van achterstallig onderhoud. Het
betreft hier zowel het dak als de buitengevel.
Eind 2008 werd voor het vervangen van het bitumendak en de daaronder aanwezige isolerende laag een
voorziening opgenomen. In 2009 zijn deze werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd.
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Om de onderhoudskosten in de toekomst te kunnen beheersen heeft SAA voorjaar 2009 de Monumentenwacht Noord Holland opdracht gegeven een inspectierapport op te stellen inclusief een 30-jaren
onderhoudsprogramma. Uit het rapport blijkt dat de constructieve toestand van het gebouw goed is en
de onderhoudstoestand redelijk goed. Urgent onderhoudswerk betreft onderhoud van de buitengevel en
schilderwerk van alle kozijnen. Minstens acht jaar is hier niets aan gedaan. Uit het rapport blijkt dat jaarlijks
gemiddeld een bedrag van € 0,38 miljoen nodig is voor groot onderhoud, terwijl hiervoor beschikbaar is
€ 0,15 miljoen. In de Actualisatie 2009 is daarom een structureel accres van € 0,23 miljoen opgenomen. Ter
ﬁnanciering van de werkzaamheden in 2010 is incidenteel een aanvullend bedrag nodig van € 0,47 miljoen.
Vanaf 2011 volstaat het structurele bedrag. Door het structureel accres van € 0,23 miljoen zal de voorziening
groot onderhoud per ultimo 2009 een bedrag van € 0,55 miljoen omvatten.

5.11.3 Geneeskundige en gezondheidsdienst (GGD)
De GGD heeft in 2009 voor het beheer van zijn panden en de daarin aangelegde installaties gewerkt aan de
voorbereiding van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP), dat de vorm zal krijgen van een activiteitenplanning per locatie. De nadruk ligt daarbij op de uitstraling en daarnaast op instandhouding en onderhoud. In
2010 zal op iedere locatie een inspectie uitgevoerd worden om de staat van het onderhoud vast te stellen,
waarna een MJOP zal worden opgesteld, met een horizon op de korte, middellange en lange termijn.
Op basis van voornoemde inspecties kan een betere inschatting van de te verwachten onderhoudskosten
gemaakt worden en in het verlengde daarvan ook een nog nauwkeurigere verdeling van de dotaties worden
gerealiseerd.

5.11.4 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA)
Het beheer van de kapitaalgoederen binnen OGA is gericht op het exploiteren van onroerende zaken op een
zodanige wijze dat een optimaal ﬁnancieel rendement wordt bereikt binnen de door het gemeentebestuur
gestelde beleidskaders. OGA beheert vastgoed op drie manieren: permanent, in opdracht van anderen en
tijdelijk. In onderstaande overzichten is een uitsplitsing gemaakt naar permanent beheer en tijdelijk beheer.
Op beheer in opdracht van derden wordt in deze paragraaf niet verder ingegaan.
De afgelopen jaren gaf OGA in zijn begroting en jaarrekening alleen de situatie van het permanente beheer
weer; nu wordt ook aandacht gegeven aan tijdelijk beheer.
Tijdelijk beheer is bijvoorbeeld het beheer van een opstal na een verwerving voor een grondexploitatie.
Het kan dan gaan om een te slopen opstal, maar ook de verworven verzakte panden bij station Vijzelgracht
vallen eronder.
Het onderhoud aan gebouwen binnen permanent beheer geschiedt nu nog traditioneel en is niet centraal
en duurzaam geregeld. Voor alle in permanent beheer zijnde panden bij OGA wordt onderzocht welk
milieulabel deze hebben en hoe de gebouwen energie efﬁciënter gemaakt kunnen worden. Deze toekenning
van labels en het advies hoe te komen tot een ander (en beter) label is in voor de panden in permanent
beheer voor 80% in 2009 afgerond.
Het beheer van het Food Center Amsterdam (FCA) bestaat uit beheer van het terrein aan de Jan van
Galenstraat en het beheer van de panden op dit terrein. Deze panden zijn opgenomen in het overzicht
permanent beheer. In afwachting van nadere besluitvorming over de herstructurering van het FCA zijn in
2009 voor deze panden geen initiatieven ontplooid rond beheer.
Voor alle panden in permanent beheer (met uitzondering van de panden van het FCA) is een Meerjaren
OnderhoudsPlan (MOP) aanwezig. De ﬁnanciële consequenties (exclusief de werkzaamheden die
voortvloeien uit het toe te kennen milieulabel) zijn verwerkt in de begroting van OGA. Daarbij wordt het
bedrag wat er beschikbaar is voor het betreffende begrotingsjaar expliciet benoemd en wordt geen van de
onderhoudsuitgaven gedekt door een voorziening.
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5.11.5 Haven Amsterdam

In 2009 zijn de dienstwoningen van Rijkswaterstaat in de Petroleumhaven overgedragen aan Haven
Amsterdam. Het achterstallige onderhoud van de woningen is in 2009 gedeeltelijk opgepakt en zal in 2010
verder worden afgerond voor rekening van Rijkswaterstaat.

5.11.6 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)
Sporthallen Zuid/Amsterdamse Bos
De Sporthallen Zuid en het onroerend goed van en in het Amsterdamse Bos (circa 100, veelal kleine,
gebouwen) zijn per 1 maart 2008 van de Dienst Amsterdam Beheer (DAB) voor administratief beheer
overgedragen aan DMO. Uit een eerste inventarisatie bleek toen dat het achterstallig onderhoud aan de
platte daken en de gevel circa € 0,4 miljoen bedroeg. In 2009 is een meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor
het gehele gebouw opgesteld.
In december 2009 heeft uw Vergadering een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van kantoorruimten
op een groot deel van de platte daken van de Sporthallen Zuid, ten behoeve van de huisvesting van het
personeel. Met de bouw van de kantoorruimten wordt ook het achterstallig onderhoud aan de platte daken
meegenomen. Het structurele onderhoud van de gebouwen in het Amsterdamse Bos is in 2009 verwerkt in
een MOP.

Cultuur onder Dak
In de Nota Cultuur onder Dak die in maart 2008 door uw Vergadering is aangenomen, wordt het voornemen
uitgesproken om cultuurpanden met een grootstedelijke uitstraling, die in bezit zijn van de stadsdelen, over
te laten dragen aan de centrale stad. In 2008 fungeerde de overdracht van elf panden uit Stadsdeel Centrum
als pilot. Deze panden zijn per 31 december 2008 overgedragen aan de centrale stad en worden door DMO
beheerd. DMO heeft het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) ingeschakeld om een groot
deel van de feitelijke beheertaak uit te voeren. Met de overdracht van de cultuurpanden gingen ook negen
woningen over naar de centrale stad, behorende bij de Melkweg, het Rozentheater en het Multatulimuseum.
In de Nota Cultuur onder Dak gaat het om de volgende 11 cultuurpanden:
 Amsterdams Marionettentheater (Nieuwe Jonkerstraat 8)
 De Balie (Kleine Gartmanplantsoen 10)
 FOAM (Keizersgracht 609 – 613)
 Hollandsche Schouwburg (Plantage Middenlaan 24)
 De Melkweg (Lijnbaansgracht 234 A)
 Multatulimuseum (Korsjespoortsteeg 20)
 Nederlands Instituut voor Mediakunst (Keizersgracht 264)
 Paradiso (Weteringschans 6 – 8)
 Rembrandthuis (Jodenbreestraat 4)
 Rozentheater (Rozengracht 117)
 De Waag Society (Nieuwmarkt 4)
Op 31 juli 2009 is hier een twaalfde pand bijgekomen: Zeemanshoop aan de Prins Hendrikkade, bestemd
voor huisvesting van Stichting De Appel. Conform het besluit van uw Vergadering heeft DMO ook hier OGA
ingeschakeld voor het dagelijks beheer. Op dit moment wordt het pand klaar gemaakt voor de in het najaar
van 2010 geplande verbouwing. De oplevering wordt medio 2011verwacht. Voor deze verbouwing heeft
uw Vergadering een krediet ter beschikking gesteld. Bij de besluitvorming over de overname van dit pand
is vastgesteld dat eventuele mee- en tegenvallers ten laste worden gebracht van de Reserve onderhoud
cultuurpanden DMO.
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De loodsen bij het Westhavenwegcomplex zijn de laatste jaren op diverse onderdelen gerenoveerd. In 2007
is aan de langjarige verhuring van de loods een einde gekomen. Onderhoud wordt verricht op het laagst
mogelijke niveau.
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Met het Marionettentheater, de Balie, de Melkweg, het Multatulimuseum en Paradiso zijn per 1 januari 2009
nieuwe huurcontracten afgesloten. Met de eerste vier instellingen zijn afspraken gemaakt om binnen een
periode van vier jaar naar het gewenste huurniveau toe te groeien. Ten aanzien van Paradiso is een eerdere
lening omgezet in een opslag op het minimale huurniveau.

Overige cultuurgebouwen in eigendom van de gemeente
Van enkele andere cultuurpanden, die al veel langer in eigendom van de centrale stad zijn, ligt het eigendom
niet bij DMO maar bij OGA. Dit zijn Frascati, De Engelenbak, De Kleine Komedie. Theater Bellevue is
eigendom van de NV Hollandais en is in beheer bij OGA. Het huurregime van deze cultuurpanden is gelijk
aan dat van de cultuurpanden van DMO.

Onderwijsgebouwen
Met behulp van een meerjarig huisvestingsplan zijn de behoeften aan onderhoud en (ver)nieuwbouw
in beeld gebracht. In het zogenaamde Integrale Huisvestingsplan (IHP) zijn de hieruit voortvloeiende
investeringen opgenomen. Jaarlijks worden de door ons College goedgekeurde huisvestingsvoorzieningen
opgenomen in het Huisvestingsprogramma. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs berust sinds 1 januari 2005 bij de schoolbesturen voor voortgezet
onderwijs. Ons College is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gebouwen voor het primair onderwijs
en het speciaal onderwijs.

5.12 Materieel
Sinds de verzelfstandiging van het GVB bestaan de onderhoudsgoederen in deze categorie hoofdzakelijk uit
afmeerboeien en vaarwegmarkeringen (tonnen) van Haven Amsterdam. De onderhoudskosten voor boeien
stegen licht, een trend die al in eerdere jaren zichtbaar was en waarschijnlijk te wijten is aan groei van het
gebruik.

5.13 Verkeersregelinstallaties
De onderhoudsstaat van de verkeersregelinstallaties is zowel wat de fysieke staat van het areaal als wat
betreft de kwaliteit van de regelprogramma’s op het niveau verzorgd. Vermeld dient te worden dat dit niveau
onder druk staat vanwege de structurele ombuigingen bij de functionele begroting. Sinds twee jaar wordt bij
de technische vervanging van de infrastructuur (masten, bekabeling) uitgegaan van een langere levensduur
dan 20 jaar.
Naast reguliere taken zoals de aanpak van verkeersonveilige kruispunten en het verbeteren van de doorstroming (onder andere door optimalisering van prioriteit voor het openbaar vervoer en groene golven), werden
in 2009 de volgende activiteiten ontplooid:
 bevorderen van de leefbaarheid door dynamische akoestische signalering voor visueel gehandicapten;
dynamische wachttijdvoorspelling voor ﬁetsers en voetgangers. Daarnaast worden, voor zover dat nog
niet eerder is gedaan, alle gesignaleerde oversteken naar tram- of bushaltes van tikkers voorzien
 bevorderen van de duurzaamheid en verlenging van de levensduur van de masten, uitleggers en portalen
door het instellen van een regulier schilderprogramma. Ook vindt een controle op de stevigheid van het
materiaal plaats
 onderzoek voor de businesscase voor de versnelde vervanging van de huidige lantaarns door
LED-exemplaren
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5.13.1 Verkeersmanagement

5.13.2 Verkeersinformatiesystemen
Zowel de vaste als de dynamische systemen zijn in goede staat, op niveau verzorgd. Voor de vaste systemen
wordt bewegwijzering voor auto- en ﬁetsverkeer aangelegd en onderhouden volgens landelijke richtlijnen.
Deze richtlijnen vormen eveneens het referentiekader voor het beheer van het voetgangerssysteem in
de binnenstad. In 2008 werden de aanpassing en uitbreiding van het verwijssysteem voor voetgangers
voorbereid. Op het moment van schrijven wordt dit systeem aangelegd.
De ontwikkeling van de afgelopen jaren m.b.t. de meer dynamische systemen is gekoppeld aan de ambities
van verkeersmanagement. Deze ambities behelzen de betere benutting van de huidige infrastructuur, onder
andere door de ontwikkeling van scenario’s voor verschillende verkeersbeelden. Dit om een maximale
benutting, betrouwbare reistijden en minimale omgevingshinder te bewerkstelligen. Geavanceerde systemen
zijn daarbij een groeiende markt. Deze systemen kennen overigens een stevig investeringsniveau en relatief
hoge beheerkosten, dat laatste mede als gevolg van snelle afschrijving. De bijdrage aan de nieuwbouw van
geavanceerde systemen is opgenomen in het Meerjarenvoorstel Mobiliteitsfonds. Deze bijdrage krijgt een
structureel karakter in verband met de vervangingsinvesteringen.

5.14 Openbare verlichting
De staat van de openbare verlichting is op het niveau verzorgd. De middelen zijn hiervoor aanwezig via
de functionele begroting en de rompmatige kredieten, maar het niveau verzorgd staat wel onder druk als
gevolg van de structurele ombuigingen op de functionele begroting die sinds vaststellen de Nota BON
(Beheren op Niveau) hebben plaats gevonden. Op het aspect aardingsveiligheid scoort de installatie
minimaal tot sober en op een aantal locaties onderschrijdt het niveau waarschijnlijk zelfs de minimumnorm.
Dit punt is in de risicoparagraaf opgenomen. De rapportage over het expertise- onderzoek door
Kema is aangeboden aan de wethouder die instemde met de voorgestelde maatregelen. In 2006 heeft
uw Vergadering het beleidsplan Openbare Verlichting 2005-2015 vastgesteld, waarin de ambities met
betrekking tot aanleg, beheer,wijziging en vervanging zijn vastgelegd. In 2007 werd het Beheerplan
Openbare Verlichting opgesteld en in 2009 is begonnen met het actualiseren van het Meerjaren
Vervangingsprogramma 2008-2012. Een integrale aanpak bestaande uit inspectie, het objectbeheer en het
vervangingsprogramma beoogt de openbare verlichting op het niveau verzorgd te houden. In 2009 zijn er
proeven gedaan met LED en dimbare verlichting. Op basis van de evaluatie van deze proeven zal in 2010
beleid voor grootschalige toepassing ontwikkeld worden.

3

Het doseren van het verkeer op een toerit heeft als belangrijkste doelstelling dat de instroom naar een
hoofdweg kan worden beperkt, en het verkeersaanbod op een homogene wijze in de tijd kan worden
aangeboden. Dit voorkomt schokgolven, turbulentie en verhoogt de doorstroming op de hoofdweg.
Hiertoe wordt een soort verkeerslicht opgesteld aan het einde van de toerit. De toerit dient daarbij als
een opstelbuffer voor het verkeer dat de hoofdweg op wil. Dit proces van doseren kan automatisch
worden ingezet, op basis van de gemeten verkeersomvang op de hoofdweg, of informatie verkregen van
gekoppelde installaties. Het doseren wordt uitgevoerd door een verkeersregelinstallatie.
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In het kader van Fileproof en stedelijk verkeersmanagement zijn er koppelingsvlakken aangebracht tussen
Verkeersregelinstallaties (VRI) en Toeritdoseerinstallaties3 (TDI). Dit vergt extra onderhoud en datzelfde geldt
voor de instandhouding van de monitoringgegevens en de scenario’s voor stedelijk verkeersmanagement.
Deze extra onderhoudsinspanningen vloeien voort uit de implementatie van de maatregelen in het kader van
Fileproof.
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5.14.1 Stadsilluminatie
De Stadsilluminatie die Amsterdam thans rijk is wordt beheerd als onderdeel van de openbare verlichting.
In de functionele begroting voor openbare verlichting is hiervoor een bedrag gereserveerd. Bij stadsilluminatie vinden visuele en (eens in de twee à drie jaar) integrale inspecties plaats. De integrale inspectie
is begonnen in december 2009 en wordt afgerond in januari 2010. De verwachting is dat de installaties
voor het merendeel in redelijke staat verkeren. Op basis van de uit de integrale inspectie voortvloeiende
rapportages wordt een vervangingsprogramma opgesteld dat vervolgens in jaarschijven en projecten wordt
vertaald. Eind 2009 heeft een algehele remplace van lampen plaatsgevonden. Voorts 2010 zijn twee visuele
inspecties voorbereid, die een overzicht zal opleveren van verlichting die niet brandt, verlichting die niet
goed is uitgericht en verlichting die zichtbaar beschadigd is of smerig.

5.14.2 Stadsklokken
Ook de stadsklokken van Amsterdam worden beheerd onder de paraplu van de openbare verlichting. In de
functionele voor openbare verlichting is hiervoor dan ook een bedrag gereserveerd. Twee keer per jaar (bij
ingang van de zomer- en de wintertijd) worden de klokken visueel geïnspecteerd. Eens per drie jaar vindt er
integrale inspectie plaats met een grondige schouw en analyse van de technische staat van de stadsklokken,
op basis waarvan het meerjarige vervangingsprogramma geactualiseerd wordt. De klokken gaan ongeveer
15 jaar mee.

5.15 Infrastructuur metro/tram
5.15.1 Metro
De staat van onderhoud van de metro-infrastructuur (circa 115 km enkelspoor) is de laatste jaren sterk
verbeterd. Net als de Ringlijn en Amstelveenlijn komt de Oostlijn naar niveau verzorgd. In 2010 zal het
nieuwe station Kraaiennest in gebruik genomen worden en wordt de tunnelveiligheid naar het door VROM
vereiste niveau gebracht. Gemeten aan de hoeveelheid storingen heeft het netwerk voor de reizigers het
niveau verzorgd. De theoretische technische levensduur van het treinbesturingssysteem (Signaling) en het
centrale bedieningssysteem (CBI) is verlopen. In het kader van AMSYS zullen deze systemen in de periode
2013-2018 voor het grootste deel vervangen worden en robuust gemaakt.

5.15.2 Tram
De traminfrastructuur (circa 215 km enkelspoor) bevindt zich momenteel net onder het niveau verzorgd. De
technische staat is grotendeels goed en de middelen zijn aanwezig om de reguliere werkzaamheden op het
huidige niveau te blijven verrichten. In 2009 is echter geconstateerd dat op sommige plekken in de stad
sprake is van degeneratie van de klemverbindingen voor de bevestiging van de tramrails met als gevolg
losliggende rails. Dit lijkt te worden veroorzaakt door zwaardere belasting sinds de komst van de Combino,
de zogeheten lage vloertram die sinds 2002 in Amsterdam rondrijdt. In de afgelopen periode is een deel van
de losliggende rails weer vastgezet met nieuwe en betere klembevestigingen, maar nog niet alle trajecten
waar zich problemen voordoen zijn aangepakt. Bovendien kan het probleem zich in de toekomst op meer
locaties gaan voordoen. Losliggende tramrail leidt tot excessieve kosten, die niet binnen de reguliere
middelen gedekt kunnen worden. Daarom zal nu en in de toekomst aanvullende ﬁnanciering nodig zijn.
Op het gebied van de toegankelijkheid en de doorstroming zijn verbeteringen gewenst. Van de tramhalten
is 49% opgehoogd maar voor de overige 51% (246 halten) is nog een aanzienlijk budget benodigd. DIVV is
met Stadsregio Amsterdam in gesprek over de ﬁnancieringsbehoefte en -mogelijkheden. Daarnaast wordt
jaarlijks vanuit de gemeente een budget beschikbaar gesteld voor tramhalteaanpassingen.
Gerichte slimme maatregelen ter bevordering van doorstroming kunnen, zeker bij een lijngewijze aanpak,
goede resultaten opleveren qua regelmaatbeheersing en stiptheid. Het zal de algemene kwaliteit ten
goede komen, zeker vanuit het perspectief van de reizigers. Binnen het Meerjarenvoorstel Mobiliteitsfonds
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5.16 Installaties, machines en apparaten
Veruit de belangrijkste kapitaalgoederen in deze rubriek zijn de Afvalenergiecentrale (AEC) en Hoogrendement Centrale (HRC) van het Afvalenergiebedrijf (AEB).
De AEC is inmiddels 16 jaar in productie. In 2009 is gestart met het groot onderhoud dat in 2010 zal worden
voortgezet. Correctief onderhoud wordt teruggedrongen en omgezet in preventief onderhoud, waarvoor
een meerjarig onderhoudsprogramma wordt ontwikkeld.
De HRC is per 1 oktober 2009 uit de projectfase in operationele fase gebracht, als resultaat van het
verbeterprogramma dat sinds 2008 wordt uitgevoerd en in 2010 en 2011 gecontinueerd zal worden. Het
verbeterprogramma gaat uiteindelijk over in een soortgelijk meerjarig onderhoudsprogramma als voor de
AEC geldt.
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zijn (beperkte) ﬁnanciële middelen beschikbaar voor bijvoorbeeld de aanleg van vrije trambanen. Maar
tegelijkertijd is er de ontwikkeling dat er door ruimtegebrek – bijvoorbeeld door het aanleggen van vrij
liggende ﬁetspaden bij reconstructies – steeds vaker gekozen wordt voor medegebruik van de trambaan
door autoverkeer, wat weer nadelig is voor de doorstroming.

6 Gemeentelijk grondbeleid

gemeentelijk grondbeleid

6.1 Inleiding
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 vastgestelde grondexploitaties. De gemeente geeft verder 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 vastgoedmarkt. Daarnaast is de hoogte van de
grondprijzen ook bepalend voor de te genereren opbrengsten in de plangebieden. Een ontwikkeling van de
laatste jaren is de verschuiving van de erfpachtuitgifte van bouwrijpe grond naar aanpassing van bestaande
erfpachtrechten als gevolg van transformatie c.q. herontwikkeling van bestaande locaties. De verwachting is
dat deze ontwikkeling de komende jaren verder doorzet. Hiervoor is het Transformatieteam opgericht. Het
Transformatieteam ontwikkelt beleid voor de transformatieopgave.

6.2 Grondprijsbeleid
De gemeente voert een functioneel grondprijsbeleid door per locatie de grondprijs te relateren aan de te
realiseren bestemming of functie. Voor commerciële woon- en werkfuncties wordt de grondprijs vastgesteld
op basis van de residuele waarde van het betreffende stuk grond: de commerciële nieuwbouwwaarde
(verkoopprijs of beleggingswaarde) van het vastgoed verminderd met de bouwkosten en de bijkomende
kosten van het gebouw. De gemeente hanteert hierbij de genormeerd residuele methode, waarbij
per functie uitgegaan wordt van gemiddelde bouw- en bijkomende kosten, gebaseerd op een aantal
referentieprojecten.
Voor niet commerciële functies, zoals sociale woningbouw, maatschappelijke en sociale voorzieningen,
wordt gewerkt met vaste grondprijzen. Deze grondprijzen worden sinds 2008 jaarlijks geïndexeerd. Dit
als uitvloeisel van het akkoord Bouwen aan de stad, waarin de gemeente en de gezamenlijke corporaties
tot indexering van de grondprijzen voor sociale huurwoningen hebben besloten. Voor de overige niet
commerciële functies gelden standaard grondprijzen die in de gehele stad gelijk zijn.
De hoofdlijnen en bandbreedten van de grondprijsbepaling voor de belangrijkste ruimtelijke functies
(wonen, werken, recreëren, et cetera) worden door uw Vergadering jaarlijks vastgesteld. Ons College werkt
deze hoofdlijnen in de Handleiding Grondprijsbepaling uit in concrete grondprijzen per functie, locatie
en bebouwingstype. In bijzondere gevallen kan door de directeur OGA (daartoe gemandateerd door ons
College) worden besloten hiervan af te wijken.
Voor het jaar 2009 zijn eind 2008 echter nieuwe grondprijsniveaus vastgesteld. De kredietcrisis – en
de daaruit voortvloeiende onzekerheden over de economische ontwikkelingen in het algemeen en de
vastgoedmarkten in het bijzonder – heeft ertoe geleid dat het Grondprijsbeleid 2008 is verlengd naar 2009.
De gemeentelijke grondproductie wordt uitgevoerd door stadsdelen en door de centrale stad (voor
zover het gaat om grote, complexe en risicovolle projecten), of door de stadsdelen en de centrale stad
gezamenlijk (coalitieprojecten). Een essentieel kenmerk is dat de resultaten van vrijwel alle grondexploitaties
gemeentebreed worden verevend. Voor grondexploitaties van stedelijke vernieuwingsplannen bestaat een
apart budgettair kader.
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6.3 Nieuwe ontwikkelingen
De verwachting is dat de huidige economische recessie naast conjuncturele, ook structurele gevolgen
heeft voor de kantorenmarkt. Om hier als gemeente Amsterdam op voorbereid te zijn, wordt een strategie
geformuleerd ten aanzien van de ontwikkelingen op de regionale en Amsterdamse kantorenmarkt en de
regierol van de overheid daarin. Deze kantorenstrategie moet richting geven aan de overheidssturing op
de kantorenmarkt om de leegstand terug te brengen tot een acceptabel niveau en om de (eventuele)
uitbreiding en verversing van de kantorenvoorraad vorm te geven. De kantorenstrategie zal zich niet alleen
richten op de planvoorraad, maar vooral ook op de bestaande voorraad. Dit zal dus meer omvatten dan
alleen snijden in de planvoorraad. Met de kantorenstrategie moet de gemeente Amsterdam in staat zijn
nieuwe kantoorontwikkelingen te toetsen, kantoorlocaties te beoordelen en herontwikkeling en transformatie
van leegstaande kantoren te faciliteren en stimuleren.
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gemeentelijk grondbeleid

Tot slot wordt gewerkt aan de vormgeving van meer regionale samenwerking op ruimtelijk vlak. De Schiphol
Area Development Company (SADC), waarin de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, de provincie
Noord Holland en het bedrijf Schiphol samenwerken, is versterkt teneinde de realisering van luchthavengebonden functies te verbeteren en te vergemakkelijken. In 2009 is besloten tot de doorstart van SADC en
zijn de eerste stappen gezet voor het oprichten van een gemeenschappelijke exploitatie maatschappij voor
de ontwikkeling van de gronden in Lutkemeer 3 in Osdorp. De slagkracht van SADC wordt versterkt door
middel van vergroting van het aandelenkapitaal en/of uitbreiding van grondposities.

7 Bedrijfsvoering

7.1 Bedrijfsvoeringsverklaring & Integrale Meting
Bedrijfsvoering
7.1.1 Inleiding

bedrijfsvoering

Elke gemeentelijke organisatie moet haar taken vervullen zoals deze door het gemeentebestuur zijn
vastgesteld. Adequate bedrijfsvoering, dat wil zeggen goede interne sturing en beheersing van primaire
en ondersteunende processen, is een essentieel instrument om er voor te zorgen dat die taken ook
daadwerkelijk en goed worden uitgevoerd.
Uitgangspunten bij goede bedrijfsvoering zijn doelmatigheid en doeltreffendheid (efﬁciency en effectiviteit).
Bedrijfsvoering heeft een afgeleide betekenis: de gedachtevorming begint bij een visie op de stad, staat
dan stil bij de beleidsdoelen en de gemeentelijke organisatie die daarbij passen en eindigt bij de daaruit
voortvloeiende eisen aan de bedrijfsvoering.
Een samenhangend instrumentarium
Sinds 2005 beschikt ons College over een samenhangend instrumentarium voor sturing en bewaking
van de bedrijfsvoering op de langere termijn. De basis voor dit instrumentarium is een door ons College
vastgestelde set van 28 concernbreed geldende normen voor de bedrijfsvoering, verdeeld over vijf
disciplines:
1. ﬁnanciën en processturing
2. juridische kwaliteitzorg (inclusief inkoop)
3. informatie (ICT en informatiebeheer)
4. P&O (inclusief integriteit)
5. communicatie en dienstverlening
Hiermee wordt de diensttakken een duidelijke en compacte maatstaf geboden voor zorgvuldige beoordeling
of de feitelijke stand van zaken overeenkomt met concernbreed geldende normen. Deze normen stimuleren
de directeuren van de diensten en bedrijven tot een zorgvuldige beoordeling van de kwaliteit van de
eigen bedrijfsvoering. Ons College verschaffen ze op de belangrijkste terreinen inzicht in de stand van de
bedrijfsvoering van zowel de individuele diensten en bedrijven als van de gemeente als geheel. Om na te
kunnen gaan in hoeverre de gemeentelijke organisaties aan de normen voldoen voerde ons College twee
(elkaar aanvullende en versterkende) instrumenten in:
1. jaarlijks leggen alle gemeentelijke diensten en bedrijven een Bedrijfsvoeringsverklaring (BVV) af.
De Bedrijfsvoeringsverklaring (BVV) wordt ingevuld aan de hand van de concernnormen voor de
bedrijfsvoering
2. deze normen vormen tevens het uitgangspunt voor de Integrale Meting Bedrijfsvoering (IMB), een
periodiek audit-instrument dat bij alle diensten en bedrijven eens in de vier jaar als onafhankelijke toets
op de afgegeven BVV wordt toegepast. Dit controlinstrument levert diensten en bedrijven het inzicht op
in hoeverre ze voldoen aan de op concernniveau gestelde minimale eisen op het gebied van bedrijfsvoering en primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de IMB
worden er aanbevelingen gedaan en prioriteiten gesteld voor verbetervoorstellen. Hierbij is de aandacht
vooral gericht op risico’s, dat wil zeggen hiaten in de bedrijfsvoering die 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. Doel
is ook dat de bevindingen en aanbevelingen worden meegenomen in de jaarlijkse overleggen over
begroting en jaarrekening
De volgende twee paragrafen bieden uw Vergadering een overzicht van de resultaten uit de ingediende
bedrijfsvoeringsverklaringen, respectievelijk per bedrijfsvoeringsdiscipline en per norm. Het geeft u een
beeld van de situatie waarin de gemeentelijke bedrijfsvoering zich bevindt, maar laat ook zien hoe de
bedrijfsvoering zich binnen het concern ontwikkelt. Zo kunnen globaal tendensen gesignaleerd worden op
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basis waarvan verder aan risicobeheersing en verbetering van het instrumentarium gewerkt kan worden.
Het zichtbaar maken van de resultaten per bedrijfsvoeringsdiscipline én per individuele bedrijfsvoeringsnorm
biedt ons College de mogelijkheid integrale afwegingen te maken over de bedrijfsvoering én over verdere
normstelling.
Van de 31 diensten en bedrijven hebben er 27 een Bedrijfsvoeringsverklaring (BVV) over 2009 aangeleverd.

7.1.2 Resultaten ingediende bedrijfsvoeringsverklaringen per
bedrijfsvoerings-discipline
Om uw Vergadering per bedrijfsvoeringsdiscipline een beeld te geven van de invulling door de diensten
van de bedrijfsvoeringsverklaring zijn de antwoorden en toelichtingen van diensten weergegeven op
de schaal voldoet aan de norm, voldoet deels aan de norm, voldoet niet aan de norm en n.v.t – als
een dienst een norm niet op zichzelf van toepassing acht. In tabel 1 hieronder zijn de verklaringen per
bedrijfsvoeringonderdeel geconsolideerd.
Tabel 1: Score op hoofdlijnen (op basis van gewogen gemiddelde) volgens opgave diensten en bedrijven
Normen

voldoet

voldoet deels

voldoet niet

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

56%

67%

61%

69%

27%

22%

20%

30%

1%

2%

3%

1%

Juridische
Kwaliteitszorg
(incl. Inkoop)

47%

53%

51%

63%

29%

31%

23%

5%

4%

4%

Informatie (ICT en
Informatiebeheer)

58%

59%

57%

73%

25%

30%

25%

24%

3%

2%

2%

3%

Personeel en
Organisatie

61%

69%

68%

70%

23%

21%

16%

23%

1%

1%

1%

7%

Communicatie en
Dienstverlening

63%

70%

63%

81%

14%

15%

13%

13%

1%

2%

2%

2%

Normen

n.v.t.
2006

2007

2008

2009

Financiën en Processturing

3%

0%

0%

0%

Juridische Kwaliteitszorg (incl. Inkoop)

5%

3%

4%

7%

Informatie (ICT en Informatiebeheer)

1%

0%

1%

0%

Personeel en Organisatie

2%

0%

1%

0%

Communicatie en Dienstverlening

7%

5%

6%

4%

Financiën en Processturing
Betreffende de normen Financiën en Processturing wordt in de BVV’s 2009 een positiever beeld geschetst
dan in die van 2008. De hogere scores zijn vooral gerealiseerd bij de normen 1.1 (ﬁnanciële kaders) en norm
1.3 (risicovolle bedrijfsprocessen).
Ongeveer 65% van de diensten heeft gewerkt aan de uitvoering van de adviezen zoals gegeven in de
IMB-rapportage. Toch is het de vraag of deze scores naar de toekomst kunnen worden doorgetrokken nu er
met ingang van 2010 door het Bedrijfsvoerings-TAT kritische vragen over de ingevulde BVV’s worden gesteld
en vanaf 2011 de geactualiseerde normen van kracht zullen worden.

Juridische Kwaliteitszorg (inclusief Inkoop)
In vergelijking met 2008 is er een sterke toename van het aantal juridische kwaliteitsnormen waaraan de
diensten naar eigen zeggen volledig voldoen. Deze toename (van 12%) is in vergelijking met voorgaande
jaren atypisch, zodat nog niet van een positieve trend gesproken kan worden. Er wordt daarnaast vaker
(3%) dan in voorgaande jaren over juridische normen verklaard dat ze niet van toepassing zijn. Dit is vooral
opvallend bij de norm (2.6) die betrekking heeft op het aangaan van overeenkomsten.
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bedrijfsvoering

2006
Financiën en
Processturing

Informatie (ICT en Informatiebeheer)
De scores van de normen Informatie (ICT en Informatiebeheer) zijn zeer sterk verbeterd ten opzichte van de
scores uit 2008. Deze verbetering wordt vooral veroorzaakt door een hogere positieve score bij norm 3.3
(statuut voor de informatievoorziening).

Personeel en Organisatie
Voor wat betreft de P&O normen kan geconstateerd worden dat aan bijna alle bedrijfsvoeringsnormen op
P&O gebied voldaan of deels wordt voldaan.

Communicatie en Dienstverlening
Ook bij de normen Communicatie en Dienstverlening laten de scores in de BVV’s 2009 een positiever beeld
zien dan in 2008. De verbetering van de scores is verdeeld over de normen 5.1 (eenduidige informatie), 5.3
(meting klanttevredenheid) en 5.4 (Dienstverlening). Norm 5.4 kan door het ontbreken van audit-rapportages
van DFM niet objectief worden beoordeeld.

7.1.3 Resultaten ingediende bedrijfsvoeringsverklaringen per norm
Om uw Vergadering een beeld te geven van de wijze waarop de bedrijfsvoering zich binnen het concern
per norm ontwikkelt, zijn in tabel 2 voor ieder van de 28 bedrijfsvoeringsnormen de scores (percentages)
en het getal der scorende diensten en bedrijven weergegeven. Daarbij worden de volgende categorieën
onderscheiden:
 voldoet niet


voldoet nog steeds (dat wil zeggen reeds vóór 2009)



voldoet deels
voldoet per 2009 (dat wil zeggen met ingang van 2009)



bedrijfsvoering

Per bedrijfsvoeringsnorm kunnen tendensen waargenomen worden, gekoppeld aan het aantal diensten en
bedrijven dat binnen één de hierboven genoemde categorieën valt.
Tabel 2: Scores per norm en aantallen (volgens opgave diensten en bedrijven)

Financiën en processturing

Financiën en processturing

Score

Aantal

100%

30
25

80%

20
60%
15
40%
10
20%

5

0

0
1.1

Voldoet niet

1.2

1.3

1.1

1.2

1.3

Voldoet niet

0

0

1

0%

0%

4%

Voldoet nog steeds

30%

37%

15%

Voldoet nog steeds

8

10

4

Voldoet deels

11%

19%

59%

Voldoet deels

3

5

16

Voldoet per 2009

59%

44%

22%

Voldoet per 2009

16

12

6
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Juridische kwaliteitszorg (incl. inkoop)

Score

100%
80%
60%
40%
20%

0
2.1

2.2

Voldoet niet

15%

15%

0%

0%

4%

0%

0%

0%

11%

Voldoet nog steeds

26%

33%

19%

30%

33%

11%

26%

26%

19%

Voldoet deels

30%

22%

48%

4%

11%

41%

26%

19%

15%

Voldoet per 2009

26%

22%

26%

48%

44%

37%

41%

48%

48%

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Juridische kwaliteitszorg (incl. inkoop)
Aantal

30

bedrijfsvoering

25
20
15
10
5
0
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Voldoet niet

4

4

0

0

1

0

0

0

3

Voldoet nog steeds

7

9

5

8

9

3

7

7

5

Voldoet deels

8

6

13

1

3

11

7

5

4

Voldoet per 2009

7

6

7

13

12

10

11

13

13
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Informatie (ICT en informatiebeheer)

Score

100%
80%
60%
40%
20%

0
3.1
Voldoet niet

3.2

3.3

3.4

7%

0%

0%

4%

Voldoet nog steeds

11%

33%

41%

26%

Voldoet deels

48%

7%

11%

30%

Voldoet per 2009

33%

59%

48%

41%

Informatie (ICT en informatiebeheer)

bedrijfsvoering

Aantal

30
25
20
15
10
5
0
3.1

3.2

3.3

3.4

Voldoet niet

2

0

0

1

Voldoet nog steeds

3

9

11

7

13

2

3

8

9

16

13

11

Voldoet deels
Voldoet per 2009
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Personeel en organisatie

Score

100%
80%
60%
40%
20%

0
4.1
Voldoet niet

4.2

4.3

4.4

4.5

0%

0%

0%

4%

0%

Voldoet nog steeds

37%

37%

33%

41%

19%

Voldoet deels

26%

4%

41%

4%

37%

Voldoet per 2009

37%

59%

26%

52%

37%

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

0

0

0

1

0

10

10

9

11

5

7

1

11

1

10

10

16

7

14

10

Personeel en organisatie
Aantal

30

bedrijfsvoering

25
20
15
10
5
0
Voldoet niet
Voldoet nog steeds
Voldoet deels
Voldoet per 2009
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Communicatie en dienstverlening

Score

100%
80%
60%
40%
20%

0
5.1
Voldoet niet
Voldoet nog steeds
Voldoet deels
Voldoet per 2009

5.2

5.3

5.4

0%

0%

7%

0%

37%

37%

26%

26%

7%

4%

19%

22%

56%

56%

48%

41%

5.1

5.2

5.3

5.4

0

0

2

0

10

10

7

7

2

1

5

6

15

15

13

11

Communicatie en dienstverlening

bedrijfsvoering

Aantal

30
25
20
15
10
5
0

Voldoet niet
Voldoet nog steeds
Voldoet deels
Voldoet per 2009
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7.1.4 Resultaten evaluatie Integrale Meting Bedrijfsvoering
De eerste cyclus (2005 t/m 2008) van de Integrale Meting Bedrijfsvoering (IMB) is geëvalueerd. Momenteel
wordt aan een voorstel gewerkt voor een gewijzigde invulling van de IMB vanaf 2011. In dit voorstel worden
de verbanden tussen IMB, Bedrijfsvoeringsverklaring (BVV), Bedrijfsvoering-Toets- en Adviesteam (B-TAT) en
risicomanagement verduidelijkt. In overleg met de verantwoordelijke directies van de Bestuursdienst zijn de
normen van de BVV in 2009 herzien. Deze normen zullen in 2011 van kracht worden, tegelijk met de nieuwe
opzet van de IMB. Ook zal dan (verder) uitvoering gegeven moeten worden aan de acties die voortvloeien
uit het B-TAT.
In 2010 vinden voor het eerst de in 2009 ingevoerde B-TAT’s van de 12 TAT-diensten plaats. Ten behoeve
van deze bijeenkomsten worden de bedrijfsvoeringsverklaringen over 2009 grondig geanalyseerd. De vragen
die daarbij rijzen worden de betreffende diensten tijdens hun B-TAT voorgelegd. Zodra alle gesprekken met
deze diensten hebben plaatsgevonden en de vragen door de diensten zijn beantwoord, brengt het B-TAT
verslag uit aan de gemeentesecretaris. Deze werkwijze levert niet alleen kwalitatief betere BVV’s op, maar is
ook een reactie op de klacht van de diensten dat zij na het indienen van de BVV nooit respons kregen van de
Bestuursdienst.
Met ingang van 2010 analyseert het B-TAT, bij de diensten waar in het verslagjaar een IMB werd uitgevoerd,
de resultaten en aanbevelingen uit die IMB-rapporten met de door de diensten ingediende BVV’s. Uw
Vergadering treft de bevindingen aan in de paragraaf Analyse BVV 2009 en IMB 2009.
Twee diensten, waarbij in 2009 een IMB is uitgevoerd, hebben over 2009 geen BVV aangeleverd. Van deze
diensten worden uitsluitend de scores uit de IMB-rapporten weergegeven.

7.2 Toezeggingen van ons College aan uw Vergadering

7.2.1 Moties
Motie De Wit, Kaplan, Molenaar, van der Pligt, Van Drooge en Hoogerwerf met daarin de
volgende punten:


SMART geformuleerde P&C-jaarkalender
Status: afgerond



Visie op Egalisatiefonds
Uw Vergadering draagt ons College op een visie uit te werken op de hoogte van het egalisatiefonds
voorafgaand aan de vaststelling van de Begroting 2010. Ons College heeft dit toegezegd.
Status: afgerond



Reguliere verantwoording verbonden partijen en deelnemingen
Uw Vergadering draagt ons College op met een reguliere verantwoording te komen in uw Vergadering
over het onderwerp ‘Verbonden Partijen/deelnemingen’. Ons College heeft dat als volgt vertaald:
In de komende begroting(en)/rekening(en) zal de verplichte paragraaf Verbonden partijen worden verrijkt
met beschikbare informatie uit bestaande rapportages, waarbij met name aandacht gegeven zal worden
aan deelnemingen die als ‘beheersmatige aandacht hoog’ zijn geclassiﬁceerd.
Status: In de Begroting 2010 en in de Jaarrekening 2009 is een ‘verrijkte’ paragraaf Verbonden partijen
opgenomen.



Kwaliteitverbetering Basisregistratie Vastgoed
In juni 2009 heeft een ambtelijke werkgroep waarvan de leden afkomstig zijn uit DPG, de stadsdelen
(BWT) en ACAM een plan van aanpak gepresenteerd met verbeterpunten.
Status: afgerond
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bedrijfsvoering

Tijdens de debatten over de Jaarrekening 2008 heeft ons College uw Vergadering toezeggingen
gedaan naar aanleiding van een aantal moties. Ook de bevindingen en adviezen van ACAM en de
Rekeningencommissie in hun verslagen van over de controle van de Jaarrekening 2008 leidde tot een aantal
toezeggingen door ons College. Hieronder worden de onderwerpen en de stand van zaken omtrent de
beloofde acties in het kort opgesomd.



Beter inzicht in Inhuur Externen
Uw Vergadering draagt ons College op in de Jaarrekening 2009 een vergelijkend overzicht over de inhuur
van externen volgens de nieuwe methode op te nemen vanaf 2007.
Status: afgerond



Sterkere controlrol Concern Financiën
Uw Vergadering draagt ons College op om Concern Financiën een meer belangrijke taak toe te
bedelen bij de control. Ons College heeft opdracht gegeven een integrale visie op toezicht en control
op te stellen met daarin begrepen een visie op centrale/decentrale management- aansturing en de
positionering van concern control.
Status: Plan van aanpak is opgeleverd; visienotitie ‘Versterken gemeentebrede controlfunctie en nieuwe
rol concerncontroller’ wordt momenteel vervaardigd.

Motie Ivens en Ornstein
Onderbouwing extracomptabele reserves
 In de Jaarrekening 2009 wordt precies aangegeven welke reserves extracomptabel zijn en waarom.
Status: afgerond


Opstellen nota Reserves, voorzieningen, die in 2009 aan uw Vergadering wordt aangeboden ter
besluitvorming
Status: afgerond. De Beleidsnotitie Reserves, voorzieningen en van overheden (te) ontvangen voorschotbedragen werd uw Vergadering op 17 december aangeboden.

Motie Burke en de Goede

bedrijfsvoering



Gezond eten op school
De Jaarrekening 2009 zodanig te wijzigen dat de voorgestelde vrijval van € 150.000 komt te vervallen en
dat dit bedrag wordt toegevoegd aan de gevormde bestemmingsreserve.
Status: afgerond

7.2.2 Bevindingen Rekeningcommissie


De jaarrekeningen van de gemeentelijke diensten worden steeds dikker en zijn minder goed leesbaar
Toezegging: Speciﬁeke aandacht voor omvang (kort en bondig rapporteren) dienstjaarrekeningen 2009 in
Circulaire Jaarrekening 2009
Status: afgerond
Toezegging: Aansluiting beleid en middelen wordt verder versterkt in Begroting 2010
Status: afgerond



Bijlagen bij de jaarrekening van gemeentelijke organisatieonderdelen
Speciﬁeke aandacht voor formats en de toelichting daarop.
Status: afgerond



Verslaglegging duurzaamheidindicatoren
Toezegging: Speciﬁeke aandacht voor format Prestatie-indicatoren Duurzaamheid in Circulaire Jaarrekening 2009 en ter beschikking stellen van een Handboek Duurzaamheid via intranet
Status: afgerond



Verschil tussen realisatie en begroting
Toezegging: In de nabije toekomst zullen de actualisatie en de 9-maandsrapportage leiden tot formeel
vast te stellen begrotingswijzigingen daar dit een logische ontwikkeling betreft.
Status: Op bestuurlijk niveau is besloten dat de 9-maandsrapportage vooralsnog haar huidige vorm
behoudt.

Basisregistratie Vastgoed: zie hierboven punt 4 motie De Wit, Kaplan, Molenaar, van der Pligt, Van Drooge
en Hoogerwerf
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7.2.3 Bevindingen ACAM


Bevindingen naar aanleiding van extra opdrachten voortvloeiend uit het Programma van eisen voor de
accountantscontrole
Toezegging: hierboven punt 2 bij Motie Ivens en Ornstein
Toezegging: In de Circulaire Rekening 2009 wordt opgenomen dat – in geval van substantiële begrotingsafwijkingen – diensten een heldere toelichting dienen te vestrekken op begrotingsvolgnummer-niveau
met een karakterisering van het al dan niet structurele karakter van de overschrijding(en).
Status: afgerond



ACAM stelde vast dat binnen de gemeenterekening verschillende onderhoudsvoorzieningen voorkomen
of juist niet, of dat ze niet toereikend zijn. Vaak ontbreken meerjaren onderhoudsplannen of is het
onderscheid tussen achterstallig onderhoud, groot onderhoud en nieuwe investeringen niet goed
gemaakt. ACAM adviseert te komen tot een eenduidig beleid waaraan alle diensten zich moeten houden,
waarbij in ieder geval moet worden beschikt over inzicht in het achterstallig en grootonderhoud.
Status: ons College nam het advies over en heeft bij de Jaarrekening 2009 een nulmeting verricht. Het
streven is bij de Begroting 2012 nieuwe richtlijnen in te laten gaan.



ACAM gaf aan dat in het project Noord/Zuidlijn een aantal risico’s is onderkend met een kleine kans maar
met grote gevolgen indien deze zich zouden voordoen (de KKGG-risico’s). De eventuele schade van
dergelijke KKGG-risico’s kan dermate groot zijn dat het bestaande risicofonds dan wellicht niet voldoende
dekking biedt.

7.3 Personeel en organisatie
7.3.1 Formatie en bezetting
Uit de cijfers in de jaarrekeningen van de diensten en bedrijven blijkt dat de formatie bij de gemeente
Amsterdam (exclusief de stadsdelen) in 2009 ten opzichte van 2008 is gestegen met 4,7% ofwel 423 full-time
equivalenten (fte). De bezetting in fte is in 2009 – ten opzichte van 2008 – gestegen met 4,8 % ofwel 427 fte.
Als gevolg van een afrondingsverschil geeft het overzicht per dienst1 een stijging in formatie te zien van 420.
Uit dat overzicht blijkt ook dat van de totale formatie van 9.291 fte, 6.351 fte ten laste komt van de
algemene middelen, dat 1.452 fte facilitair wordt doorberekend en dat 1.489 fte ten laste komt van externe
ﬁnancieringsbronnen.
De stijging in de formatie en bezetting kent een aantal redenen, de belangrijkste zijn:
 uitbreiding takenpakket
 areaaluitbreiding
 uitvoering prioriteiten
 regionale ontwikkeling
 vervulling van openstaande vacatures
 betere afstemming van de personele bezetting op de formatie

1

Zie Personele overzichten in de Cijfermatige overzichten in de laatste paragraaf van deze jaarrekening.
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Reactie College: Ons College meent dat de risico’s van het project voldoende zijn gedekt. Daarbij
onderkent ons College dat het beschikbare budget mogelijk onvoldoende dekking biedt voor de
eventuele gevolgen van een KKGG-risico. Het zal dan gaan om calamiteiten waarvan de gevolgen niet
anders dan ad hoc naar bevind van zaken kunnen worden opgevangen.
Ons College vindt het niet verantwoord hiervoor nu extra schaarse middelen opzij te zetten die dan ook
niet voor andere doeleinden beschikbaar zijn.

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Formatie in Fte

8.868

8.798

9.291

Bezetting in Fte

8.793

8.519

9.220

(Bronnen: de Jaarrekening 2008 en de jaarrekeningen van diensten en bedrijven over het jaar 2009; cijfers
zijn exclusief die van de stadsdelen)

Hieronder wordt de uitbreiding van de formatie c.q. de bezetting toegelicht voor die diensten en bedrijven
waar de uitbreiding van de formatie ten opzichte van de jaarrekening 2008 groter is dan 25 fte.

Afvalenergiebedrijf (AEB)
In 2009 is het formatieoverzicht vastgesteld voor de benodigde formatie van twee fabrieken inclusief de
ondersteuning. De bezetting is in overeenstemming gebracht met de formatie en houdt verband met de
nieuwe Hoog Rendement Centrale (HRC).

Bestuursdienst Amsterdam (BDA)
De uitbreiding bij BDA is grotendeels het gevolg van het invullen van langdurig openstaande vacatures en
deels door uitbreiding en het groeiende aantal opdrachten Adviesgroep Amsterdam (AGA) en vragen vanuit
de gemeentelijke organisaties (ABC).

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV)
Bij de DIVV is de bezetting gestegen doordat er meer openstaande vacatures zijn vervuld, en een inhaalslag
en veranderopgave op het gebied van de bedrijfsvoering is uitgevoerd.
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Dienst Dienstverlening en Facilitair Management (DFM)
De toename van het aantal fte’s in de bezetting is een gevolg van de toevoeging van de afdeling
dienstverlening aan de dienst DFM, de versterking van de digitale dienstverlening en de invulling van
vacatureruimte.

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)
Een groot deel van de toename van de bezetting komt door uitbreiding (zoals kwaliteitsaanpak onderwijs,
Inburgering en Sportplan) c.q. overheveling (zoals Leerlingenvervoer, Bureau Leerplicht Plus en Koers
Nieuw West) van taken, waaraan in veel gevallen ook een raadsbesluit ten grondslag ligt. Een deel van de
uitbreiding wordt gedekt door rijksmiddelen dan wel middelen van stadsdelen of externe partijen.

Dienst Werk en Inkomen (DWI)
Door de invoering van het nieuwe re-integratieproces zijn de re-integratie werkzaamheden in eigen beheer
toegenomen. De bezetting is ook toegenomen door een toename van het klantenbestand met 3.020 klanten
als gevolg van de recessie, de verkorting van de termijn waarbinnen een uitkering wordt toegekend, de
toename van het aantal jongeren met een Wet werk en bijstand-uitkering (Wwb) en de hoge prioriteit die
aan het opnemen van ID-medewerkers (Instroom/Doorstroom-regeling) in de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) is verleend.

Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD)
De stijging van het aantal fte’s is het gevolg van de in de loop van het jaar plaatsgevonden
budgetoverdrachten, de gestelde gemeentelijke prioriteiten (o.a. jeugdgezondheidszorg) en de gestegen
opdrachten van stadsdelen.

Haven Amsterdam (HA)
HA heeft in de Jaarrekening 2008 en de Begroting 2009 abusievelijk verkeerde formatie opgegeven. Het
betreft voornamelijk wijzigingen die het boekjaar 2008 betreffen.
Daarnaast is de uitbreiding van de formatie een gevolg van enerzijds de uitbreiding van het areaal (onder
andere extra werkzaamheden door veranderende wet- en regelgeving) en anderzijds het overnemen van
werkzaamheden van de Dienst Advies en Beheer (DAB).
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Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (OGA)
De uitbreiding met 35 fte’s is het gevolg van de centralisatie van de erfpacht en het aantal regiefuncties.

Selectieve vacaturestop
Door de fusie van de stadsdelen en de komende grote ﬁnanciële ombuigingsoperatie zal een kleinere
gemeentelijke organisatie ontstaan. De gemeente wil de teruggang van het aantal fte’s zoveel mogelijk via
de natuurlijke uitstroom en interne doorstroom realiseren. Om de interne mobiliteit te kunnen garanderen
heeft ons College besloten om per 1 februari 2010 een selectieve vacaturestop in te voeren. Alleen onder
zeer strikte voorwaarden kunnen mensen van buiten de gemeente nog worden aangenomen. Alle vacatures,
vast en tijdelijk, worden eerst intern en gemeentebreed opengesteld. Voor externe openstelling van een
vacature moet vooraf advies ingewonnen worden, via een collegiale toetsing, bij een toetsingscommissie.

7.3.2 Inhuur externen
In de Jaarrekening 2009 is, conform de uitvoering van de motie De Wit c.s., een vergelijkend overzicht
volgens de nieuwe methode opgenomen van de inhuur van externen over de jaren 2007, 2008 en 2009.
De weergegeven cijfers over 2007 en 2008 verschillen van die in eerdere publicaties omdat de diensten
en bedrijven de kostencatagorieën nu op de juiste wijze hebben verwerkt. Bovendien werd over 2007 nog
gerapporteerd op basis van het oude rekeningschema. De nieuwe methode leidt enerzijds tot een beter
inzicht in de werkelijke externe inhuurmaar levert anderzijds, en daarmee corresponderend, een hoger
bedrag aan kosten op.
Volgens de opgave van de diensten en bedrijven is er in 2009 € 92.814.428 uitgegeven aan de inhuur van
externen. Dit is exclusief de aan externe inhuur bestede bedragen uit externe ﬁnancieringsbronnen. Ten
opzichte van 2008 is dit een stijging van 24%.
De betreffende diensten en bedrijven geven voor de hogere kosten voor de inhuur van externen onder
andere de volgende redenen op:
het zichtbaar worden van de kosten door de juiste verwerking van de inhuur van derden in de diverse
kostencstegorieën over de jaren 2007-2009
 het voorkomen van boventaligheid bij reorganisaties en verzelfstandigingen
 het niet opvullen van vacatureruimte door de onzekere toekomst en tijdigheid van werkzaamheden bij
reorganisaties en verzelfstandigingen
 de toekenning van tijdelijke projecten en prioriteiten
 de spanning tussen de capaciteitsvraag en de beschikbare capaciteit
 de professionalisering van de bedrijfsvoering




Opgave inhuur externen volgens de nieuwe methode exclusief externe ﬁnanciering
Bedragen x 1 miljoen
Inhuur externen

2007

2008

2009

Totaal externe inhuur volgens deﬁnitie

68,8

75,1

92,8

Beleidsgevoelige inhuur

5,8

6,5

6,6

Beleidsadvies

5,0

8,8

13,6

Ondersteunende inhuur

15,5

17,1

23,8

Ondersteuning bedrijfsprocessen

42,5

42,7

48,8

waarvan voor:

(Bron: jaarrekeningen diensten en bedrijven 2009)

Bevindingen naar aanleiding van het overzicht van de cijfers externe inhuur 2009 ten opzichte van 2008:
 de totale kosten voor de inhuur van externen zijn gestegen met circa 23%; Dienst Milieu en Bouwtoezicht
(DMB), Servicehuis ICT (SHI) en de dienst Stadstoezicht (DST) geven de grootste stijgingen te zien
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de uitbreiding van de werkzaamheden door de recessie
inhuur op de bezette formatieplaatsen
 de vraag naar extra personeel door areaaluitbreiding en omzetstijging


bij een aantal diensten, zoals de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA), AEB en de GGD, zijn
de kosten signiﬁcant verminderd
 de kosten voor de zogeheten beleidsgevoelige inhuur zijn nauwelijks gestegen; de kosten voor interim
management daalden met circa € 1 miljoen
 de kosten voor beleidsadvies, in het bijzonder voor speciﬁeke beleidsexpertise, zijn met circa € 5 miljoen
gestegen
 de kosten voor de ondersteunende inhuur zijn gestegen met circa € 7 miljoen – dit komt bijna in zijn
geheel voor rekening van de automatiseringsvraagstukken
 de kosten voor de inhuur van externen bij de ondersteuning van de bedrijfsvoering zijn gestegen met
circa € 6 miljoen, de sterkste stijging doet zich voor bij DST en OGA


Hieronder wordt de toename van de kosten voor externe inhuur voor die diensten en bedrijven toegelicht
waar sprake is van een signiﬁcante stijging ten opzichte van de Jaarrekening 2008.

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)
Voor 2009 is nauwkeurig nagegaan welke inkopen onder de criteria voor inhuur vallen. Doordat in 2008
inkopen onjuist geboekt werden, wat de kosten ten onrechte verlaagde, zijn de kosten van de externe inhuur
voor 2009 ten opzichte van de cijfers over 2008 gestegen.

DWI
De recessie heeft geleid tot het toenemen van de bedrijfsdrukte bij DWI, zowel op het gebied van
klantmanagement als het beheer van de uitkeringen. Om hier adequaat op in te kunnen spelen was het
noodzakelijk vacatures meer extern te vervullen. De inhuur van extern personeel betreft voor het overgrote
deel relatief goedkope productiekrachten.
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DIVV
Door een toename en uitbreiding van de werkzaamheden (AMSYS en Noord/Zuidlijn) is de inhuur van
externen gestegen. Inhuur van externen blijft noodzakelijk voor ﬂexibele inzetbaarheid van personeel bij
piekbelastingen. Datzelfde geldt voor speciﬁeke deskundigheid die niet in huis is, maar slechts voor kortere
termijn gevraagd wordt. Een speciﬁek speerpunt is de reductie van de inhuur van interim management.

OGA
Om tijdelijk te kunnen voorzien in nog niet vervulde vacatures en voor het verrichten van specialistisch werk
aan diverse projecten zijn externen ingehuurd. Daarnaast zijn externen ingehuurd voor werk in opdracht van
derden, waar inkomsten tegenover staan.

Servicehuis ICT (SHI)
Een groot aantal externen is ingezet in verband met de toename van de werkzaamheden ten gevolge van:
 projecten
 technisch applicatiebeheer
 de oprichting van de Dienst ICT
 de opvang van het ziekteverzuim
 het beheer van het groeiend aantal te beheren werkplekken, servers en datalijnen
De extra kosten voor de inhuur van externen worden deels gecompenseerd door een onderschrijding op de
post salariskosten.

Dienst Stadstoezicht
In afwachting van de ontwikkelingen met en de ontvlechting van Cition enerzijds, en de toename van werk
door ontvlechting en areaaluitbreiding anderzijds, zijn om eventuele boventalligheid te voorkomen veel
vacatures met uitzendkrachten vervuld.

Nieuwe gedragscode externe inhuur
Ons College heeft op 26 januari 2010 ingestemd met de nieuwe gedragscode externe inhuur. De
gedragscode is een aanscherping van de gedragscode van 14 oktober 2008. Het uitgangspunt bij externe
inhuur is dat de totale contractwaarde niet uitkomt boven de Europese aanbestedingsgrens voor diensten
van € 193.000. Als hiervan wordt afgeweken dient de inhuur via de vakwethouder te worden voorgelegd aan
ons College.
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Ons College werkt verder aan beleidsvoorstellen om de inhuur van externen structureel te verminderen. Zo
zullen er in 2010 en 2011 onder andere nieuwe gemeentebrede ﬂexibele arbeidspools worden opgezet voor
die onderdelen waarnaar veel vraag is.

7.3.3 Ziekteverzuim
Ons College heeft in 2003 voor het verzuim korter dan één jaar een target vastgesteld van 4,5%, te behalen
in 2008. Uit de door de diensten en bedrijven geleverde gegevens over het kortdurend verzuim over 2009
blijkt dat negen diensten en bedrijven onder de voor hen geldende Verbaannorm zijn uitgekomen en 18
erboven. Bij 14 diensten en bedrijven is het totale ziekteverzuim gedaald. Gemeentebreed is het kortdurend
verzuimpercentage en het totale ziekteverzuimpercentage ten opzichte van de Jaarrekening 2008 gelijk
gebleven. Blijvende aandacht voor verzuimbeheersing is geboden.
Verzuimpercentage

2006

2007

2008

2009

< 1 jaar

5,5

5,5

5,2

5,2

totaal incl >1 jaar

6,3

6,0

5,8

5,8

7.3.4 Vertrekregelingen
Een vertrekregeling is iedere ﬁnanciële of andere afspraak rond ontslag die afwijkt van de reguliere
mogelijkheden die de NRGA biedt. Voorbeelden van zo’n afspraak zijn aanvulling op FPU2, aanvulling WW,
gouden handdruk, vrijstelling van werk met doorbetaling et cetera. Een vertrekregeling is alleen aan de orde
als aanzienlijke juridische en ﬁnanciële risico’s zijn verbonden aan het eenzijdig verlenen van ontslag aan de
medewerker, maar voortzetting van het dienstverband zeer bezwaarlijk is voor de gemeentelijke organisatie.

Van de 34 diensten hebben 20 diensten informatie aangeleverd. Zestien diensten hebben geen
vertrekregeling gesloten. Bij vier diensten zijn in totaal zes vertrekregelingen getroffen. Eén regeling (DPG)
dateert van vóór 1 april 2009.
De bedragen van de vijf vertrekregelingen na 1 april 2009 variëren van € 9.504 tot € 35.000. In totaal gaat
het om € 119.975. Voor deze vertrekregelingen is geen advies gevraagd bij de Directie Juridische Zaken.
Van de acht zaken waarin wel advies is gevraagd, is in vier zaken nog niet beslist. In één geval is het tot een
vertrekregeling gekomen, en in drie zaken is geen vertrekregeling overeengekomen, maar is gekozen voor
een interne oplossing (zoals bijvoorbeeld een op verbetering van het functioneren gericht traject).
Het beleid inzake de vertrekregelingen zal in 2010 geëvalueerd zal worden.

2

Flexibel Pensioen en Uittreden-regeling.
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De bevoegdheid tot het treffen van een vertrekregeling valt onder het algemeen rechtspositie mandaat van
directeuren van diensttakken (artikel 1.16 NRGA). Voor dit mandaat gelden drie beperkingen:
1. een verplichte adviesaanvraag bij de Directie Juridische Zaken
2. een directeur is bevoegd vertrekregelingen af te spreken tot een bedrag van maximaal € 35.000,- bruto;
boven dit bedrag is de Algemeen Directeur bevoegd
3. ondermandaat van de bevoegdheid is niet mogelijk

7.4 Informatie en ICT
7.4.1 ICT en organisatieontwikkeling
De urgentie om de ICT, en het beheer daarvan, binnen de gemeente Amsterdam verder te ontwikkelen
heeft in najaar 2009 geleid tot een reorganisatie van de gemeentelijke informatievoorziening en de ICT, met
in achtneming van de adviezen van de Centrale Ondernemingsraad (COR). Eind 2009 startte de inrichting
van de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie (Dienst ICT), die per 1 januari 2010 operationeel is.
Op die datum zijn ook de ICT-gerelateerde middelen en medewerkers van het SHI en de directie Concern
Organisatie van BDA overgedragen aan de Dienst ICT.
Kernpunten bij de opzet van Dienst ICT zijn:
het samenvoegen van beleid en uitvoering inzake ICT in één Dienst ICT, met als opzet slagvaardig en
effectief de vertaalslag van beleid naar uitvoering te kunnen maken. Deze verbinding wordt noodzakelijk
geacht om problemen als de verregaande versnippering en gebrekkige standaardisatie slagvaardig aan
te kunnen pakken en om beveiligingsrisico’s effectief te kunnen beheersen. Bij de alomtegenwoordigheid
van ICT binnen de beleidsuitvoering is snel en effectief handelen op dit stuk cruciaal voor het kunnen
verwezenlijken van de bestuurlijke ambities
 de vaststelling dat het werkterrein van de Dienst ICT de informatievoorziening van de gehele gemeentelijke organisatie van Amsterdam bestrijkt. Onder het motto generiek waar mogelijk, verbijzondering waar
noodzakelijk – wordt inhoud gegeven aan een nieuwe manier van samenwerken in een nieuw ICT-stelsel,
waartoe ook de stadsdelen behoren


Het nieuwe ICT-stelsel
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Het samenbrengen van beleid en uitvoering in de Dienst ICT maakt een integrale en gemeentebrede
aansturing van de gemeentelijke ICT mogelijk. Maar dat vraagt wel om een ICT-stelsel waarbinnen de
processen governance en control, innovatie en ontwikkeling, beheer en gebruik van ICT-infrastructuur en
generieke ICT-voorzieningen kunnen worden uitgevoerd.
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De kern van de bevindingen die McKinsey eind 2008 uitbracht over de gemeentelijke ICT-huishouding was
dat de sterke mate van (ICT-) decentralisatie er de oorzaak van is dat (bestuurlijke) ambities niet gerealiseerd
worden. En dat de komst van een nieuwe dienst voor de ICT weinig effectief zou zijn als niet tegelijk ook de
vraagkant (de diensten, bedrijven en stadsdelen) adequaat georganiseerd zou worden. Daarom is tussen de
dienst ICT en de diensten, bedrijven en stadsdelen het cluster als samenwerkingsniveau geïntroduceerd.
Bij het samenstellen van de clusters wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande en logische
samenwerkingsvormen.
In 2009 zijn vier ICT-clusters gevormd waarin de ICT vraagkant van de diensten, bedrijven en stadsdelen
wordt gebundeld. Het gaat om de volgende clusters:
1. Besturen & Ondersteunen
2. Stadsdelen
3. Sociaal
4. Ontwikkeling
Zo krijgt het gemeentelijke ICT-stelsel vorm. De clusters vormen binnen het ICT-stelsel de essentiële schakel
tussen de diensten, bedrijven en stadsdelen enerzijds en de Dienst ICT anderzijds. Zij kennen de primaire
processen van hun diensten, bedrijven en stadsdelen én ze kennen de producten en de dienstverlening van
de Dienst ICT. De centrale opdracht voor de clusters is daarom het verzorgen van de business alignement.
Alle OAD3-diensten, bedrijven en de stadsdelen zijn ingedeeld in één van de vier clusters, op drie
‘clusterlozen’ na, Haven Amsterdam, Afvalenergiebedrijf en Zuidas. Met deze organisaties worden afspraken
gemaakt voor maatwerk voor het eventuele gebruik van basisvoorzieningen.

7.4.2 Informatiebeveiliging

7.4.3 Privacy
Voor privacy is in opdracht van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA) door ACAM in 2009
een gemeentebrede nulmeting bescherming persoonsgegevens uitgevoerd bij diensten, bedrijven en
stadsdelen. De CPA zal deze meting voortaan minsten één maal per jaar laten uitvoeren onder de naam
privacymonitor. Deze monitor zal een belangrijk instrument worden voor het bewaken van de naleving van
het gemeentebreed beleid voor het gebruik van persoonsgegevens. Het merendeel van de organisaties is
ervan doordrongen dat het koppelen van gegevens ten behoeve van dienstverlening en handhaving geen
inbreuk mag maken op de privacy van de burgers.

7.5 Inkoop
7.5.1 Inleiding
De gemeente contracteert opdrachtnemers (leveranciers) voor de uitvoering van een deel van haar taken,
zowel voor de primaire processen als voor de bedrijfsvoering van de eigen organisatie. Van reïntegratiediensten, woningaanpassingen en aanleg infrastructuur of wegenonderhoud, tot metrostellen en vuilnisauto’s. Van straatmeubilair en groenvoorziening tot leerlingenvervoer en inburgeringstrajecten. En natuurlijk
de inkoop voor ondersteunende en facilitaire zaken als elektriciteit, schoonmaakdiensten, dienstauto’s en pc’s.

3

Overleg Algemeen Directeuren.
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Als een van de vervolgacties uit Doorlichting ICT is begin 2009 de Baseline Informatiebeveiliging
in Amsterdam geïntroduceerd. De Baseline is een verdieping van het Gemeentelijke
Informatiebeveiligingsnorm (GIBN) als beleidsnorm. ACAM heeft in 2009 een nulmeting verricht onder
diensten en stadsdelen. Het resultaat van de nulmeting geeft samen met de bedrijfsvoeringsverklaringen van
de diensten en bedrijven dat veelal deels voldoen aan de GIBN. Ontbrekende maatregelen liggen veelal op
het gebied van monitoring en logging, continuïteitsmanagement en naleving. De Dienst ICT zal samen met
de diensten en bedrijven aan de verbetering werken.

7.5.2 Feiten, trends en omgevingsfactoren
De jaarlijkse gemeentelijke inkoop bedraagt € 1 tot € 1,5 miljard. Veel daarvan ligt vast in lange termijn
contracten, een deel is op kortere termijn beïnvloedbaar. Een deel betreft binnengemeentelijke inkoop en/
of interne verrekeningen. De professionalisering van de inkoopfunctie ontwikkeld zich sterk. Er is sprake
van groeiende samenwerking en expertiseontwikkeling, met zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve
focus, tussen stadsdelen en Centrale Stad, volgens de lijn van het Bedrijfsvoeringakkoord, maar ook binnen
allianties, clusters en afzonderlijke organisaties.
Een goed voorbeeld van deze samenwerking vormen de gemeentebrede raamcontracten van Concern
Inkoop4 waaraan zowel de diensten en bedrijven als de stadsdelen deelnemen. Deze contracten leveren
door de bundeling van inkoopvolume, de rationalisering van speciﬁcaties en de stroomlijning van
operationele- en inkoopprocessen besparingen en efﬁciencyvoordelen op. In 2009 is via 23 raamcontracten –
een toename van drie ten opzichte van 2008 – voor circa € 135 miljoen ingekocht (een groei van
€ 30 miljoen) en is een besparing gerealiseerd van circa € 20 miljoen (een groei van € 6,5 miljoen).

Operatie 10%
Sinds 2007 zijn, om invulling te geven aan de besparingsopdracht voor de inkoop, in totaal veertien nieuwe
raamcontracten afgesloten. Dat leidde tot forse extra besparingen, waarmee de inkoopdoelstellingen uit
Operatie 10% gerealiseerd konden worden.

Nota Inkoop en aanbesteden herzien
In 2009 heeft ons College een herziene Nota Inkoop en aanbesteden vastgesteld. Deze nota beschrijft
het gemeentelijke inkoopbeleid en geeft onder andere richtlijnen voor het implementeren van
beleidsdoelstellingen als duurzaam inkopen, social return en MKB-gericht beleid5. Een Leidraad Social
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Return is inmiddeld verschenen en aan de herziening van de reeds bestaande Leidraad Duurzaam Inkopen
wordt gewerkt. Nota en leidraden zijn openbaar en beschikbaar via ‘www.amsterdam.nl/ondernemen/
inkoop’.

7.5.3 Aandachtspunten
Het inkoop-, aanbesteding- en contracteringsproces is onderhevig aan een sterke juridiﬁcering, door
meer en stringentere wetgeving, op zowel op Europees niveau als op nationaal niveau, door het
Wetsvoorstel Implementatie richtlijn Rechtsbescherming Aanbesteden (WIRA). Dit verhoogt de kans op
rechtzaken of claims vanuit de leveranciersmarkt en vereist een nog verdergaande professionalisering van
de gemeentelijke inkoopfunctie in combinatie met een investering in juridische kennis van inkopen en
aanbesteden
 In bepaalde situaties kunnen gemeentelijke beleidsdoelstellingen voor de inkoop onderling tegenstrijdig
zijn. Zo zijn de doelstellingen doelmatigheid, rechtmatigheid en realisatie van besparingen niet altijd te
verenigen met doelstellingen als duurzaam inkopen, social return, MKB-gericht beleid of – op Europees
niveau momenteel in ontwikkeling – het stimuleren van diversiteit bij opdrachtnemers
 Inkoop is sterk decentraal ingericht en de organisatorische inbedding van inkoop kent gemeentebreed
een grote verscheidenheid. Dat maakt dat er grote verschillen zijn in invulling van leveranciersmanagement, opdrachtgeverschap, contractbeheer en wijze van rapporteren. Dit bemoeilijkt de monitoring van
bijvoorbeeld de naleving van contractafspraken en de realisering van doelstellingen voor duurzaamheid.


4
5

Concern Inkoop is onderdeel van de directie Concern Financiën van de Bestuursdienst.
De manier waarop overheden hun opdrachten aanbesteden, werpt vaak barrières op voor het Midden
en Kleinbedrijf. (MKB). Om de kleinere bedrijven tegemoet te komen is een leidraad MKB-gericht beleid
ontwikkeld.
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7.6 Fiscale risico’s
7.61 Bureau Fiscaal Advies & Control (FAC)
Het (tijdig) signaleren en beheersen van bedrijfsrisico’s is een belangrijk speerpunt voor de gemeente
Amsterdam. Eén van deze risico’s betreft de zogeheten ﬁscale risico’s. Ons College heeft het Bureau Fiscaal
Advies & Control (FAC) ingesteld om deze risico’s gemeentebreed in kaart te brengen én te bewaken, om
onaangename ﬁscale verassingen te voorkomen. FAC heeft daarbij, zoals de naam al zegt, voornamelijk
een adviserende en coördinerende rol. Het daadwerkelijk ‘ﬁscaal in control’ komen is uiteindelijk de taak en
verantwoordelijkheid van de individuele gemeentelijke organisaties zelf.

7.6.2 Informatievraag ﬁscale beheersingsgraad
Alle gemeentelijke organisatieonderdelen zullen zorg moeten dragen voor de beschrijving, de implementatie
en de controle op de uitvoering van ﬁscale regelgeving in relevante werkprocessen en procedures. In dat
kader werden in de Circulaire Jaarrekening 2009 voor de diensten en bedrijven tien vragen opgenomen
over de interne ﬁscale beheersingsgraad. Op basis van deze informatievraag menen wij een (globale)
eerste indicatie over de ﬁscale borging binnen de organisaties te hebben. Met die kennis kunnen wij ons
gemeentelijke ﬁscale beleid voortzetten en, waar nodig, aanpassen.
De tien vragen waren op de volgende drie aandachtsgebieden gericht:


de huidige bewustwording en attitude met betrekking tot de ﬁscale verplichtingen



de vastlegging en inrichting van de ﬁscale aspecten in de relevante werkprocessen en procedures (AO/IB)
het opnemen van de ﬁscaliteit in een intern controleplan waaraan uitvoering wordt gegeven



Alleen door een integrale aanpak en verbetering van deze drie aandachtsgebieden kan de gemeente zorg
dragen voor een correcte ﬁscale aangifte, declaratie en afdracht.

De vastlegging van de ﬁscaliteit in de AO/IB en het vervolgens opnemen hiervan in een intern controleplan
laat echter duidelijk een ander beeld zien. De inbedding van ﬁscale aspecten in de werkprocessen en
procedures is vaak niet actueel of zelfs geheel niet aanwezig. Tevens ontbreekt bij veel diensten en bedrijven
een algehele controle op het naleven van de voorgeschreven richtlijnen. Als reden wordt veelal een gebrek
aan capaciteit opgegeven. Ook prioriteit verlenen aan andere zaken leidt soms tot onvoldoende aandacht
voor ﬁscale zaken. Sommige diensten geven aan dat de ﬁscaliteit zal worden meegenomen bij de (verdere)
optimalisering van de ﬁnanciële administratie en planning en control.

7.6.3 Project Amsterdam Fiscaal in Control (AFC)
De door de diensten en bedrijven verstrekte informatie toont aan dat de gemeente Amsterdam aan de slag
zal moeten met de interne beheersingsmaatregelen en de controle op de aangifte- en declaratieprocessen.
Het project ‘Amsterdam Fiscaal in Control (AFC)’, waarvan de voorbereiding in 2009 werd gerealiseerd, zal
daaraan de komende drie jaar vorm geven. Per organisatie (inclusief de stadsdelen) wordt een verbeterplan
voor de ﬁscaal relevante processen gestart, gebaseerd op een nulmeting vanuit de ingevulde BTW en
loonbelastingscans. Iedere gemeentelijke organisatie moet kunnen aantonen welke beheersmaatregelen ze
getroffen heeft en vervolgens de werking van die maatregelen zichtbaar maken.
De doelstelling is dat de gemeente Amsterdam, die door de Rijksbelastingdienst als één enkele ﬁscale
eenheid wordt beschouwd, op 31 december 2012 ﬁscaal in control is.
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De beantwoording van de tien vragen (door in totaal 17 van de 34 organisaties) laat ten eerste een
verbetering van de ﬁscale bewustwording zien. Het verbeteren van de ﬁscale administratie wordt vaak
genoemd als een actueel verbeterpunt, waarbij de adviezen uit BTW-en Loonbelastingscan het uitgangspunt
vormen. Ook de procedures ‘inhuur derden’ en ‘gebruik dienstauto’s’ zijn bij de organisaties bekend. De
algehele doelstellingen die binnen de gemeente vigeren voor wat betreft de ﬁscale verplichtingen zijn echter
nog niet bij alle diensten en bedrijven bekend.

7.7 Directies naar de werkvloer
In de Circulaire Begroting 2010 zijn directeuren van diensten en bedrijven geïnformeerd over het verzoek van
ons College om, beginnend in 2009, enkele dagen terug naar de werkvloer te gaan. Hiermee wil ons College
het verlies van inhoudelijke kennis tegengaan. De werkzaamheden voor deze dagen worden in overleg met
de ondernemingsraad vastgesteld. De directeuren is gevraagd hierover bij de jaarrekening te rapporteren,
en wel aan de hand van de volgende vragen:
welke afspraken u voor 2009 hebt gemaakt met de ondernemingsraad van uw dienst met betrekking tot
het aantal dagen dat u terug naar de werkvloer gaat?
 welke afspraken u voor 2009 hebt gemaakt met de ondernemingsraad van uw dienst met betrekking tot
de te verrichten werkzaamheden tijdens deze dagen?
 in hoeverre u in 2009 de naleving van deze afspraken heeft gerealiseerd?


Van de 30 organisaties die met de jaarrekeningcirculaire zijn aangeschreven, hebben er 21 gerapporteerd.
Van deze 21 organisaties hebben er acht afspraken met de ondernemingsraad gemaakt over het aantal
dagen dat de directeur op de werkvloer zou doorbrengen en de aard van de werkzaamheden die verricht
zouden worden tijdens deze dagen.
Van de tien organisaties die geen afspraken met de ondernemingsraad hebben gemaakt, melden er acht dat
de directeur al op eigen initiatief ‘terug naar de werkvloer’ gaat, waarbij voor een aantal geldt dat dit in de
jaarlijkse activiteiten wordt ingepland. Directeuren die in de loop van 2009 nieuw zijn aangetreden geven aan
dat meedraaien op de werkvloer deel uitmaakte van hun inwerkproces.
Vier organisaties rapporteerden geen afspraken met de ondernemingsraad te hebben gemaakt en dat de
directeur in 2009 evenmin op eigen initiatief een aantal dagen terug naar de werkvloer ging.

bedrijfsvoering

In al de gevallen waar met de ondernemingsraad afspraken zijn gemaakt over het aantal dagen en de te
verrichten werkzaamheden zijn deze afspraken ook nagekomen.
De invulling van de dagen waarop de directeur terug naar de werkvloer ging, is divers. In veel gevallen gaat
het om meelopen met medewerkers om zo inzicht krijgen in het dagelijkse werk binnen het primaire proces.
Als voorbeelden werden genoemd: huisbezoeken aﬂeggen, zorginstellingen bezoeken, loketafhandelingen,
cliëntcontacten, les geven, maar ook samen met medewerkers deelnemen aan een training.
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Overzicht rapportage jaarrekening terug naar de werkvloer
Organisatie

Afspraken
gemaakt met OR

Afspraken gerealiseerd

ACAM

ja

Nee

Ja, eigen invulling/ initiatief

Belastingen Gem.Adam

ja

ja

Ja

DMO

ja

Nee

Ja, eigen invulling/initiatief

Economische Zaken

nee

Nee

nee

Stadsbank van Lening

ja

Ja

Ja

Verzekeringen Amsterdam

ja

Nee

Ja, eigen invulling/initiatief

Stadsarchief

ja

Nee

Ja

O+S

nee

Nee

nee

Dienst Persoonsgegevens

ja

Nee

Ja, eigen invulling/initiatief

Project Management Bureau

ja

Nee

Ja, eigen invulling/initiatief

IBA

nee

Nee

Nee

Stadstoezicht

ja

Nee

Ja, eigen invulling/initiatief

DFM

ja

Ja

Ja

Bedrijf Zuidas

nee

Nee

nee

DIVV

ja

ja

ja

DWI

ja

Nee

Ja, eigen invulling/initiatief

Haven Amsterdam

nee

Nee

nee

OGA

nee

Nee

nee

DRO

nee

Nee

nee

Binnenwaterbeheer

Ja

Ja

Ja

Noordwaarts/Zuidelijke IJoever

nee

Nee

nee

ICT

ja

Nee

nee

GGD

ja

Nee

nee

Milieu en Bouwtoezicht

ja

Je

Ja

SHP

ja

Je

Ja

Dienst Zorg en Samenleven

ja

Nee

Ja, eigen invulling /initiatief

Wibautgroep

nee

Nee

nee

Rekenkamer

Ja

Nee

nee

bda

Ja

Nee

nee

Raadsgrifﬁe

Ja

Nee

nee
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Informatie
aangeleverd

8 Duurzaamheid
Kwaliteit van leven in een compacte stad
8.1 Inleiding
Kwaliteit van leven in een compacte stad is de titel van het derde duurzaamheidsverslag – over 2009 – dat
door de gemeente Amsterdam wordt uitgebracht. Het biedt de Amsterdamse burgers, de Amsterdamse
ondernemers en anderen die daarin zijn geïnteresseerd, inzicht in de prestaties van de gemeentelijke
organisatie op het brede terrein van duurzame ontwikkeling. Het verslag geeft de stand van zaken weer
aan het einde van 2009, maar geeft ook waar nodig een beeld van wat verricht is in de jaren daarvoor. De
hoofdlijnen van dit duurzaamheidsverslag zijn opgenomen in deze jaarrekening. Daarmee gaat een enkele
jaren geleden geuite wens van ons College in vervulling, om op termijn een duurzaamheidsverslag op te
nemen in de ﬁnanciële jaarrekening, want onze ambitie is breder dan het milieuvraagstuk alleen. Het gaat
ook om de duurzame ontwikkeling van de stad, om de balans tussen het welbevinden van mensen, de zorg
voor het milieu en de economische voordelen, kort gezegd, om de balans tussen people, planet en proﬁt.
De noodzakelijke transities voor een verdere duurzame ontwikkeling van de stad Amsterdam zijn ingezet.
De kennis en technieken zijn beschikbaar. Ook de ‘duurzame onderstroom’ is de laatste jaren in een
stroomversnelling gekomen: de Amsterdammer erkent de noodzaak van een andere levensstijl.
Samenwerking tussen gemeente, bewoners en ondernemers is structureel geworden. De markt neemt
initiatieven over, zoals ondernemers die vrijwillig elektrisch gaan rijden. Best practises worden steeds
vaker voortgezet of uitgebreid. En met de gemeentebrede duurzaamheidvisie ligt er een solide basis
voor een integrale aanpak. Maar onze doelen zijn ambitieus; er zijn nog enorme inspanningen nodig om
de gemeentelijke organisatie geheel klimaatneutraal te maken, meer energie te besparen in bestaande
gebouwen, standaard duurzaam te bouwen en in te kopen, en voor een snelle, grootschalige transitie naar
elektrisch vervoer. Het is ons College duidelijk dat we realistisch moeten zijn, om dat te bereiken moet
de samenwerking nog beter en de aanpak voortvarender. De Amsterdamse wapenspreuk kan daarbij een
leidraad vormen: ‘heldhaftig, vastberaden, barmhartig’. Vertaald naar de opgaven waar we nu voor staan
betekent dat: de durf tonen om nieuwe wegen in te slaan, vastberaden doorgaan op de gekozen weg, en
gedurende dat proces steun bieden aan wie dat nodig heeft, met de blik gericht op de toekomst, want
verandering is een Amsterdamse traditie.

duurzaamheid

8.2 Naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering
Ons College heeft duidelijke doelstellingen voor de duurzaamheid van de onderdelen van de Gemeente
Amsterdam. De informatievraag die de diensten en bedrijven bij de begroting en de rekening wordt
voorgelegd richt zich uiteraard op de belasting die de gemeentelijke organisatie zelf vormt voor het milieu,
om deze belasting te kunnen verminderen of zelfs vermijden. Het uiteindelijke doel is een duurzame
gemeentelijke bedrijfsvoering die het mogelijk moet maken dat de gemeentelijke organisatie in 2015
klimaatneutraal is. Ons College onderschrijft de opvatting dat de gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie te vervullen heeft op het terrein van duurzaamheid, maar beseft tegelijkertijd dat het rapporteren
over prestatie-indicatoren met betrekking tot duurzaamheid in het algemeen nog in de kinderschoenen staat.
In een proces van trial and error zal een op de Amsterdamse situatie toegesneden methodiek ontwikkeld
worden.
Nieuw was dat voor de diensten en bedrijven ter ondersteuning bij hun verslaglegging over 2009 een eerste
(digitale) versie van het Handboek Duurzaamheid beschikbaar was.
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8.3 Hoofdlijnen duurzaamheid 2009

8.3.1 Kwaliteit van leven
Wanneer we spreken over duurzaamheid, dan spreken we over de kwaliteit van leven, nu en in de toekomst,
over wonen, werken en spelen, over kunnen uitgaan en sporten, over je thuis voelen in een gezonde en
veilige stad, met ruimte voor verschillen tussen mensen, waar iedereen volwaardig meedoet. En dan spreken
we ook van een stad met schone lucht, goed onderwijs en werk, en met mensen die elkaar respecteren.
Kwaliteit van leven in een compacte stad gaat over de gemeentelijke bijdrage aan die kwaliteit van
leven. Hoe werd de balans bewaakt tussen de drie p’s van people, planet en proﬁt – tussen economische
belangen, milieubelangen en belangen van mensen? En dan komen meetbare zaken aan bod, zoals
luchtverontreiniging, maar ook minder tastbare zaken, zoals de manier waarop Amsterdammers hun stad
beleven. Ons College ziet het als zijn taak de beste voorwaarden te scheppen op al die terreinen. Werkelijke
samenwerking is daarbij cruciaal; echt verduurzamen lukt alleen als iedereen meedoet – de gemeentelijke
organisatie, de burgers, de ondernemers, de kennisinstellingen en allerlei maatschappelijke organisaties.

8.3.2 Integrale aanpak: Amsterdam uitgesproken duurzaam
Als samenwerking de dwingende opdracht is, dan is een integrale aanpak daarvoor de absolute voorwaarde.
De thema’s en ontwikkelingen – milieu, economie, openbare ruimte, integratie, gezondheid, participatie,
internationale samenwerking, om enkele van de belangrijkste te noemen – kennen talloze dwarsverbanden,
zijn niet van elkaar los te denken. Vanuit die gedachte publiceerde ons College eind 2009 Amsterdam
uitgesproken duurzaam, een visie op de ontwikkeling van de stad tot het kloppende hart van een duurzame
Metropoolregio.
Tien jaar geleden was ‘duurzaamheid’ nog een woord met een welhaast sektarische bijklank; inmiddels wordt
het algemeen gebruikt en misschien wel eens iets te gemakkelijk. Maar duurzaamheid zit Amsterdam ‘in de
genen’. Amsterdam is van oudsher dé ﬁetsstad van de wereld en behoort anno 2009 tot de internationale
top van duurzame steden, werd genomineerd voor de de prestigieuze stedenprijs EU Green Capital Award,
die in 2009 voor het eerst werd uitgereikt. Dat geeft vertrouwen dat we de vraagstukken waar we nu voor
staan aankunnen. Dat we zien welke belangrijke veranderingen daarvoor nodig zijn en dat we over de
instrumenten, maar ook over de overtuigingskracht beschikken die noodzakelijke veranderingen teweeg
te brengen. Veranderingen in onze energievoorziening, onze mobiliteit, ons gebruik van grondstoffen en
materialen, onze economie – in ons hele denken en doen.

8.3.3 Leven in een compacte stad

Innovatief bouwen
Ons College wil tienduizenden bestaande woningen, honderdduizenden vierkante meters kantoorruimte,
zo’n duizend scholen en alle overheidsgebouwen klimaatneutraal maken.
Als woningcorporaties, eigenaars van veel woningen, de juiste maatregelen treffen (zoals betere isolatie)
kan er veel energie worden bespaard. Al jaren overlegt de gemeente hierover met de corporaties. Dat zijn
echter moeilijke onderhandelingen, vooral omdat de investeringen moeten worden opgebracht door de
corporaties, terwijl de baten in eerste instantie voor de bewoners zijn.
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Amsterdam is een compacte stad, een kleine metropool met een hoge bezettingsgraad waar veel gebeurt
op een relatief klein oppervlak. Daarvan zijn de belangrijkste voordelen dat je grote delen van de stad
gemakkelijk op de ﬁets of te voet kunt bereiken en dat de beschikbare ruimte optimaal wordt benut. Dat
het de afgelopen jaren weer drukker en voller werd in de stad, maakt het nóg belangrijker om inventief om
te gaan met de ruimte. Bijvoorbeeld door de ondergrond te benutten voor parkeren en energieopslag en
waardevol landschap en groen te behouden, door geluidsoverlast te voorkomen, verstandig om te gaan met
water en duurzaam te bouwen. Het zijn deze omstandigheden die steeds belangrijker worden bij de keuze
van huis of werkplek.

In 2008 besloten we dat vanaf 2015 alle nieuwbouw in Amsterdam klimaatneutraal moet zijn. Dit betekent
dat alle energie voor verwarming, koeling, water en elektra, in of bij het gebouw wordt opgewekt, zonder
gebruik van fossiele brandstoffen. De extra investering die daarvoor nodig is wordt ruimschoots terugverdiend via de energierekening. In 2009 is een eerste energiezuinige, CO2-uitstoot besparende modelwoning
in gebruik genomen.
Duurzaamheid wordt een belangrijk selectiecriterium bij de gunning van bouwprojecten. Zo zijn de
ontwikkelaars van het bedrijventerrein Buiksloterham in Amsterdam-Noord geselecteerd op duurzaamheid.
De winnende ontwerpen onderscheiden zich door klimaatneutrale bouw met innovatieve technieken, zoals
biobrandstof voor warmteopwekking, beplanting als zonwering, recycling van afvalwater en hergebruik van
hemelwater.

Stilte, groen, water en lucht
Terwijl de waardering voor de omgeving de afgelopen jaren toenam, ondervindt een derde van de Amsterdammers geluidshinder van verkeer (zoals auto’s en scooters) en een kwart van activiteiten gerelateerd aan
bouwen en slopen. Daarom legt de gemeente geluidsreducerend asfalt aan en isoleert gevels. Eind 2009
waren bijna 13.000 woningen gesaneerd en dat getal is hoger dan gepland. In 2009 publiceerde ons College
Actieplan Geluid dat meer maatregelen tegen omgevingslawaai bevat.
Ook werd het rapport Stille gebieden in de stad uitgebracht, over rustige gebieden op loopafstand.
De compactheid van de stad maakt het iedereen mogelijk het vele groen – parken, sportvelden, volkstuinen,
plantsoenen en grote groengebieden – snel te bereiken, driekwart van de Amsterdammers kunnen dat zelfs
te voet. De parken waar de gemeente de afgelopen jaren de kwaliteit heeft verbeterd kennen de hoogste
groeicijfers en worden het hoogst gewaardeerd. Een nieuwe groensite – www.groeninamsterdam.nl – biedt
een schat aan informatie over recreatiemogelijkheden.
Op het water wordt het drukker. Waren er tien jaar geleden nog ongeveer zevenduizend plezierbootjes,
nu zijn dat er rond de vijftienduizend. En er varen 155 rondvaartboten. Hoewel de plezier- en beroepsvaart
samen verantwoordelijk is voor slechts 1% van de totale Amsterdamse uitstoot, veroorzaakt vooral het
manoeuvreren van rondvaartboten op kruispunten in de grachtengordel veel luchtvervuiling. De rondvaartbranche is met drie miljoen passagiers per jaar en gemeten naar omzet, de grootste sector binnen het
hoofdstedelijke toerisme. In 2009 besloot ons College dat de boten per 2015 aan strengere uitstootnormen
moeten voldoen. Van de huidige vloot hebben 69 boten al een aanpassing waardoor ze schoner zijn
dan dieselmotoren. De reders krijgen een haalbare termijn om oude, vervuilende motoren vervroegd te
vervangen en kunnen daarvoor subsidie krijgen. Hiervoor is € 1 miljoen beschikbaar gesteld uit het fonds
Luchtkwaliteit. Ook worden oplaadpunten voor elektrische plezierbootjes aangelegd.
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8.3.4 Noodzakelijke transities
Om ook op lange termijn voldoende kwaliteit van leven te behouden, zijn transities nodig: wezenlijke
veranderingen in onze energievoorziening, mobiliteit en kringlopen, en dus ook in onze economie. De
veranderingen vragen om een andere manier van denken en werken. De stad heeft de mensen, de kennis,
de creativiteit, en de economische kracht om daarvoor te zorgen.

Duurzame energie
Ons energieverbruik groeit, en daarmee onze afhankelijkheid van olie, gas en kolen. Amsterdam wil in 2025
40 % minder CO2 uitstoten dan in 1990, een percentage dat in 2040 gestegen moet zijn naar 75. Grofweg
verdeeld, is een derde van die reductie te verwezenlijken in woningen, een derde in bedrijven, een derde in
het verkeer – en zo’n vijf procent bij de gemeente zelf.

Nieuw Amsterdams klimaat
Het Klimaatbureau Amsterdam is opgericht om een duurzame energiehuishouding mogelijk te maken.
Het bureau volgt de CO2-uitstoot en coördineert projecten om energie te besparen en duurzame energie
te produceren. En dat is hard nodig, want de uitstoot steeg zowel in 2007 als in 2008, een tendens die in
heel Nederland waarneembaar is, en waaraan bevolkingsgroei en toename van economische activiteit ten
grondslag liggen. De uitstoot was in 2008 bijna vijftien procent hoger dan in 1990. Besparingsmaatregelen
alleen zijn niet voldoende. Naast een efﬁciëntere inzet van fossiele brandstoffen moet er moet lokaal veel
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meer duurzame energie geproduceerd worden, bijvoorbeeld uit zon, wind, biomassa of waterstof. Dat kan
dan weer tot nieuwe werkgelegenheid leiden, tot nieuwe bedrijvigheid en tot lagere kosten.

Schone mobiliteit
De tweede transitie is een omslag naar duurzaam vervoer, zoals de ﬁets en het openbaar vervoer enerzijds,
en het verminderen van de uitstoot van auto’s anderzijds. Verkeer is in Amsterdam dé grote vervuiler door
uitstoot van ﬁjn stof (PM10) en stikstofdioxide (NOx). De luchtkwaliteit wordt op veertien locaties continu
gemeten en in 2009 werd op al die plaatsen voldaan aan de Europese normen voor ﬁjn stof. Het zal echter
moeilijk worden om binnen de termijn (2015) te voldoen aan de normen voor stikstofdioxide. Op een aantal
plekken wordt de grenswaarde overschreden, terwijl de uitstoot nog steeds toeneemt. Dat bedreigt de
gezondheid van de bevolking en kan ertoe leiden dat belangrijke bouwprojecten worden stilgelegd. Het
maakt de maatregelen uit het Actieplan Luchtkwaliteit die gericht zijn op het stimuleren van de ﬁets, het
openbaar vervoer en het elektrische vervoer extra urgent.

Fiets- en tramstad
Amsterdam werd in 2009 opnieuw gekozen tot meest ﬁetsvriendelijke stad ter wereld. Het ﬁetsgebruik is
de laatste jaren sterk toegenomen. Elke dag maken gemiddeld 350.000 Amsterdammers gebruik van dit
populaire vervoermiddel, dat in 2009 goed was voor 37% van de verplaatsingen en in het centrum zelfs
voor 60%. Tegelijkertijd daalde het aantal autoverplaatsingen. Amsterdam heeft een veilig en snel netwerk
van belangrijke ﬁetsroutes en goede stallingmogelijkheden. Daar komt nog bij dat onze stad het meest
uitgebreide tramnetwerk ter wereld heeft.

Amsterdam elektrisch
Er is begonnen met de aanleg van elektrische oplaadpunten: op straat, in parkeergarages, op P+R-terreinen,
bij bedrijven én op het water. Ondernemers kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische auto’s
en ook een aantal van de gemeentelijke organisaties is begonnen met elektrisch rijden. Er is een investering
gedaan van € 10 miljoen in elektrisch vervoer. De bevolking staat positief tegenover de plannen. We
verwachten dat in 2015 10.000 elektrische auto’s operationeel zijn en van de autokilometers in de stad 5%
uitstootvrij gereden wordt. In 2040 zal vrijwel alle automobiliteit elektrisch zijn.
Verdere maatregelen ter bevordering van de transitie mobiliteit:
 inleveren van een parkeervergunning werd beloond met een OV-abonnement (van drie maanden) of een
autodeeltegoed



bedrijventerreinen zijn ontsloten door speciale bedrijvenpendels en de nieuwe buslijn 60
95 % van de gecontroleerde vrachtauto’s voldoet aan de eisen van de milieuzone

de Amsterdamse sloopregeling bood een extra premie voor de sloop van vervuilende auto’s
in 2009 kwamen er 126 autodeellocaties bij, naast nieuwe P+R-plekken (park and ride) voor bezoekers
 voor schepen die de haven aandoen wordt ‘walstroom’ aangelegd, zodat ze niet meer aangewezen zijn
op vervuilende generatoren



8.3.5 Slimme kringlopen

Het tweede goede voorbeeld is het slimme en nuttige hergebruik van Amsterdams sloopmateriaal. Beton
werd gebruikt voor de rijksweg A2, het stadshart van Almere, woningbouw op IJburg en de vijfde baan van
Schiphol. Aluminium raamkozijnen gingen naar Afrika, hout werd gerecycled, straatklinkers en huisvuilcontainers hergebruikt, en metselpuin werd verwerkt in funderingen van wegen. Bij de sloop van ﬂats in Zuidoost
werden hergebruikpercentages bereikt van 95.
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Ook zijn meer effectieve en efﬁciënte (slimme) kringlopen nodig, om te zorgen voor minder afval, een lager
energieverbruik en vermindering van de uitstoot. Het Afvalenergiebedrijf (AEB) is daarvan een aansprekend
voorbeeld, want zet afval om in energie en warmte voor de stad. In 2009 werd hier 1,3 miljoen ton brandbaar
restafval verwerkt, goed voor 780.000 MWh elektriciteit. AEB produceerde zo’n 355.000 GJ aan warmte,
waarvan 315.000 GJ voor het stadswarmtenet in Amsterdam-West. Per aangesloten huishouden wordt
de uitstoot van 12.000 autokilometers bespaard. AEB leverde in 2009 stadswarmte aan 6.500 bedrijven
en woningen in Westpoort, Nieuw West en Amsterdam Noord en aan 40.000 woningen elders in de stad.
Verder verbrandt AEB slib uit de waterzuiveringsinstallatie van Waternet en wordt met het biogas dat zo
vrijkomt duurzame elektriciteit opgewekt waarop Waternet dan weer draait.

8.3.6 Duurzame economie
Amsterdam heeft een diverse economie en een gevarieerde, relatief jonge bevolking: de perfecte voedingsbodem voor kansrijke sectoren. De stad bleef dan ook – ondanks de crisis – een aantrekkelijke vestigingsplek
voor bedrijven – met name in de creatieve en kennisintensieve sector. Tussen 2007 en 2010 vestigen zich 310
nieuwe buitenlandse bedrijven in de regio en lukte het Amsterdam terug te keren in de top vijf van Europese
vestigingssteden.

Nieuwe industriële revolutie
De toenemende behoefte aan een gezond binnenklimaat en betaalbare energiekosten, doet nieuwe
bedrijvigheid ontstaan, bijvoorbeeld onderzoek naar mogelijkheden energie te besparen. Daarnaast
ontwikkelen bestaande bedrijven nieuwe en duurzamere activiteiten. In de haven werd een Duurzaamheiden Innovatiefonds ingesteld voor innovatieve en duurzame projecten van bedrijven. Vier jaar lang verdeelt
het fonds jaarlijks € 2 miljoen subsidie.
Het midden- en kleinbedrijf (MKB), zo’n tachtig procent van de Amsterdamse bedrijven, kreeg in 2008
een eigen Energieloket en in 2009 een Klimaatfonds. Ondernemers kunnen hiervan gebruik maken om
energiebesparingsmaatregelen te ﬁnancieren.
Ook de toeristische sector zet in op duurzaamheid. Eind 2008 tekenden 20 hotels in acht stadsdelen
het convenant Duurzame Hotels, waarin zij vastlegden zich in te zullen spannen om het internationale
milieukeurmerk Green Key verwerven. Dat betekent onder meer een besparing op energie en water van 15
tot 25 % ten opzichte van de rest van de branche. Gecertiﬁceerde bedrijven hoeven minder vaak te worden
gecontroleerd.

8.3.7 De drijvende kracht: mensen
Uiteindelijk bepalen mensen het succes van de ingezette veranderingen en daarom proberen we de best
mogelijke werk- en levensomstandigheden te creëren voor Amsterdammers.
Er zijn wel eens spanningen, maar driekwart van de Amsterdammers voelt zich zelden of nooit gediscrimineerd op basis van etnische achtergrond. En de laatste twee jaar zijn Amsterdammers positiever over andere
bevolkingsgroepen dan in de jaren daarvoor.
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Amsterdammers zijn redelijk gezond, de veiligheid in de stad verbetert en mensen geven hun woonomgeving de laatste jaren een voldoende. Tussen 2005 en april 2009 is niet alleen de objectieve veiligheid
verbeterd, maar mensen voelen zich ook veiliger, al blijft Amsterdam onveiliger dan de rest van het land
(inclusief de overige grote steden). Over de contacten met de overheid, bijvoorbeeld bij het aanvragen van
een rijbewijs of paspoort, was driekwart van de Amsterdammers tevreden, net zoals voorgaande jaren.
De gemeente organiseerde diverse succesvolle projecten voor duurzaamheid voor uiteenlopende
doelgroepen. De campagne Zon op je Dak bracht particuliere huisbezitters op de hoogte van provinciale
subsidie voor duurzame energievoorzieningen zoals zonnepanelen en -boilers, hoogrendementsketels,
warmtepompboilers en terugwinning van douchewarmte. Wegens de overweldigende vraag verleenden
diverse stadsdelen zelf aanvullende subsidie. In 2008 en 2009 zorgde het energieadvies project Step2Save in
elf stadsdelen voor 200 kilo minder CO2-uitstoot per deelnemend huishouden en een besparing van € 70,op de jaarlijks energierekening. Zo’n 8.000 huishoudens in de sociale huursector kregen een ‘energiebox’
met spaarlampen, waterbespaarders voor de douchekop, en badkamer- en keukenkranen, en besparingstips
van tot adviseur opgeleide werkloze jongeren.
In 2009 werd voor de tweede keer Amsterdam Duurzaam georganiseerd, het evenement waar de gemeente
Amsterdam samen met bedrijfsleven, onderwijs, woningbouw- en nutsbedrijven duurzame ontwikkelingen
toont. Het hippe, innovatieve en toekomstgerichte festival trok zo’n 5.000 bezoekers, en dat was meer
dan in 2008. Steeds meer partners verbinden er graag hun naam aan het festival. De CO2-uitstoot van het
evenement werd gecompenseerd.
Stadsdeel Amsterdam-Noord verleende een startsubsidie aan de bewonersvereniging voor windenergie, die
wil voorzien in twintig procent van de elektriciteitsbehoefte van de huishoudens in het stadsdeel (zo’n 8.000
gezinnen). Bewoners kunnen voor € 50 lid worden van de vereniging en krijgen daarvoor – tegen een gunstig
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tarief – groene stroom en gas, totdat de vereniging de windmolens kan exploiteren.
De gemeente zorgde, onder ander via schuldhulpverlening, ook voor mensen die zelf minder initiatieven
kunnen ontplooien. Daarvan wordt in deze jaarrekening uitgebreid verslag gedaan in het subresultaatgebied
Armoedebestrijding dat onderdeel is van het Resultaatgebied Werk en inkomen.

8.4 De gemeente zelf: de bedrijfsvoering
8.4.1 Informatievraag
Voor de Jaarrekening 2009 is na evaluatie van de rapportage van de diensten en bedrijven over 2008
een informatievraag opgenomen die waar nodig verﬁjnd, verbeterd, aangepast of uitgebreid is. En om
te onderstrepen dat van de gemeentelijke organisaties een actief beleid verwacht spreken we niet langer
van ‘duurzaamheidsindicatoren’ maar van prestatie-indicatoren duurzaamheid. Dat zijn indicatoren die
vergelijkbare informatie aan het licht brengen over de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties
van de organisatie, zodat nagegaan kan worden hoe de organisatieonderdelen er ten opzichte van elkaar
voorstaan en hoe de gemeentelijke organisatie als geheel presteert.

8.4.2 Response
Ook dit jaar hebben vrijwel alle gemeentelijke diensten en bedrijven op de informatievraag gereageerd
en de gevraagde gegevens aangeleverd in het gewenste format (excel). Hieronder zijn de aangeleverde
gegevens per rubriek samengevat, waarna daaruit in het kort enkele conclusies worden getrokken met
betrekking tot de doelstelling van ons College, een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2015.
De kwaliteit van de antwoorden bij diensten en bedrijven die het gebouw waarin ze gevestigd zijn bezitten
of er de enige huurder zijn, is redelijk tot goed. Diensten en bedrijven die een deel van een gebouw
(of delen van gebouwen) huren hebben vaak beperkt of helemaal geen zicht op de verbruikscijfers van
energie en water. Het verzoek om in dergelijke gevallen de servicekosten te vermelden kon lang niet altijd
ingewilligd worden. Met deze diensten en bedrijven zou serieus bekeken moeten worden, hoe dat kan
worden verbeterd. Maar goede uitzonderingen zijn er uiteraard ook. De GGD, een dienst met meer dan één
vestiging, toont aan dat het wel degelijk mogelijk is in zo’n geval alle gebruik te achterhalen.
De Stadsbank van Lening brengt zorgvuldig de kosten van energie en water in rekening bij haar onderhuurders, het Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam (VGA) en de Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S). Maar
de kroon spant de De Rekenkamer die in 2009 voor het gehele gebouw waarin zij gevestigd is – maar slechts
een gedeelte huurt – de aansluiting op groene stroom wist te bewerkstelligen.

De cijfers met betrekking tot transport zijn redelijk ingevuld. Voor het eerst is er nu een gesommeerd
overzicht van de voertuigen en de bijbehorende kilometers die binnen het leasecontract worden afgelegd.
Er wordt ruim 26 miljoen kilometer per jaar afgelegd, waarvan 0,6% wordt gereden met elektrische auto’s.
Van veel duurzame activiteiten zijn we ons vaak nauwelijks meer bewust. Zo komt het merendeel van de
ambtenaren per openbaar vervoer of ﬁets naar het werk en biedt meer dan de helft van de diensten en
bedrijven de mogelijkheid van thuiswerken.

8.4.3 Elektriciteitsverbruik
Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per fte is 3640 kWh per jaar. Het laagste verbruik heeft de Dienst Milieu
en Bouwtoezicht (DMB): 750 kWh per fte per jaar, ongeveer 20% van wat de gemiddelde Amsterdamse
collega verbruikt. DMB is gevestigd in een gebouw met een ‘G-label’, wat er op wijst dat het vooral gedrag
en bewustzijn zijn, die het elektriciteitsverbruik omlaag kunnen brengen. Een besparing die niet veel kost,
maar wel veel opbrengt. Andere diensten die fors onder het gemiddelde elektriciteitsverbruik zitten zijn de
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Het papierverbruik wordt door alle diensten goed bijgehouden en de cijfers daarover geven, zeker als
daarbij de resultaten van de voorgaande jaren in beschouwing worden genomen, een betrouwbaar beeld
van de papierhoeveelheid die jaarlijks wordt gebruikt.

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) en, op enige afstand, het Projectmanagementbureau (PMB)
en het Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). Het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (OGA) en de Bestuursdienst
Amsterdam (BDA) zitten ruim boven het gemiddelde, waarbij moet worden aangetekend dat deze organisaties onderhuurders hebben die mogelijk het gemiddelde omhoog brengen.
Het aantal gebruikers van ‘groene stroom’ blijft stijgen. Twee derde van de diensten en bedrijven gebruikt
deze milieuvriendelijke variant, allen diensten overigens die zelf de energierekening betalen.
Een derde van de diensten neemt deel aan het energiemonitoringprogramma dat de mogelijkheid biedt
om desnoods dagelijks de verbruikscijfers te controleren en actie te ondernemen bij plotselinge uitschieters.
Deelnemende diensten hebben het verbruik buiten werktijd (weekend) terug weten te dringen. Diensten die
niet meedoen geven aan het programma niet te kennen of er geen besparing van te verwachten. Vaak ook
betreft het huurders van een deel of delen van een gebouw.

8.4.4 Gasverbruik
Het merendeel van de gemeentelijke gebouwen wordt verwarmd met gas. Alleen het kantoor van de Dienst
Belastingen Gemeente Amsterdam is aangesloten op het warmtenet. Het gasverbruik per jaar is gemiddeld
278 m³ per fte of 7,9 m³ per m³. IBA en PMB voeren hier het klassement aan, met circa 4 m3/m2/jaar. De
bestuursdienst zit aan de andere kant van polaire stelsel met 22 m3/m2/jaar, waarbij opnieuw de opmerking
over de onderhuurders op haar plaats is.

8.4.5 Water
De onderlinge verschillen in waterverbruik tussen de diensten en bedrijven zijn minder groot. Het
gemiddelde verbruik ligt op ruim 10.000 liter/fte/jaar. De GGD is zeer zuinig met 3200 liter/fte/jaar. En ook
nu wordt extreem hoog verbruik aangetroffen bij diensten of bedrijven met onderhuurders.

8.4.6 Afval
Slechts een kwart van de diensten kan opgeven hoeveel ton afval er jaarlijks wordt afgevoerd. Dat maakt
een extrapolatie naar de gehele organisatie onbetrouwbaar. Maar op basis van deze gegevens wordt per fte
jaarlijks circa 750 kilo afval afgevoerd.
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8.4.7 Papier
Van alle cijfers zijn de cijfers over het papierverbruik de meest betrouwbare die het format oplevert.
Ze ontmaskeren de gemeentelijke organisatie (exclusief de stadsdelen) als een papierverwerkende industrie,
die jaarlijks ruim 200.000 pakken A4-papier gebruikt, opgestapeld een toren van 10.000 meter. Het
gemiddelde verbruik per fte is ruim 12 pakken per jaar. Als het papierverbruik van de Raadsgrifﬁe hoofdelijk
zou worden omgeslagen zou dat uitkomen op 150 pakken per raadslid per jaar. Het servicehuis ICT gebruikt
het minste papier – drie pakken per fte per jaar. Ver boven het gemiddelde zitten de diensten met een
publieksfunctie als VGA en DWI. De Dienst Economische Zaken is met 24 pakken per fte per jaar de grootste
papiergebruiker.
Een aantal feiten over het papierverbruik:
 het papierverbruik is met 9% toegenomen t.o.v. 2008, waarbij aangetekend moet worden dat er meer
diensten en bedrijven het format hebben ingevuld, daaronder het Afvalenergiebedrijf en de Dienst Zuidas
 bij ruim de helft van de diensten is dubbelzijdig printen standaard
 acties gericht op de vermindering van het papierverbruik, zoals printing on demand is bij dertien diensten
ingevoerd.
 geavanceerde veranderingen als het gebruik van e-readers zijn nog maar mondjesmaat ingevoerd (bij vier
diensten)

8.4.8 Woon-werkverkeer
Twee derde van de diensten levert inzichtelijke cijfers aan als het gaat over de manier waarop de werknemers
naar het werk komen. De meerderheid van de Amsterdamse ambtenaren komt per openbaar vervoer of per
ﬁets naar het werk. Topscorer is de Dienst O&S waar 57% van de medewerkers per ﬁets naar het werk komt.
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Bij het openbaar vervoer zijn het de dienst Dienstverlening en Facilitair Management en de Dienst Zuidas die
de lijst aanvoeren met respectievelijk 77% en 100%
Ambtenaren van DBGA en het Haven Amsterdam gebruiken het meest de auto voor het woon-werkverkeer.
Van de diensten en bedrijven geeft 55% de mogelijkheid om thuis te werken en zo het woon-werkverkeer te
verminderen.

8.4.9 Wagenpark en transport
Voor de uitoefening van (een deel van) hun taken gebruiken de meeste diensten auto’s. Het gemeentelijk
wagenpark bestaat uit 1809 voertuigen, waarvan ruim een kwart personenauto’s.
Negen voertuigen (0,5%) zijn elektrisch. Deze cijfers kwamen dit jaar voor het eerst beschikbaar, uit het
leasecontract van de gemeente.
Met deze voertuigen wordt per jaar ruim 26 miljoen kilometer afgelegd en daarvoor wordt 2,8 miljoen liter
benzine gebruikt en 0,79 miljoen liter diesel. Gemiddeld leggen de gemeentelijke voertuigen per werkdag
bijna 60 km af (bij een gemiddeld brandstofverbruik van 1 op 7,5)
De elektrische auto’s hebben in totaal 160.000 km afgelegd, wat neerkomt op 17.777 kilometer per voertuig.

8.4.10 Milieuzorgsystemen
Milieuzorgsystemen lijken binnen de gemeentelijke organisatie nog een vrij onbekend fenomeen te zijn. Van
alle diensten en bedrijven gaf alleen AEB aan over een gecertiﬁceerd milieuzorgsysteem te beschikken. DMB
is bezig een gecertiﬁceerd systeem volgens ISO 14001 aan te schaffen.

8.4.11 Kosten
Van de diensten die de informatie over het kostenaspect beschikbaar hadden – alle diensten minus de
diensten die huren en servicekosten betalen – zijn de energiekosten gesommeerd. Deze diensten (61%)
gaven € 4,6 miljoen uit aan elektriciteit, gas en warmte. Per fte is dat € 593 per jaar.
Op basis van dit getal zijn de geschatte energiekosten van de gehele organisatie € 10,8 miljoen. De
geschatte kosten van brandstof voor het transport zijn ruim € 4,5 miljoen.
Niet meer dan 45% van de diensten en bedrijven geven de kosten die gemaakt worden voor dienstreizen
op. Dat is onvoldoende voor een zinvolle schatting van de kosten voor de gehele organisatie. Voor de
diensten en bedrijven die de kosten opgeven bedragen de kosten € 237 per fte per jaar.

8.4.12 Wet en regelgeving
De diensten en bedrijven is gevraagd in te vullen welk bedrag aan boetes voor overtredingen is betaald.
Vier diensten geven een antwoord, waarvan er een meldt dat verkeersboetes ten laste van de overtredende
medewerker worden gebracht. En er is maar één maal sprake van een andere overtreding dan een
verkeersovertreding.

De diensten en bedrijven kunnen in het format aangeven of er in 2009 sprake is (geweest) van een activiteit,
project of gebeurtenis, die door hen wordt gezien als een positieve bijdrage aan het bevorderen van de
duurzaamheid. Daarbij kan gedacht worden aan milieu- of klimaatmaatregelen, maar ook aan de sociale en
economische aspecten, kortom aan iets waar de dienst trots op is. De volgende reacties kwamen binnen.
De Dienst Facilitair Management (DFM) is een samenwerking begonnen met duurzaamheidstichting
De Kleine Aarde. Samen bekijken ze wat de Ecologische Voetafdruk van DFM is op welke wijze de
medewerkers bewuster gemaakt kunnen worden van milieuzaken om er vervolgen rekening mee te
kunnen houden in en tijdens het werk
 De DFM computerservers in het stadhuis worden gekoeld met water uit de Amstel
 De Dienst Wonen heeft een papieren nieuwsbrief over nieuwbouwwoningen omgezet in een digitale
nieuwsbrief. Dit levert een besparing op van ruim 150.000 vel A4 en minder druk- en verzendkosten





ACAM gebruikt lichtsensoren op de werkplek
De Dienst Zuidas heeft over haar activiteiten in 2008 een duurzaamheidsverslag uitgebracht en zal dat
ook over 2009 doen
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8.4.13 Bevorderen duurzaamheid

VGA heeft een project uitgevoerd om tot elektronische facturering over te gaan waardoor op (de kosten
van) papier wordt bespaard
 De Stadsbank van Lening verstrekt haar klanten bewaarmapjes van polipropyleen in plaats van de
PVC-mapjes van vroeger
 Bij het PMB en IBA worden de auto’s ‘waterloos’ schoongemaakt
 Bij DBGA gebruikt met ‘plugwise’ om de energiehuishouding beter te kunnen managen.
 In 2009 kreeg gebouw De Bazel van het Stadsarchief de hoogste waardering voor prestaties op
energiegebied: het energielabel A++.
 De Rekenkamer heeft in 2009 voor het gehele gebouw – waarvan zij slechts een gedeelte huurt –
aansluiting op groene stroom gerealiseerd.


De Raadsgrifﬁe heeft vaker dan voorheen vergaderstukken voor raadsleden ter inzage gelegd en niet
meer op papier toegezonden. Ook doet de grifﬁe een proef met zogenaamde E-readers, om het
papierverbruik te verminderen
 Bij OGA is de inkoop van groene stroom bij de panden in beheer bij OGA centraal geregeld. Voor
alle panden die in permanent beheer zijn wordt onderzocht welk milieulabel ze hebben en hoe deze
gebouwen energie-efﬁciënter gemaakt kunnen worden
 Ter stimulering van duurzaam bouwen is in december 2009 tijdens de presentatie van in de Zuiderkerk de
eerste Amsterdamse Duurzaamheidsprijs uitgereikt
 Het milieuplan Haven Amsterdam: duurzaam durven, doen en doorgaan, 2008-2012 is afgerond en door
ons College vastgesteld
 De diensten die elektrische scooters en auto’s hebben vermelden dat met enige trots


8.4.14 Duurzaamheidsindicatoren en klimaatneutraliteit
De gemeente Amsterdam heeft de doelstelling om haar eigen organisatie in 2015 klimaatneutraal te hebben
gemaakt. Dit houdt in dat het energieverbruik zo veel mogelijk is teruggebracht en ingevuld met duurzame
energie, en dat de resterende hoeveelheid CO2-uitstoot wordt gecompenseerd in speciaal geselecteerde
compensatieprojecten van hoge kwaliteit. In het CO2 jaarverslag dat in 2009 voor het eerst zal verschijnen
wordt de voortgang van deze doelstelling gemonitord.
Op basis van de hierboven besproken duurzaamheidsindicatoren kunnen in het licht van deze doelstelling
alvast enkele voorlopige (en voorzichtige) conclusies worden getrokken:
servicekosten in de huisvesting van diensten (30%) die in een gehuurd gebouw zitten of die onderhuren
van een andere dienst zijn een black box in het energie-, warmte- en waterverbruik. Deze diensten
zouden gerichte vragen naar de verdeling van de kosten over de verschillende aspecten aan de
verhuurder moeten stellen. De servicekosten lopen te veel uiteen om daaruit goede conclusies te trekken.
Ook is het voor deze diensten lastiger om gericht te kiezen voor inkoop van groene stroom
 de milieukosten vormen geen grote kostenpost, maar zijn met oog op de doelstelling om in 2015 een
klimaatneutrale organisatie te zijn, wel degelijk van belang. Nu gebruikt bijvoorbeeld nog maar 31% van
de diensten voor 100% groene stroom, 17% gebruikt deels groene stroom en de rest (52%) niet
 de vermindering van het papierverbruik is evenzeer van belang. Het is interessant de 625 ton papier
die jaarlijks wordt verbruikt af te zetten tot de hoeveelheid afval die wordt afgevoerd: 548 ton. De
mogelijkheden om digitaal op te slaan, te verzenden, te lezen, te bewerken et cetera zijn bijna onbeperkt,
dus het papierverbruik zou sterk verlaagd kunnen worden
 in het woon-werkverkeer zijn ambtenaren goede uitvoerders van het gemeentelijk beleid. Zij gebruiken
voor 80-90% de ﬁets en het openbaar vervoer. Echter, als zij voor hun werk moeten reizen dan is de auto
het favoriete vervoermiddel. Ook dat transport zal in 2015 schoon moeten zijn
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8.4.15 Duurzaam inkopen (DI)
Met ingang van 1 januari 2010 geldt voor gemeentes het rijksvoorschrift dat in alle inkoop- en
aanbestedingstrajecten de duurzaamheidcriteria toegepast dienen te worden, zoals die door AgenschapNL
(voorheen Senter Novem) voor 45 productcategorieën zijn opgesteld. Daarnaast heeft ons College in het
vigerende Milieubeleidsplan laten opnemen dat in de gemeente Amsterdam vanaf 2010 voor alle inkoop- en
aanbestedingstrajecten nagegaan moet worden of duurzaam inkopen tot de mogelijkheden behoort. Uit de
antwoorden van de diensten en bedrijven op de informatievraag voor de jaarrekening blijkt dat duurzaam
inkopen voor veel diensten een vanzelfsprekendheid is geworden. Dit stemt overeen met de conclusies van
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ACAM in haar Rapportage 2009 over tussentijdse audits in de gemeente Amsterdam. ACAM concludeerde
daarin dat duurzaam inkopen de aandacht heeft en bij veel van de inkopende diensten wordt toegepast en
in alle vanaf 2007 afgesloten gemeentebrede raamcontracten.
Ons College is zich ervan bewust dat verdere borging van duurzaam inkopen in de decentrale inkoop- en
aanbestedingsprocessen van het concern noodzakelijk is. Ons College heeft hiertoe in de afgelopen periode
dan ook een aantal maatregelen genomen. Duurzaam inkopen is als expliciet onderdeel van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen in de Nota Inkoop en Aanbesteden en er wordt gewerkt
aan een herziene versie van de Leidraad Duurzaam Inkopen, die meer concrete voorbeelden zal bevatten.
De informatievraag met betrekking tot duurzaam inkopen voor de Jaarrekening 2009 is ten opzichte van
voorgaande jaren geïntensiveerd.

8.4.16 Social Return
Met de doelstelling ‘iedereen doet mee!’ uit het Programakkoord 2006-2010 heeft ons College eigenlijk een
motto gegeven voor Social Return. Social Return is één van de manieren om te zorgen dat meer Amsterdammers aan het werk komen door middel van het maken van afspraken met leveranciers bij aanbestedingen.
Ons College heeft besloten Social Return van toepassing te verklaren op alle aanbestedingen boven de
€ 193.000 en op te nemen als doelstelling voor het gemeentelijk inkoopbeleid zoals de beschreven wordt in
de Nota inkoop en aanbesteden, met een uitwerking in de Leidraad Social Return.
In Amsterdam wordt voor Social Return de volgende strikte deﬁnitie gehanteerd:
Het realiseren van reguliere banen, leerwerkplekken, stageplekken en ervaringsplaatsen aan speciﬁeke
doelgroepen, door het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten, zodat leveranciers een bijdrage leveren aan de uitvoering van het Amsterdamse beleid ten aanzien
van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Taakverdeling en resultaten
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beleid voor Social Return beleid ligt bij De Dienst Werk en
Inkomen (DWI) en Vacature Service Amsterdam (VSA). VSA biedt klanten van DWI, UWV en Pantar aan voor
Social Return en bemiddelt derhalve voor mensen uit de Wwb (Wet werk en bijstand), Wia (Wet inkomensvoorziening naar arbeidsvermogen) Wajong (Arbeids-ongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten), Wsw
(Wet sociale werkvoorziening).
DWI/VSA werkt in deze nauw samen met Concern Inkoop van de Bestuursdienst, die zorg draagt voor
inbedding vande doelstelling in het bestaande inkoop- en aanbestedingsproces. Gezamenlijk hebben zij de
leidraad Social Return gepubliceerd, waarin drie manieren zijn uitgewerkt om Social Return in te vullen:
1. de 5% regeling: 5% van de opdrachtsom wordt ingezet voor het plaatsen van mensen
2. de sociale paragraaf: opdrachtnemer geeft aan hoeveel mensen geplaatst kunnen worden
3. het verzoek om ideeën: opdrachtnemer beschrijft mogelijkheden voor plaatsingen

De resultaten worden vooral geboekt bij diensten en leveringen, de invulling bij werken is sterk in ontwikkeling. Uit het evaluatierapport van DWI blijkt dat er met in totaal 45 leveranciers een Social Return verplichting
is aangegaan, binnen 24 verschillende (raam)contracten, veelal met een langere looptijd (4 jaar). Het totale
aanbod aan plaatsen bedraagt 319 reguliere banen, 108 leerwerkplaatsen, 527 arbeidsmarkt relevante
opleidingen, 221 stage plaatsen en 127 participatieplaatsen.
Nog niet alle toezeggingen hebben geleid tot daadwerkelijke plaatsingen en dat heeft de volgende
redenen:



vacatures komen niet allemaal meteen bij het afsluiten van het contract beschikbaar
bij raamcontracten is de daadwerkelijke afname van diensten of producten door de gemeente vaak
verspreid over de tijd en vindt plaats in kleinere hoeveelheden
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duurzaamheid

Amsterdam wijkt hierin af van de meeste gemeentes, die zich over het algemeen beperken tot de eerste
mogelijkheid. Ons College acht de resultaten van Social Return in 2009 verheugend. Er is een groot aantal
vacatures beschikbaar gekomen bij veel verschillende leveranciers. De gekozen aanpak heeft een breed
draagvlak al wordt Social Return nog niet overal toegepast. Het getal der diensten en stadsdelen neemt wel
gestaag toe.

leveranciers geven aan ‘klein’ te willen beginnen; het aanspreken van contractpartners kan pas als
contracten langere tijd lopen
 de koppeling van plaatsingsaanbod leveranciers en aanbod kandidaten niet altijd eenvoudig


duurzaamheid

De verdere implementatie van Social Return heeft de aandacht van ons College. Zo zal in 2010 een herziene
versie verschijnen van de leidraad Social Return, waarin de doelstelling verder zal worden geconcretiseerd.
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Balans met toelichting

Immateriële vaste activa

2008

2009

15,1

19,4

(bedragen x € 1 miljoen)

Eigen vermogen
Resultaat

2008

2009

5.698,2

6.531,0

109,1

1.26,0

Materiële vaste activa

7.662,4

7.988,0

Voorzieningen

1.625,0

1.691,3

Financiële vaste activa

3.433,2

3.611,2

Langlopende schulden

2.552,4

2.357,3

11.110,7

11.618,6

Subtotaal

9.984,7

10.705,6

1.789,9

1.738,0

Vlottende passiva

2.915,8

2.651,0

12.900,6

13.356,7

Subtotaal
Vlottende activa
Totaal

Totaal
Garantieverplichtingen

12.900,6

13.356,7

9.811,5

10.852,7

In dit hoofdstuk worden alle in bovenstaande verkorte gemeentebalans genoemde posten toegelicht,
met uitzondering van de vlottende activa en passiva. Daarna wordt een aantal speciﬁeke onderwerpen
behandeld.

5.1 Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Uitzondering daarop
vormen ten laste van het boekjaar aangegane verplichtingen. Waardering en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten tenzij anders bepaald.
Een aantal diensten verzamelt zijn apparaatskosten op een centrale begrotingspost en belasten deze kosten
vervolgens via een verdeelsleutel door naar de beleidsinhoudelijke begrotingsposten. Facilitair werkende
(onderdelen van) diensten zijn met hun volledige baten en lasten in de begroting en rekening opgenomen.
De omzet die zij bij diensten realiseren vormt bij de diensten waar die omzet behaald wordt een last.
In beide gevallen – doorbelaste apparaatskosten en dienstomzet facilitaire diensten – leidt dat tot het
tweemaal verantwoorden van lasten waarvan eenmaal gecompenseerd door baten. Per saldo geeft dat
derhalve het juiste resultaat weer, kijkend naar het totaal van baten en lasten leidt dat echter tot een
dubbeltelling.
De relatie tussen onderhavige rekening en de rekeningen van stadsdelen wordt gevormd door het
Stadsdeelfonds. Deze vormt voor de gemeenterekening een last en voor ieder stadsdeel voor diens aandeel
daarin een bate.

Immateriële vaste activa
Mutaties immateriële vaste activa

(bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2008
Investeringen

15,1
6,7

subtotaal

21,8

Afschrijvingen
Boekwaarde 31 december 2009

2,4
19,4

In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een aantal categorieën immateriële vaste
activa ondergebracht bij de ﬁnancieel vaste activa. De immateriële vaste activa bestaan nog slechts uit twee
categorieën: onderzoek- en ontwikkelingskosten en de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen.
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Verkorte gemeentebalans per 31 december 2009

balans met toelichting

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafﬁng- of vervaardigingsprijs en in beginsel
afgeschreven in maximaal vijf jaar.
Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:
120

x € 1 miljoen
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De boekwaarde van de immateriële vaste activa is in 2009 gecorrigeerd na afschrijvingen per saldo met
€ 4,3 miljoen toegenomen.

Materiële vaste activa
Mutaties materiële vaste activa
Boekwaarde 31 december 2008
Investeringen
Overdrachten

(bedragen x € 1 miljoen)
7.662,4
475,9
10,8

Toename

486,7

Subtotaal

8.149,1

Afschrijvingen
Desinvesteringen
Overdrachten

134,4
21,8
4,9

Afname
Boekwaarde 31 december 2009

161,1
7.988,0

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschafﬁng- of vervaardigingsprijs, verminderd met
de van derden ontvangen investeringsbijdragen, waarna deze op basis van de geschatte levensduur worden
afgeschreven. Als uitgangspunt geldt daarbij de lineaire afschrijvingsmethode. In een aantal gevallen wordt
op grond van rijksvoorschriften afgeschreven op een andere grondslag en volgens een andere methode.
Onder materiële vaste activa worden begrepen:
 gronden en terreinen (€ 5.495 miljoen)
 bedrijfsgebouwen (€ 748 miljoen)
 woonruimten (€ 9,7 miljoen)
 grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 618 miljoen)
 vervoermiddelen (€ 8,6 miljoen)
 machines, apparaten en installaties (€ 135 miljoen)
 overige (€ 127,6 miljoen)
Dit betreft een restcategorie waarin ook de niet nader onderverdeelde materiële vaste activa zijn
opgenomen
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Onder de materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden begrepen:

balans met toelichting

overige materiele vaste activa, investeringen in de openbare ruimte (€ 844,7 miljoen)
woonruimten (€ 10,1 miljoen)
 gronden en terreinen (€ 0,2 miljoen)



Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:
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De totale boekwaarde van de materiële vaste activa is per saldo met € 325 miljoen toegenomen. De dienst
Infrastructuur Verkeer en Vervoer investeerde per saldo € 100 miljoen in de infrastructuur. Het geïnvesteerde
vermogen in grondwaarde nam bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam toe met € 87 miljoen en
bij het Havenbedrijf met € 11 miljoen. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling investeerde € 64 miljoen
in gebouwen. Waternet investeerde per saldo € 18 miljoen en het Havenbedrijf € 23 miljoen in grond-,
weg- en waterbouwkundige werken. Stadstoezicht investeerde per saldo € 4 miljoen in machines, apparaten
en installaties en het Afval-Energiebedrijf investeerde € 4 miljoen. De dienst Persoonsgegevens investeerde
per saldo € 7 miljoen, het Havenbedrijf € 2 miljoen en de dienst Werk en Inkomen € 4 miljoen in overige
materiele vaste activa.
Belangrijkste gronden en terreinen:
het gemeentelijk in erfpacht uitgegeven of uit te geven grondbezit in beheer bij het Ontwikkelingsbedrijf
Gemeente Amsterdam (€ 5.138 miljoen)
 het gemeentelijk in erfpacht uitgegeven of uit te geven grondbezit in beheer bij Haven Amsterdam
(€ 267 miljoen)


Belangrijkste bedrijfsgebouwen:
de panden van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 414 miljoen)
 de bedrijfsgebouwen van IVV waaronder parkeergebouwen- en garages (€ 68 miljoen)
 de panden van de Dienst Werk en Inkomen (€ 66 miljoen)
 de panden van Waternet (€ 44 miljoen)
 het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (onroerend goed permanent bezit € 43 miljoen)
 het pand van het Stadsarchief (€ 26 miljoen)
 het stadhuis (€ 25 miljoen)
 de gebouwen van Haven Amsterdam (€ 20 miljoen)
 de gebouwen van de GGD (€ 17 miljoen)
 het gebouw van de Stadsbank van Lening (€ 7 miljoen)
 het gebouw van het Afval- Energiebedrijf (€ 5 miljoen)
 het gebouw van Stadstoezicht (€ 4 miljoen)
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Belangrijkste grond-, weg- en waterbouwkundige werken:
rioleringswerken en -gemalen en de leidingen c.a. ten behoeve van de drinkwaterlevering
(€ 419 miljoen)
 de infrastructuur van de haven (€ 172 miljoen)


Belangrijkste vervoermiddelen:
Haven Amsterdam (€ 8 miljoen)



Belangrijkste machines, apparaten en installaties:
de machines, apparaten en installaties ten behoeve van de drinkwaterlevering (€ 33 miljoen)





de afvalverwerkingsinstallatie (€ 26 miljoen)
de parkeerautomaten c.a. (€ 24 miljoen)

de installaties van de GGD (€ 13 miljoen)
de installaties van het Stadsarchief (€ 9 miljoen)
 de installaties van de dienst ICT (€ 9 miljoen)
 de installaties van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 7 miljoen)
 de installaties van de Stadsbank van Lening (€ 4 miljoen)



Financiële vaste activa
Mutaties ﬁnanciële vaste activa

(bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2008
Investeringen

3.433,2
2.063,9

Subtotaal
Afschrijvingen
Desinvesteringen

5.497,1
1.881,3
4,6

Afname

1.885,9

Boekwaarde 31 december 2009

3.611,2

Financiële vaste activa worden op de nominale waarde gewaardeerd met uitzondering van de Nuondeelneming (het bedrag dat van Vattenfall verkregen werd is gebaseerd op verkoopwaarde). Waardering van
deelnemingen geschiedt – enkele uitzonderingen daargelaten – op de nominale of de verkrijgingswaarde
van de aandelen.
De waardering van aandelen op de nominale of de verkrijgingswaarde leidt tot forse afwijkingen met de
actuele waarde van de desbetreffende ondernemingen, hoe moeilijk deze ook is vast te stellen. Van een
aantal belangrijke deelnemingen wordt naast de huidige waardering ook enig inzicht gegeven in de meer
actuele waarde. Daarbij hebben wij ons beperkt tot het uit de jaarstukken van die deelnemingen blijkende
eigen vermogen, hetgeen nadrukkelijk iets anders is dan de bij eventuele verkoop te realiseren marktprijs,
waarbij met name ook de toekomstige ontwikkelingen een rol spelen. Ook deze waarde is daarmee van
beperkt belang.
Onder ﬁnanciële vaste activa worden begrepen:
 overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer (€ 1.701 miljoen waaronder de
kapitaalverstrekking aan stadsdelen met € 1.008,5 miljoen) en de langlopende vordering op Vattenfall in
verband met de verkoop van Nuon N.V. (€ 461 miljoen)
 deelnemingen (€ 953 miljoen)
 leningen aan deelnemingen (€ 378 miljoen)
 geldleningen verstrekt aan woningbouwcorporaties (€ 319 miljoen)
 overige verstrekte langlopende geldleningen (€ 224 miljoen)
 leningen in het kader van de Amsterdamse Middensegment Hypotheek (€ 54 miljoen)
 diverse uitzettingen van de dienst Wonen in het kader van de stedelijke vernieuwing (€ 59 miljoen)
uitzetting van de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer inzake de voorﬁnanciering personeelsvoorziening GVB (€ 20 miljoen)
 bijdragen in activa van derden (€ 29 miljoen)
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De totale boekwaarde van de ﬁnanciële vaste activa is per saldo met € 178 miljoen toegenomen. De
toename bestaat voor € 1.083 miljoen aan investeringen verminderd met € 726 miljoen aan aﬂossingen
en € 4,6 miljoen aan desinvesteringen. De in omvang belangrijkste mutatie hangt samen met de verkoop
van Nuon aan Vattenfall en betreft de ﬁnancieringsovereenkomst (€ 498 miljoen inclusief escrowrekening
€ 36 miljoen). De kapitaalverstrekking aan stadsdelen nam per saldo af met € 79 miljoen.
Belangrijkste verstrekte langlopende geldleningen aan deelnemingen:


GVB Activa BV (€ 332 miljoen)

NV Carré (€ 12,7 miljoen)
NV Zeedijk (€ 11,9 miljoen)
 Beurs van Berlage Vastgoed BV (€ 5,8 miljoen)
 Economische Zaken, diverse leningen (€ 5,6 miljoen)
 GVB Veren BV (€ 3,5 miljoen)



Belangrijkste overige langlopende geldleningen:
Regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland (€ 45,8 miljoen)
 Leaseplan (€ 50,9 miljoen)


NV Stadsgoed (€ 49 miljoen)
Westpoort Warmte BV (€ 16,8 miljoen)
 Stichting Stadsschouwburg (€ 13,4 miljoen)
 Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied CV (€ 11,2 miljoen)
 Haven Amsterdam Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied CV (€ 10,3 miljoen)
 Stichting Slotervaartziekenhuis (€ 4,6 miljoen)
 Stichting Afvalservice West (€ 4,2 miljoen)
 Stichting WRA-groep (€ 3,8 miljoen)
 Economische Zaken, diverse leningen (€ 2,8 miljoen)
 Waterlaboratorium NV (€ 1,1 miljoen)
 Stichting SIA-Kunstijsbaan Jaap Eden (€ 1,1 miljoen)
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Om redenen van vergelijkbaarheid is het onderdeel kapitaalverstrekking aan diensten en bedrijven
uitgezonderd van deze ontwikkelingsschets over de afgelopen tien jaar:

balans met toelichting

Belangrijkste deelnemingen:
NV Afvalenergiebedrijf (€ 684 miljoen)
NV Gemeentevervoerbedrijf (€ 78,8 miljoen)
 NV Liander (netwerkbedrijf na verkoop produktiebedrijf Nuon (€ 72,6 miljoen)
 NV Administratiekantoor Stadion Amsterdam (€ 31,6 miljoen)
 Amsterdam RAI BV (€ 22,7 miljoen)
 NV Luchthaven Schiphol (€ 16,9 miljoen)



Economische Zaken, diverse deelnemingen (€ 9,5 miljoen)
NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (€ 9,4 miljoen)
 NV Stadsherstel (€ 8,3 miljoen)






NV Zeedijk (€ 6,5 miljoen)
Amsterdam Participatie Glasvezel BV (€ 6 miljoen)

Reserves
Mutaties reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2008

5.698,2

Toevoeging

1.880,7

Subtotaal
Onttrekking

7.598,9
1.047,9

Boekwaarde 31 december 2009

6.531,0

In de bijlagen is een overzicht van alle algemene en bestemmingsreserves per resultaatgebied opgenomen.
Elders in deze rekening wordt meer uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de algemene en
bestemmingsreserves.
In de verkorte balans hiervoor is separaat opgenomen het resultaat over 2009 (€ 126 miljoen).

Voorzieningen
Mutaties voorzieningen

(bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2008

1.625,0

Toename

375,3

Subtotaal
Aanwending

1.000,3
309,0

Afname

309,0

Boekwaarde 31 december 2009

1.691,3

In de bijlagen is een overzicht opgenomen van alle voorzieningen per resultaatgebied. Elders in de rekening
wordt uitgebreider ingegaan op de ontwikkeling van de voorzieningen.

Vaste schulden
Mutaties langlopende schulden

(bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2008

2.552,4

Toevoeging
Subtotaal
Afname
Boekwaarde 31 december 2009
De langlopende schulden zijn in 2009 met € 234 miljoen afgenomen. Onder de vaste schulden zijn
opgenomen de langlopende leningen, de beleggingen van derden en de waarborgsommen.
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234,1
2.357,3

Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:
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In 2009 is de omvang van de opgenomen leningen afgenomen. De toename van de investeringen werd in
belangrijke mate gecompenseerd door de verkoop van Nuon.
Kerncijfers leningportefeuille:
Aantal geldleningen
Gemiddelde resterende looptijd in
maanden
Gewogen gemiddeld rentepercentage

2005

2006

2007

2008

2009

171

145

147

147

144

99

104

98

91

91

4,21

4,16

4,16

4,17

4,17

In de ﬁnancieringsparagraaf in de jaarrekening treft u meer informatie over de gemeentelijke ﬁnanciering.

Vermogenspositie
Onderhavige balansposities dienen nadrukkelijk in samenhang te worden bezien met (nog) niet in die
posities tot uitdrukking komende verplichtingen / risico’s. In dat verband is van belang dat onderdeel van de
balanspost eigen vermogen is het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2009
€ 144,8 miljoen plus € 31,3 miljoen speciﬁek voor de risico’s samenhangend met de Wet werk en bijstand.
In de paragraaf Risico’s en weerstandsvermogen in deze rekening wordt nader ingegaan op de aan het
weerstandsvermogen ten grondslag liggende risico’s, risico’s waarvan de aard dusdanig is dat het nog niet
opportuun is daar voorzieningen voor te treffen. Het gaat daarbij om onderwerpen als grote infrastructurele
projecten zoals de Noord/Zuidlijn, de gemeentelijke grondexploitaties – investeringen daarin moeten door
erfpachtuitgifte worden terugverdiend – en onzekerheden over de rijksgeldstromen. Daarnaast is sprake van
de nodige risico’s op ﬁscaal / juridisch terrein.

Waardering aandelen
De waardering van aandelen op de nominale of de verkrijgingswaarde leidt tot forse afwijkingen met de
actuele waarde van de desbetreffende ondernemingen, hoe moeilijk deze ook is vast te stellen. Van een
belangrijke deelneming wordt hierna naast de huidige waardering ook enig inzicht gegeven in de meer
actuele waarde. Daarbij hebben wij ons beperkt tot het uit de jaarstukken 2009 blijkende eigen vermogen,
hetgeen nadrukkelijk iets anders is dan de bij eventuele verkoop te realiseren marktprijs, waarbij met name
ook de toekomstige ontwikkelingen een rol spelen:
NV Luchthaven Schiphol: het 21,8%-aandeel van de gemeente is gewaardeerd op € 16,8 miljoen.
Het daarmee overeenkomende aandeel in het eigen vermogen van Schiphol bedraagt € 648 miljoen.
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balans met toelichting

Garantieverplichtingen
Van de garantieverplichtingen kan het volgende overzicht worden gegeven:
(bedragen x € 1 miljoen)
Sector

Ultimo 2008

Volkshuisvesting

Ultimo 2009

9.702,9

met contragarantie

10.750,0

0,2

0

43,6

39,7

risico overgenomen door Waarborgfonds
sociale woningbouw

589,4

511,4

achtervangpositie bij het Waarborgfonds
sociale woningbouw

6.707,3

7.505,8

2.344

2677

18,4

16,1

zonder contragarantie
besluit woninggebonden
subsidiecomplexen

nationale hypotheekgarantie
nationaal restauratiefonds
Welzijnssector

19,3

18,8

Kantoorgebouw Waterbeheer en
Rioolwaterzuivering

62,6

59,8

Stadsverwarming Westpoort

10,2

10,2

Overig

16,5

13,9

9.811,5

10.852,7

Totaal

De categorie overig bevat ondermeer de afgegeven garanties voor de WRA-groep, de NV Stadsherstel, de
Nederlandse Pijpleidingmaatschappij en het Waterlaboratorium.
Voor de overige categorieën (inkoop-, afname- en leveringsverplichtingen, operational lease- en huurverplichtingen en subsidieverplichtingen) geldt dat de ﬁnanciële gevolgen van de bestaande verplichtingen
(structureel) in de (meerjaren) gemeentebegroting zijn gedekt.
Voor overige ﬁnanciële risico’s wordt verwezen naar de risicoparagraaf.

Afstemming binnengemeentelijke vorderingen
Binnengemeentelijke vorderingen en schulden vallen in de gemeentebalans, op een bedrag van
€ 0,1 miljoen na, tegen elkaar weg. De afgelopen tien jaar heeft het afstemmingsverschil zich als volgt
ontwikkeld:
(bedragen x € 1 miljoen)
Jaar

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

verschil

11,2

7,2

2,5

6,1

-3,7

-0,7

-0,9

-0,1

-0,4

0,4

Hoewel er op dit moment geen reden is tot zorg, bergt het afstemmingsverschil wel een potentieel gevaar
in zich. Het verschil kan namelijk – maar niet noodzakelijkerwijs – van invloed zijn op het rekeningresultaat:
baten worden in eerdere jaren verantwoord dan de daarmee corresponderende lasten. In een organisatie
met een omvang als de gemeente Amsterdam zal dit altijd wel in zekere mate het geval zijn, maar er dient
voor te worden gewaakt dat het verschil een te grote omvang krijgt.
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6 Cijfermatige overzichten
Leeswijzer
Programmarekening
Baten en lasten per resultaatgebied
Recapitulatiestaat resultaatgebieden
Resultaatbestemming
Balans met bijlagen
Verantwoordingsinformatie speciﬁeke uitkeringen
Personele overzichten inclusief topinkomens
Afkortingenlijst
Register

Leeswijzer

In dit onderdeel zijn de volgende overzichten opgenomen:
1. de programmarekening
2. de begrotingsposten, ingedeeld naar resultaatgebieden
3. de in de rekening verwerkte voorgestelde resultaatbestemming
4. de gemeentebalans
5. de mutaties in de vaste activa
6. de mutaties in de reserves en voorzieningen, ingedeeld naar resultaatgebieden
7. de verantwoording van de van het rijk ontvangen speciﬁeke uitkeringen
8. personele bezetting, ziekteverzuim inhuur externen en topinkomens

ad. 1
Dit betreft een overzicht van de baten en lasten voor resultaatbestemming per resultaatgebied, de algemene
dekkingsmiddelen en de resultaatbestemming (de voorgestelde mutaties in de reserves).

ad. 2
Dit betreft alle begrotingsposten, inclusief voorgestelde resultaatbestemming, per resultaatgebied en een
recapitulatie daarvan (de vergelijkende cijfers hebben door de herindeling van de subresultaatgebieden een
andere indeling dan in de Jaarrekening 2008).

ad. 3
Dit betreft een totaaloverzicht van alle in de rekening verwerkte mutaties in de reserves.

ad. 4
Dit betreft de totale gemeentebalans na eliminatie van alle binnengemeentelijke vorderingen en schulden.

ad. 5
Dit betreft een overzicht van de totale investeringen, afschrijvingen, desinvesteringen en binnengemeentelijke overdrachten van vaste activa.

ad. 6
Dit betreft alle reserves en voorzieningen per resultaatgebied, inclusief de voorgestelde
resultaatbestemming.

ad. 7
Dit betreft de jaarlijkse verantwoording van een groot deel van de in 2009 ontvangen speciﬁeke uitkeringen
van het Rijk, ook wel bekend als Single Information Single Audit (SiSa).

Ad. 8
Dit betreft de personele bezetting per dienst, inclusief personeel van derden, het ziekteverzuim per dienst
afgezet tegen de Verbaannorm.
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leeswijzer

Door vaststelling van de in dit onderdeel opgenomen overzichten stelt uw Vergadering de inkomsten,
uitgaven en toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves over 2009 vast. Daarnaast verleent uw
Vergadering ons College décharge voor het gevoerde ﬁnanciële beleid.

Programmarekening 2009

Rompbegroting Gewijzigde Begroting

Rekening

2009

2009

2009

€

€

€

Openbare orde en veiligheid

126.683.290

136.608.290

136.558.025

Werk en inkomen

949.623.690

965.328.590

1.017.297.463

Zorg

328.664.800

334.744.900

380.681.455

Educatie & jeugd en diversiteit

205.763.370

218.088.920

250.221.000

Verkeer en Infrastructuur

432.388.520

431.180.750

505.775.675

51.922.106

62.604.606

69.429.746

Cultuur en monumenten

129.446.830

143.013.280

146.093.314

Milieu en water

473.334.353

476.334.353

429.104.540

Economie en haven

102.665.690

111.476.190

136.944.284

Facilitair en bedrijven

310.017.120

314.224.000

375.230.130

Stedelijke ontwikkeling

315.319.456

340.034.456

439.774.331

Bestuur en concern

130.615.170

132.030.590

145.391.658

3.556.444.395

3.665.668.925

4.032.501.621

Lasten

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

Baten
Openbare orde en veiligheid

26.878.710

26.878.710

31.811.280

Werk en inkomen

755.454.140

755.454.140

781.800.365

Zorg

149.449.650

149.449.650

203.409.592

Educatie & jeugd en diversiteit

112.263.760

112.263.760

142.760.714

Verkeer en Infrastructuur

296.542.730

295.014.710

353.348.786

3.017.860

3.017.860

9.788.241

13.925.460

13.925.460

15.132.552

Milieu en water

438.179.757

438.179.757

405.699.897

Economie en haven

127.358.110

127.358.110

154.831.917

Facilitair en bedrijven

302.851.770

303.316.260

352.887.353

Stedelijke ontwikkeling

219.033.709

219.533.709

353.858.440

25.997.360

26.305.970

38.652.077

Totaal baten

2.470.953.016

2.470.698.096

2.843.981.214

Saldo lasten en baten

1.085.491.379

1.194.970.829

1.188.520.407

Uitkering gemeentefonds

1.371.862.670

1.371.862.670

1.463.489.563

Uitkering stadsdeelfonds

-623.273.900

-625.016.640

-631.138.135

Belastingen

150.219.110

149.713.110

149.327.249

Erfpacht

333.051.860

332.051.860

123.790.691

Financiering

38.552.170

38.552.170

122.977.422

Deelnemingen

20.312.870

20.312.870

41.871.567

-63.714.082

48.203.038

876.926.091

1.227.010.698

1.335.679.078

2.147.244.448

Resultaat voor onttrekking/toevoeging aan reserves

141.519.319

140.708.249

958.724.041

Onttrekkingen aan reserves

309.051.717

309.912.067

658.346.327

Toevoegingen aan reserves

-450.571.036

-450.620.316

-1.491.089.707

0

0

125.980.661

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Cultuur en monumenten

Bestuur en concern

Algemene dekkingsmiddelen

Overige algemene dekkingsmiddelen
Totaal algemene dekkingsmiddelen

Resultaat na onttrekking/toevoeging aan reserves
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programmarekening

Totaal lasten

Resultaatgebied 10
Volgnummer

Lasten

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

41.589.799

39.839.690

42.260.774

19

0

0

483.994

451.660

460.332

Openbare orde en veiligheid
Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid
1400301

Projecten

ligheidsbeleid
vei

1400304

Commissies en secretariaten politieorganen

1400308

Bureau

1400601

Veiligheidsplan

alt

H

1400605

Informatiehuishouding radicalisering

1400606

Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit

1400607

Vreemdelingenbeleid

1400610

Stedelijk project Toezicht en Handhaving

2110202

Fietsendiefstalpreventie

162.300

0

0

6200403

Jeugd en Veiligheid

9.380.627

8.887.080

8.891.903

1.026.206

0

7.432.000

420.665

0

317.888

2.970.348

0

3.196.503

42.260.774

40.159.670

56.626.442

Sociale veiligheid openbaar vervoer

9.832.074

10.895.150

9.311.648

Sub-rsg 10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer

9.832.074

10.895.150

9.311.648

66.693.129

80.950.220

70.516.488

1.637.002

0

2.059.028
494.301

9801002

Dotatie reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)

9801018

Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving

9801024

Dotatie reserve OOV (BMO)
Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid

85.402

0

0

22.431.693

21.754.680

24.553.027

504.466

497.210

520.275

2.785.666

7.649.980

5.122.465

919.213

319.060

2.398.661

1.090.175

600.000

3.733.388

Sub-rsg 10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer
2120104

baten en lasten

Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg
1200101

Brandweerzorg

1200103

Kapitaallasten verstrekte geldlening aan Regionale
Brandweer Amsterdam Amstelland

1200201

Veiligheidsregio

237.071

130.000

1200301

Crisisbeheersing

781.101

573.250

564.918

1200303

Functioneel leeftijdsontslag Brandweer

3.000.000

3.900.000

7.931.591

9801050

Dotatie reserve Brandweer

778.891

0

2.868.610

73.127.194

85.553.470

84.434.936

Bijdrage aan regionale Brandweer

7.470.908

0

0

Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding

7.470.908

0

0

Totaal van de lasten

132.690.950

136.608.290

150.373.026

Totaal van de baten

30.328.191

27.134.310

35.400.973

Nadelig saldo

102.362.759

109.473.980

114.972.053

Resultaat voor bestemming

Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg
Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding
1200104

104.768.908

109.729.580

104.746.745

Dotaties

5.196.110

0

13.815.001

Onttrekkingen

7.602.259

255.600

3.589.693

-2.406.149

-255.600

10.225.308

102.362.759

109.473.980

114.972.053

Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming
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Resultaatgebied 10
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

21.458.255,07

16.226.520

20.599.242

560.387

613.670

610.456

0

0

0

8.277.712

7.217.160

16.633.414

Openbare orde en veiligheid
Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid
1400304

Commissies en secretariaten politieorganen

1400308

Rijksbijdrage Bureau Halt

1400601

Veiligheidsplan / GSB

1400605

Informatiehuishouding radicalisering

1400606

Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit

1400607

Vreemdelingenbeleid

1400610

Stedelijk project Toezicht en Handhaving

6200403

Rijksbijdrage Sociale Integratie en Veiligheid

6.829.067

508.793

497.210

539.830

2.229.816

563.940

1.299.494

217.082

0

1.743.610

1.845.034

0

2.135.596

6.274.730

6.295.223

(onderdeel preventie jeugdcriminaliteit)
9801002

Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)

0

0

458.309

9801018

Onttrekking reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving

0

0

654.839

9801024

Ontrekking reserve OOV (BMO)

131.351

255.600

1.797.655

20.599.242

15.422.310

32.168.426

Sociale veiligheid openbaar vervoer

355.427

0

0

Sub-rsg 10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer

355.427

0

0

0

11.706.510

0

1.637.002

0

2.059.028

Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid
Sub-rsg 10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer
2120104

Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg
1200101

Brandweerzorg

1200103

Rentebaten verstrekte geldlening aan Regionale Brandweer
Veiligheidsregio

237.077

0

494.304

1200301

Crisisbeheersing

28.535

5.490

325
678.890

9801050

Onttrekking reserve Brandweer

0

0

9801603

Onttrekking reserve vakantiegeld Brandweer (rekening 2008)

1.307.280

0

0

Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg

3.209.894

11.712.000

3.232.547

Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding
9801608

Onttrekking reserve WW (Brandweer)

1.833.628

0

0

9801609

Onttrekking reserve nieuwe kazerne Westerpark

4.330.000

0

0

Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding

6.163.628

0

0

30.328.191

27.134.310

35.400.973

Totaal van de baten
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baten en lasten

Amsterdam Amstelland
1200201

Resultaatgebied 20
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

71.008.275

70.500.000

80.151.824

6.639.717

5.416.900

1.139.008

401.771

378.020

363.177

Werk en inkomen
Sub-rsg 20.1 Inkomen
6110101

Sociale Werkvoorziening

6110102

Pantar

6110106

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen WRA-groep

6110108

Werkfonds WIW (DMO)

16.199.799

10.000.000

0

6110109

Werkfonds WIW (DWI)

185.811.873

189.000.000

201.784.130

6110201

Uitvoeringskosten werkgelegenheid Dienst Werk en Inkomen

55.703.627

55.758.590

59.767.679

6110401

Stelpost werk

0

1.181.030

0

6110404

Voorziening declaratie WIW/Kinderopvang

100.265

0

133.423

6110410

Kinderopvang bijstandsgerechtigden

3.426.181

2.917.040

3.585.610

6110412

Stelpost werk (DWI)

1.966.520

1.171.180

2.725.483

6110413

Gemeentelijke middelen WWB werkbudget

1.487.032

1.950.000

1.664.983

6110415

Gemeentelijk overig

604.421

0

0

343.349.481

338.272.760

351.315.317

Sub-rsg 20.1 Werk

baten en lasten

Sub-rsg 20.2 Inkomen
6100102

Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en ouder

6100103

Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar

6100202

Bijstandsbesluit zelfstandigen

6100301

Bijstand aan ondernemers in de binnenvaart

6100401

Uitvoeringskosten bijstandsverlening Dienst Werk en Inkomen

6100501

Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden

25.989.396

27.711.490

27.638.517

448.830.053

439.524.950

471.781.620

6.797.544

5.495.790

7.336.434

-55.563

0

-19.219

63.329.352

63.391.840

63.431.728

3.298.513

3.474.480

3.844.810

3.570.612

3.520.160

4.696.856

1.185.345

1.179.230

1.215.431

(niet krachtens rijksgroepsregeling)
6120101

Uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en
oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

6120102

Uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

6120103

Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars

5.178.527

6.251.050

6.220.442

6120201

Uitvoeringskosten inkomensvoorzieningen Dienst Werk en Inkomen

4.000.116

4.004.060

3.935.030

9800117

Dotatie weerstandsvermogen (WWB)

9804521

Dotatie reserve vakantiegeld (DWI)

9804533
9804535

314.000

0

0

2.909.000

2.990.640

3.112.000

Dotatie reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI)

0

0

400.000

Dotatie reserve WiGo4IT

0

0

750.000

9804536

Dotatie reserve projectconsulenten

0

0

500.000

9808027

Dotatie reserve geïntegreerde voorziening

0

0

1.396.189

565.346.895

557.543.690

596.239.838

Sub-rsg 20.2 Inkomen
Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding
6140101

Bijzondere bijstand

30.241.330

23.584.270

24.313.177

6140201

Armoedebeleid

26.727.921

28.524.070

28.299.436

6140204

Kwijtschelding afvalstoffenhefﬁng

4.518.371

3.717.200

6.031.373

6140206

Stadspas

2.962.427

2.492.290

2.638.494

6140207

Woonlastenfonds

4.230.708

5.000.000

5.178.683

6140208

Flankerend bijstandbeleid

359.350

472.890

472.005

6140209

Uitvoeringskosten armoedebestrijding Dienst Werk en Inkomen

8.105.119

8.113.120

8.523.498

6140210

Uitkeringen uit reserves en voorzieningen

6140211

Stichting Bijzondere Noden

9808028

Dotatie reserve armoede Tang gelden - chronische zieken
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50.782

400.000

232.427

196.157

198.940

211.404

0

0

400.000

Resultaatgebied 20
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

71.008.275

70.500.000

76.251.824
363.177

Werk en inkomen
Sub-rsg 20.1 Inkomen
6110101

Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening

6110106

Rente van verstrekte geldleningen WRA-groep

401.771

378.020

6110108

Werkfonds WIW (DMO)

16.199.799

10.000.000

0

6110109

Werkfonds WIW (DWI)

188.909.122

190.800.000

205.137.561

6110404

Voorziening declaratie WIW/Kinderopvang

1.056.515

0

559.427

6110410

Kinderopvang bijstandsgerechtigden

32.163

0

30.581

6110412

Stelpost werk (DWI)

5.198

0

0

0

0

25.202

6110413
6110415

Gemeentelijk overig

604.421

0

0

9804505

Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)

320.000

320.000

320.000

9804530

Onttrekking reserve ESF-gelden jongerenloketten (DWI)
Sub-rsg 20.1 Werk

1.581.574

1.581.570

0

280.118.838

273.579.590

282.687.772

Sub-rsg 20.2 Inkomen
Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en ouder

6100103

Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar

6100202

Bijstandsbesluit zelfstandigen

6100302

WWB budget

6100501

Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden

25.989.396

29.284.790

27.638.517

448.830.053

426.594.480

470.474.546

8.211.404

5.369.970

6.931.298

-1.451.897

0

-27.470.863

3.298.512

3.474.490

3.844.810

3.795.230

3.770.330

4.810.711

1.258.725

1.255.890

1.249.584

5.178.527

6.251.150

6.220.442

(niet krachtens rijksgroepsregeling)
6120101

Uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en
oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

6120102

Uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

6120103

Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars

9800117

Onttrekking weerstandsvermogen (WWB)

9804521

Onttrekking reserve vakantiegeld (DWI)

9804527

0

11.156.090

13.700.000

2.789.000

2.910.600

2.909.000

Onttrekking reserve kosten Laarderhoutweg (DWI)

164.430

164.430

0

9804528

Onttrekking reserve frictiekosten huisvesting (DWI)

376.202

0

0

9804533

Onttrekking reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI)

90.000

0

910.000

9804536

Onttrekking reserve projectconsulenten

0

0

500.000

498.529.582

490.232.220

511.718.045

7.741.880

7.033.150

1.609.181

0

0

3.434.297

1.205.156

741.870

690.070

65.000

0

210.000

Sub-rsg 20.2 Inkomen
Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding
6140101

Bijzondere bijstand

6140201
6140206

Stadspas

9804534

Onttrekking reserve KOA
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baten en lasten

6100102

Resultaatgebied 20
Volgnummer

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

77.392.165

72.502.780

76.300.497

Totaal van de lasten

986.088.541

968.319.230

1.023.855.652

Totaal van de baten

787.660.456

771.586.830

800.349.365

Nadelig saldo

198.428.085

196.732.400

223.506.287

Resultaat voor bestemming

235.497.098

Omschrijving
Werk en inkomen
Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding

200.591.291

209.874.450

Dotaties

3.223.000

2.990.640

6.558.189

Onttrekkingen

5.386.206

16.132.690

18.549.000

Resultaatbestemming

baten en lasten

Resultaat na bestemming
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-2.163.206

-13.142.050

-11.990.811

198.428.085

196.732.400

223.506.287

Resultaatgebied 20
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

9.012.036

7.775.020

5.943.548

787.660.456

771.586.830

800.349.365

Werk en inkomen
Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding

Totaal van de baten

baten en lasten
Jaarrekening 2009 Cijfermatige overzichten 471

Resultaatgebied

30

Volgnummer Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

2.528.153

2.879.260

3.023.400

Zorg
Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg
1200302

Gemeenschappelijke regeling geneeskundige
hulp bij rampen

1400501

Boedelbeheer

6200301

Maatschappelijke opvang en drugshulpverlening

6200302

Subsidies t.b.v. diverse instellingen

923.389

1.105.870

968.604

66.035.101

68.892.080

75.987.480

104.049

246.810

350.518

0

10

0

Maatschappelijke Dienstverlening
6200303

Subsidie voor activiteiten ten behoeve van
lichamelijk gehandicapten

6200305

Invoeringskosten WMO

6200313

Apparaatskosten DZS

6200601

Dienstverlening aan (ex-)gedetineerden en/of hun slachtoffers

6200801

Uitkeringen uit reserves en voorzieningen

6200803

Wonen, Zorg en Dienstverlening

6201102

Wachtgelden subsidieportefeuille

261.414

0

0

2.924.685

3.419.120

3.373.534
0

350

0

4.000

0

0

5.259.229

5.376.900

4.841.992

0

600

0

Maatschappelijke Gezondheidszorg
6201103

Uitkeringen uit reserves en fondsen

127.947

0

0

6201105

Pensionontruimingen

232.499

293.500

263.115

6201106

Inkomensbeheer en Uitvaarten

756.098

657.870

810.857

6201107

Uitvoeringskosten maatschappelijke zorg

609.535

610.140

701.310

baten en lasten

Dienst Werk en Inkomen
6210102

Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen)

6220101

WMO Hulp bij het Huishouden

2.700

0

747

53.069.103

57.476.030

60.117.446

6220102

Subsidieregelingen in het kader van de WMO

-156.498

0

-156.120

6220103

Vergoedingen aan stadsdelen in het kader van de WMO

1.022.500

1.045.500

1.044.997

6220104

Maatschappelijk meedoen

5.064.778

4.504.320

4.812.362

6220105

Eigen kracht conferenties

31.404

0

716.319

6520101

WMO aanvullend openbaar vervoer

12.024.830

13.704.000

12.891.431

6520201

WMO verstrekkingen woonvoorzieningen

12.633.319

13.418.600

17.514.631

6520203

WMO apparraatskosten woonvoorzieningen

794.550

814.190

815.710

6520301

WMO verstekkingen vervoersvoorzieningen

16.989.554

19.380.000

18.367.551

6520302

WMO apparaatskosten vervoersvoorzieningen

1.257.760

1.482.730

1.451.732

6520401

WMO overige lasten

1.399.103

6.330.010

7.649.059

6520402

WMO Indicaties

2.420.831

4.621.490

4.696.999

6520403

WMO Overige apparaatskosten

4.706.277

1.060.130

1.068.290

6520404

WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering open einde regelingen

0

4.011.070

1.846.374

6520501

Stimuleringsfonds gehandicapten

-146.628

0

4.743

7140102

Openbare geestelijke gezondheidszorg

19.675.262

19.413.150

21.330.523

7140105

Subsidies t.b.v. diverse instellingen gezondheidszorg

7140106

Versterking cliëntorganisaties

7140107

Overige subsidies gezondheidszorg

7140109

Geestelijke gezondheidszorg

9803730

Dotatie egalisatiereserve WMO

9803801

521.787

570.470

564.470

1.651.437

1.651.990

1.645.907

55.370

0

0

4.050

0

0

0

241.620

988.000

Dotatie egalisatiereserve WVG (DZS)

382.382

0

0

9803807

Dotatie reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS)

148.008

0

269.000

9803808

Dotatie reserve Vakantiegeld (DZS)

192.728

181.090

200.000

9803809

Dotatie reserve WW-uitkering (DZS)

72.327

53.354

0

9803810

Dotatie reserve Mantelzorgers (DZS)

418.471

0

252.870

9803813

Dotatie reserve eergeweld, begeleiding en

141.353

0

200.003

718.596

0

0

opvang slachtoffers
9803814

Dotatie reserve Eigen Kracht Centrale (DZS)
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Resultaatgebied 30

Baten

Volgnummer Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

2.421.653

2.669.980

2.849.169

Zorg
Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg
1200302

Gemeenschappelijke regeling geneeskundige
hulp bij rampen

1400501

Boedelbeheer

6200301

Rijksbijdrage maatschappelijke opvang en verslavingszorg

741.291

796.010

768.075

49.097.769

46.831.520

62.877.200

6200302

Subsidies t.b.v. diverse instellingen Maatschappelijke Dienstverlening

0

0

0

6200303

Onttrekking reserve Stimuleringsfonds t.b.v. Europees Jaar

0

0

0

6200305

Invoeringskosten WMO

645.001

0

0

6200801

Uitkeringen uit reserves en voorzieningen

4.000

0

0

6200803

Onttrekking aan voorzieningen

0

0

47.898

6201103

Uitkeringen uit reserves en fondsen

6201105

Pensionontruimingen

6201106

Inkomensbeheer en Uitvaarten

Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen)
WMO Hulp bij het Huishouden

6220104

Maatschappelijk meedoen

6520101

WMO aanvullend openbaar vervoer

6520202

WVG Vergoeding aan stadsdelen voor kleine woningaanpassingen

6520401

WMO overige baten

7140102

Openbare geestelijke gezondheidszorg

9803730

Onttrekking egalisatiereserve WMO

9803803
9803805

0

0

24.961

22.870

6.084

790.527

616.580

736.198

208

0

7.345

7.536.211

7.963.130

7.342.064

38.500

0

-10.535

1.171.022

1.150.000

929.590

-79

0

0

0

0

1.079.160

10.013.816

10.193.070

12.858.153

0

0

1.886.030

Onttrekking reserve 24-uurs opvang (DZS)

254.000

0

0

Onttrekking reserve motie Olmer (DZS)

239.180

0

0

9803807

Onttrekking reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS)

393.320

63.560

211.566

9803808

Onttrekking reserve Vakantiegeld (DZS)

162.829

162.830

192.728

9803810

Onttrekking reserve Mantelzorgers (DZS)

9803813

Onttrekking reserve eergeweld, begeleiding

1.539.927

0

418.471

0

0

141.353

0

0

718.596

en opvang slachtoffers
9803814

Onttrekking reserve Eigen Kracht Centrale (DZS)
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baten en lasten

6210102
6220101

127.847

Resultaatgebied

30

Volgnummer Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Zorg
9803815

Dotatie reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen (DZS)

618.807

0

400.000

9803816

Dotatie reserve Maatschappelijke dienstverlening aan

161.940

0

350.000

4.517.593

0

0

thuiswonenden ouderen (DZS)
9803817

Dotatie reserve WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering
open-einde regelingen (DZS)

9803818

Dotatie vergoeding experiment woningaanpassingen mantelzorgers

127.896

0

0

9803820

Dotatie reserve Geweld achter de Voordeur

0

0

793.582

9803821

Dotatie reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO)

0

0

6.842.523

9803822

Dotatie reserve AWBZ-pakketmaatregel

0

0

2.180.000

220.288.039

233.441.904

259.179.959

19.226.594

19.123.050

20.994.069

274.555

233.370

274.555

Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg
Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg
7110401

Spoedeisende medische hulp

7120501

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichtingen

baten en lasten

Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis
7140101

Infectieziekten

31.823.449

26.006.910

29.466.332

7140103

Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid

8.795.838

8.875.970

9.573.321

7140201

Milieu & Gezondheid

4.905.482

4.315.550

4.443.197

7140202

Algemene gezondheidszorg

3.588.899

3.215.590

4.342.873

7140203

Overige activiteiten

6.383.205

6.308.040

6.970.704

7140302

Arbo frictiekosten

14.433

0

27.729

7150101

Jeugdgezondheidszorg

33.312.369

33.700.580

57.884.694

9802301

Dotatie reserve Gezondheidscentra (GGD)

0

0

0

9802305

Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD)

1.040.196

1.007.000

89.950

9802306

Dotatie reserve vakantiegeld (GGD)

2.962.692

0

3.326.346

9802307

Dotatie reserve Research en Development (GGD)

1.205.000

0

550.615

9802309

Dotatie reserve geïntegreerde voorziening

0

0

0

9802310

Dotatie reserve streeklaboratorium

0

0

0

9802311

Dotatie reserve Friends (programma depressie) (GGD)

0

0

0

9802312

Dotatie reserve JGZ invoer 10 jarigen (GGD)

0

0

0

9802313

Dotatie reserve Samen Starten (GGD)

525.000

0

55.305

9802315

Dotatie reserve Weerbaarheidstraining LVG-meisjes (GGD)

0

0

0

9802316

Dotatie reserve invoer KIDOS prioriteit 2008

867.000

0

0

9802335

Dotatie reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd (GGD)

318.717

0

0

9802337

Dotatie reserve GGZ-Preventie (GGD)

219.925

0

0

9802338

Dotatie reserve Kidos SO (GGD)

0

0

0

9802339

Dotatie reserve Voorzorg (GGD)

297.253

0

114.431

9802345

Dotatie reserve Sport Jeugd (GGD)

0

0

576.575

9802346

Dotatie reserve Voeding en Bewegen volwassenen (GGD)

0

0

152.614

9802347

Dotatie reserve Tienerzwangerschappen

0

0

147.891

Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg

115.760.607

102.786.060

138.991.201

Totaal van de lasten

336.048.646

336.227.964

398.171.160

Totaal van de baten

172.405.505

152.595.450

216.398.196

Nadelig saldo

163.643.141

183.632.514

181.772.964

Resultaat voor bestemming

157.643.479

185.295.250

177.271.863

14.935.884

1.483.064

17.489.705

8.936.222

3.145.800

12.988.604

Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming
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5.999.662

-1.662.736

4.501.101

163.643.141

183.632.514

181.772.964

Resultaatgebied 30

Baten

Volgnummer Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Zorg
9803815

Onttrekking reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen (DZS)

0

0

618.807

9803816

Onttrekking reserve Maatschappelijke dienstverlening

0

0

161.940

9803817

Onttrekking reserve WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering

0

0

1.846.374

aan thuiswonenden ouderen (DZS)
open-einde regelingen (DZS)
9803818

Onttrekking vergoeding experiment woningaanpassingen mantelzorgers

0

0

65.770

9803820

Onttrekking reserve Geweld achter de Voordeur

0

0

0

9803821

Onttrekking reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO)

0

0

0

9803822

Onttrekking reserve AWBZ-pakketmaatregel

0

0

0

75.201.983

70.469.550

95.752.036

18.119.175

16.172.090

20.162.561

274.555

233.370

274.555

Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg
Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg
7110401

Spoedeisende medische hulp

7120501

Rente van verstrekte geldleningen
Stichtingen Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis

7140101

Infectieziekten

28.926.646

21.794.370

25.866.747

7140103

Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid

4.459.785

4.268.080

4.815.384

7140201

Milieu & Gezondheid

3.403.424

3.094.240

3.085.322

7140202

Algemene gezondheidszorg

3.262.548

2.647.130

3.672.901

7140203

Overige activiteiten

4.650.541

4.126.630

4.489.926

7140302

Arbo frictiekosten

204.040

0

0

7150101

Jeugdgezondheidszorg

27.555.842

26.870.580

51.551.795

9802301

Onttrekking reserve Gezondheidscentra (GGD)

9802305

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GGD)

39.307

0

60.694

884.828

950.000

574.995

Onttrekking reserve vakantiegeld (GGD)

2.884.525

0

3.081.746

Onttrekking reserve Research en Development (GGD)

1.121.434

647.880

1.154.334

9802309

Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening

287.844

0

192.949

9802310

Onttrekking reserve streeklaboratorium

211.530

454.530

454.530

9802311

Onttrekking reserve Friends (programma depressie) (GGD)

7.247

0

30.250

9802312

Onttrekking reserve JGZ invoer 10 jarigen (GGD)

516.190

0

0

9802313

Onttrekking reserve Samen Starten (GGD)

289.924

0

0

9802315

Onttrekking reserve Weerbaarheidstraining LVG-meisjes (GGD)

104.137

0

19.483

9802316

Onttrekking reserve invoer KIDOS prioriteit 2008

0

867.000

0

9802335

Onttrekking reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd (GGD)

0

0

108.279

9802337

Onttrekking reserve GGZ-Preventie (GGD)

0

0

109.050

9802338

Onttrekking reserve Kidos SO (GGD)

0

0

673.406

9802339

Onttrekking reserve Voorzorg (GGD)

0

0

267.253

9802345

Onttrekking reserve Sport Jeugd (GGD)

0

0

0

9802346

Onttrekking reserve Voeding en Bewegen volwassenen (GGD)

0

0

0

9802347

Onttrekking reserve Tienerzwangerschappen

0

0

0

97.203.522

82.125.900

120.646.160

172.405.505

152.595.450

216.398.196

Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg

Totaal van de baten
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Resultaatgebied 40
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

143.220

233.920

127.521

68.223

74.820

91.507

1.887.519

2.378.500

1.931.395

1.633.740

2.251.350

2.124.391

3.616.262

4.197.060

4.074.675

6.711

0

0

9.655.835

12.171.520

11.409.014

Educatie & jeugd en diversiteit
Sub-rsg 40.1 Educatie
4220101

Pensioenkosten voormalige kleuterleidsters

4300101

Van Detschool

4310101

Kapitaallasten onderwijshuisvesting openbaar

4330101

Kapitaallasten onderwijshuisvesting bijzonder

voortgezet speciaal onderwijs

baten en lasten

voortgezet speciaal onderwijs
4410101

Kapitaallasten onderwijshuisvesting openbaar voortgezet onderwijs

4420101

Kapitaallasten verstrekte geldleningen SMOA

4430101

Kapitaallasten onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

4800401

Stedelijk Onderwijsbeleid

17.338.720

19.442.350

10.796.086

4800402

Stedelijk onderwijsbeleid nieuw GSB III

33.351.853

31.142.600

38.373.935

4800403

Gesubsidieerde instellingen onderwijs

587.873

638.120

592.671

4800407

Nieuwkomersbeleid

7.949.708

0

552.330

4800408

Apparaatskosten Onderwijs

3.090.075

3.166.570

3.810.521

4800409

Uitkeringen uit reserves en fondsen onderwijs

0

0

2.027

4800410

Voortijdig schoolverlaten

9.100.476

7.168.170

21.501.048

4800503

Ziektekostenvergoeding gepensioneerden

22.706

30.840

18.643

4800701

Financiële gelijkstelling in het onderwijs

3.732.014

0

157.310

4800801

Incidentele lasten onderwijshuisvesting

12.367.282

15.618.000

13.473.009

4800802

Subsidie kapitaallasten stadsdelen speciaal basisonderwijs

1.213.819

1.782.280

1.503.052

4820101

Volwasseneneducatie

12.823.405

12.654.850

13.210.921

4820102

Oudkomersbeleid

4820103

Inburgeringstrajecten

4820104
6210103

9803725
9803728
9803733
9803734

552.750

0

0

5.606.090

600.000

8.892.626

Wet Inburgering

11.947.677

53.919.440

0

Wet Inburgering

0

0

49.646.486

Dotatie reserve Kwaliteit Onderwijs (DMO)

1.116.000

0

609.645

Dotatie reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO)

1.900.000

0

3.000.000

Dotatie reserve Matchpoint

0

0

1.255.000

Dotatie reserve restant gehouden bedragen Educatie

0

0

336.400

9803757

Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting

0

4.895.630

0

9803779

Dotatie reserve GSB III

0

0

400.000

9803781

Dotatie reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie

0

0

1.100.000

139.711.958

172.366.020

188.990.213

19.510.189

15.799.200

18.538.039

17.435

8.690

8.686

Sub-rsg 40.1 Educatie
Sub-rsg 40.2 Bibliotheken
5100101

Bibliotheken

5100103

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting
Buurtcentra/Stichting Openbare Bibliotheek

9803761

Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO)
Sub-rsg 40.2 Bibliotheken

5.900.000

0

0

25.427.624

15.807.890

18.546.725

Sub-rsg 40.3 Diversiteit
5110201

Organisaties op speciﬁeke terreinen van de emancipatie

843.283

827.900

1.204.379

5110202

Subsidies vrouwenemancipatie

116.710

134.790

124.862

5110203

Subsidies homo-emancipatie

285.006

291.020

304.076

6300102

Allochtonenorganisaties

2.303.106

2.353.170

2.027.352

6300108

Diversiteit MGI Wij Amsterdammers

0

0

-47.748

6300110

Plan van aanpak diversiteitsbeleid (DMO)

1.378.859

1.861.240

2.071.883

9220142

Wij Amsterdammers

5.198.486

3.820.670

4.596.646

9801054

Dotatie reserve Wij Amsterdammers (BMO)

577.000

0

1.114.000
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Resultaatgebied 40
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

6.711

0

0

3.089.698

571.790

-5.236.195

33.351.860

31.142.600

46.032.901

8.374.251

0

552.331

Educatie & jeugd en diversiteit
Sub-rsg 40.1 Educatie

4420101

Rente van verstrekte geldleningen SMOA

4800401

Rijksbijdrage Gemeentelijk Onderwijs
Achterstandenbeleid en overige rijksbijdragen

4800402

Rijksbijdragen onderwijsbeleid GSB III

4800407

Rijksbijdragen nieuwkomersbeleid en Antillianen/Arubanen

4800409

Uitkeringen uit reserves en fondsen onderwijs

0

0

2.027

4800410

Rijksbijdrage voortijdig schoolverlaten

8.600.484

6.668.170

18.272.858

4800701

Financiële gelijkstelling in het onderwijs

3.921.774

0

0

4800801

Onderwijshuisvesting

1.860

5.300.000

18.281

4820101

Rijksbijdrage volwasseneneducatie

11.989.302

11.784.940

12.347.444

4820102

Rijksbijdrage oudkomersbeleid

552.751

0

0

0

0

1.045.000

4820103
Wet Inburgering

11.947.681

53.919.440

0

6210103

Wet Inburgering

0

0

49.646.484

9803703

Onttrekking reserve interculturele verhoudingen

510.456

0

0

in het onderwijs (DMO)
9803709

Onttrekking reserve inburgeringstrajecten

2.437.592

0

4.972.342

9803725

Onttrekking reserve Kwaliteit Onderwijs (DMO)

0

0

1.116.000

9803728

Onttrekking reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO)

0

0

1.900.000

9803733

Onttrekking reserve Matchpoint

0

0

255.000

9803734

Onttrekking reserve restant gehouden bedragen Educatie

0

0

180.150

9803757

Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting

4.250.499

7.661.420

3.119.984

9803793

Onttrekking reserve VVE kenniseconomie
Sub-rsg 40.1 Educatie

122.990

0

0

89.157.909

117.048.360

134.224.607

10.484.892

0

3.000.000

17.435

8.690

8.686

Sub-rsg 40.2 Bibliotheken
5100101

Onttrekking reserve bibliotheken

5100103

Rente van verstrekte geldleningen Stichting Buurtcentra/
Stichting Openbare Bibliotheek

9803761

Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO)

14.319.800

402.550

402.550

Sub-rsg 40.2 Bibliotheken

24.822.127

411.240

3.411.236

Sub-rsg 40.3 Diversiteit

6300110

Plan van aanpak diversiteitsbeleid (DMO)

9220142

Wij Amsterdammers

9801054

Onttrekking reserve Wij Amsterdammers (BMO)

48.195

0

55.473

121.246

0

549.400

0

0

345.643

Jaarrekening 2009 Cijfermatige overzichten 477

baten en lasten

4820104

Resultaatgebied 40
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Educatie & jeugd en diversiteit

9803726

Dotatie reserve Vrouwenemancipatie (DMO)
Sub-rsg 40.3 Diversiteit

200.000

0

0

10.902.450

9.288.790

11.395.450

baten en lasten

Sub-rsg 40.4 Jeugd
6200402

Welzijnsvoorzieningen voor jongeren

6300101

Sociaal cultureel werk/stedelijk jeugd- en jongerenwerk

2.856.877

2.902.830

2.885.410

21.486.630

17.603.400

12.602.603

6300103
6300104

Apparaatskosten Jeugd

952.557

975.440

1.987.907

Identiteitsgebonden vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

180.356

182.260

168.297

6300105

Kinderwerk

986.040

1.010.700

1.004.640

6300109

XXXS Card

637.931

590.530

879.063

6300111

Hefboom sociaal domein

489.070

0

282.231

6300112

Ouder-kindcentra

0

0

13.254.838

6300113

Multiprobleemgezinnen

0

0

1.078.529

6500101

Kinderdagverblijven en naschoolse opvang

2.138.410

2.256.690

4.960.139

9801048

Dotatie reserve Sociaal domein (BMO)

372.875

0

0

9803729

Dotatie reserve Van Acht tot Acht arrangementen (DMO)

1.100.000

0

0

9803731

Dotatie reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen (DMO)

2.200.000

0

1.773.414

9803735

Dotatie reserve restant gehouden bedragen Jeugd

0

0

1.361.055

Sub-rsg 40.4 Jeugd

33.400.746

25.521.850

42.238.126

Totaal van de lasten

209.442.778

222.984.550

261.170.514

Totaal van de baten

122.997.850

120.327.730

159.024.090

Nadelig saldo

86.444.928

102.656.820

102.146.424

Resultaat voor bestemming

96.945.390

105.825.160

107.460.286

Dotaties

13.365.875

4.895.630

10.949.514

Onttrekkingen

23.866.337

8.063.970

16.263.376

-10.500.462

-3.168.340

-5.313.862

86.444.928

102.656.820

102.146.424

Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming
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Resultaatgebied 40
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

0

0

200.000

169.441

0

1.150.516

Educatie & jeugd en diversiteit

9803726

Onttrekking reserve Vrouwenemancipatie (DMO)
Sub-rsg 40.3 Diversiteit
Sub-rsg 40.4 Jeugd

6200402

Welzijnsvoorzieningen voor jongeren

6300101

Rijksbijdrage GSB III risicojongeren

6300103

Apparaatskosten Jeugd

6300109

XXXS Card

6300111

Hefboom sociaal domein

6300112

Ouder-kindcentra

6300113

Multiprobleemgezinnen

6500101

Rijksbijdragen kinder-, tiener- en naschoolse opvang

9801048

Onttrekking reserve Sociaal domein (BMO)

9803718

Onttrekking reserve Jong Amsterdam / Kinderen Eerst

9803729

24.847

0

0

6.538.018

2.868.130

5.713.771

0

0

561.944

58.368

0

251.700

950

0

-61

0

0

6.860.138

0

0

1.078.531

1.190

0

2.000.001

0

0

372.875

2.225.000

0

800.092

Onttrekking reserve Van Acht tot Acht arrangementen (DMO)

0

0

900.000

9803731

Onttrekking reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen (DMO)

0

0

864.950

9803735

Onttrekking reserve restant gehouden bedragen Jeugd

0

0

833.790

Sub-rsg 40.4 Jeugd

8.848.373

2.868.130

20.237.731

Totaal van de baten

122.997.850

120.327.730

159.024.090

baten en lasten
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Resultaatgebied 50
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Verkeer en Infrastructuur
Sub-rsg 50.4 Parkeren
2100110

Betaald Parkeren Sloterdijk/ Telepoort

9804093

Dotatie reserve vakantiegeld van voormalig DAB -

0

0

449.244

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

564.244

Parkeergebouwen medewerkers
Sub-rsg 50.4 Parkeren
Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer
2120109

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Activa BV

15.046.698

14.400.000

14.030.841

2120202

Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur

61.909.176

89.183.590

63.065.712

2120203

Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei)

7.256.848

15.000.000

5.767.082

2120206

Uitgaven personeelsvoorziening GVB

5.400.000

5.400.000

5.400.000

2120207

Strategisch beheer Activa BV

229.523

208.530

277.323

2120301

Spoorbaan Amsterdam-Utrecht, inclusief bijbehorende viaducten,

215.075

247.350

365.895

baten en lasten

alsmede enige kunstwerken in andere spoorbanen
2120302

Kapitaallasten spoorbaan Amsterdam-Utrecht inclusief viaducten

678.017

679.090

679.272

2120304

Kapitaallasten Hemspoorlijn

610.971

611.620

611.618

2120504

Vervangen bussen GVB

1.304.571

1.272.490

3.388.788

2120508

Kapitaallasten Noord/Zuidlijn

5.123.681

6.848.960

6.848.958

2120509

Kapitaallasten IJ-tram

2120510

Kapitaallasten overige railverbindingen

2120515

Uitgaven gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn

2120516

Gemeentelijk aandeel IJ-tram

2140105

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV

2230101

Exploitatie pontveren

2230102

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Veren BV

2230103

Pontveren Noordzeekanaal

9809507

Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn

9809521

Dotatie reserve NDSM-veer

9809524

Dotatie reserve Gratis openbaar vervoer (dIVV)

9809525

Dotatie Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV
Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer

66.369

109.040

279.949

373.348

373.190

349.373

31.840.675

0

76.156.939

8.547.724

0

0

10.271.678

5.400.710

7.452.425

7.826.812

8.485.770

8.143.715

198.977

210.000

146.494

9.789.845

9.953.000

9.983.964

166.896.329

0

333.762.061

0

78.000

85.170

360.009

0

0

0

0

0

333.946.326

158.461.340

536.795.579

113.390

Sub-rsg 50.8 Luchtkwaliteit
2110203

Subsidie Echte Nederlandse Fietsers Bond

101.100

125.770

2110217

Strategisch beheer CFA

403.620

376.740

396.987

2110218

Mobiliteit en openbaar vervoer

2.663.044

3.687.000

8.147.507

2140106

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de stad 3.740.222

8.680.000

4.999.128

2140110

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor ﬁetsendiefstalpreventie

915.884

1.040.000

0

9809523

Dotatie reserve Voorrang Gezonde Stad

13.235.000

0

0

9809526

Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de stad

0

0

0

21.058.870

13.909.510

13.657.012

Sub-rsg 50.8 Luchtkwaliteit
Sub-rsg 50.9 Bereikbaarheid
2110208

Coördinatie uitvoering

2140103

Betaald parkeren (beheer Dienst Stadstoezicht)

2140107

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor beter

2.307.455

2.682.480

2.575.649

104.751.959

115.835.000

143.337.686

7.101.173

7.112.000

7.716.470

bereikbaarheid in stad en regio
2140203

Kapitaallasten parkeergarages

343.464

368.000

553.080

2140206

Exploitatie parkeergebouwen OGA

20.425.962

20.260.150

19.223.367

2140207

Exploitatie parkeergebouwen dIVV

8.212.063

7.733.880

9.565.881

2140208

Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen

3.559.498

3.126.280

2.965.588

2140401

Frictiekosten ontvlechting parkeer BV

0

0

2.268.865
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Resultaatgebied 50
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Verkeer en Infrastructuur
Sub-rsg 50.4 Parkeren
2100110

Betaald Parkeren Sloterdijk/Telepoort

9804093

Onttrekking reserve vakantiegeld van voormalig DAB -

0

0

1.064.159

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

1.179.159

Parkeergebouwen medewerkers
Sub-rsg 50.4 Parkeren
Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer
Rente van verstrekte geldleningen GVB Activa BV

15.046.698

14.400.000

14.030.841

2120201

Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer

61.909.176

89.183.590

63.065.713

2120301

Spoorbaan Amsterdam-Utrecht

0

0

149.302

2120509

IJ-tram

66.369

0

0

2120515

Inkomsten Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn

0

0

20.319.000

2230101

Exploitatie pontveren

470.000

1.399.990

955.170

2230102

Rente van verstrekte geldleningen GVB Veren BV

198.977

210.000

146.493

2230103

Pontveren Noordzeekanaal

9.789.845

9.953.000

9.983.964

9809506

Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten

7.256.848

15.000.000

5.767.082

busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)
9809507

Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn

9809521

Onttrekking reserve NDSM-veer

73.037.004

0

0

451.990

451.990

494.460

9809524
9809525

Onttrekking reserve Gratis openbaar vervoer (dIVV)

0

0

360.009

Onttrekking Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV

0

0

7.452.425

168.226.907

130.598.570

122.724.459

893.054

3.687.000

8.101.556

0

0

4.999.128

893.054

3.687.000

13.100.684

Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer
Sub-rsg 50.8 Luchtkwaliteit

9809523

Onttrekking reserve Voorrang Gezonde Stad

9809526

Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de stad
Sub-rsg 50.8 Luchtkwaliteit
Sub-rsg 50.9 Bereikbaarheid

2110208

Coördinatie uitvoering (inkomsten)

2140103

Betaald parkeren (beheer Dienst Stadstoezicht)

783.817

781.010

832.085

104.751.959

115.835.000

143.337.687

2140203

Kapitaallasten parkeergarages

343.464

368.000

553.080

2140206

Exploitatie parkeergebouwen OGA

18.216.531

17.774.570

16.866.058

2140207

Exploitatie parkeergebouwen dIVV

10.629.026

9.203.050

16.862.101

2140208

Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen

2.853.346

1.974.610

3.794.576
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baten en lasten

2120109

Resultaatgebied 50
Volgnummer

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

6.500.447

6.455.810

6.144.841

66.798

37.430

1.213.726

0

0

6.870.000

153.268.819

163.611.030

202.435.153

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een veiliger stad

4.770.487

3.332.000

3.515.902

Sub-rsg 50.10 Verkeersveiligheid

4.770.487

3.332.000

3.515.902

10.051.611

10.900.310

10.204.528

376.284

0

0

3.883.388

4.925.560

4.848.582

Omschrijving
Verkeer en Infrastructuur

9600149

Parkeergebouwen

9804091

Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost

9804094

Dotatie Egalisatiereserve CAN-gebied
Sub-rsg 50.9 Bereikbaarheid
Sub-rsg 50.10 Verkeersveiligheid

2140108

baten en lasten

Sub-rsg 50.11 Beheer stedelijke infrastructuur
2100102

Kapitaallasten wegen (gehele stad)

2100103

Vergoeding voor wegenbeheer door waterschappen

2100104

Onderhoud en vervanging van de hoofdinfrastructuur

2100106

Uitgaven ten laste van reserve beheer stedelijke infrastructuur

23.452

2.000.000

2.048.470

2100108

Uitgaven IJweg

0

0

156.405

2100109

Uitgaven Westrandweg / 2e Coentunnel

0

0

158.000

2100205

Beheer en onderhoud verkeerstunnels

4.612.980

5.278.600

5.057.238

2100206

Kapitaallasten verkeerstunnels

6.641.974

6.808.280

6.678.913

2100301

Onderhoud bruggen en viaducten (Centrale Stad)

6.103.917

6.438.120

6.196.379

2100302

Kapitaallasten bruggen (gehele stad)

6.390.575

6.844.960

6.698.180

2100401

Openbare verlichting

11.066.508

11.000.550

10.481.000

2100402

Kapitaallasten openbare verlichting

9.557.555

10.775.830

10.665.369

2100403

Reclame

313.316

367.270

331.925

2100502

Gladheidsbestrijding hoofdinfrastructuur exclusief 1.158.252

1.453.830

1.453.829

Noord en Zuidoost
2110101

Verkeerssystemen

5.904.937

6.133.780

5.973.095

2110103

Kapitaallasten verkeerssystemen

4.147.286

4.731.670

4.600.233

2110105

Kapitaallasten infrastructuur IJ-oevers

2140109

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor goed

24.991

25.430

210.508

1.777.043

1.798.000

1.712.125

1.392.050

1.500.020

1.757.657

318.359

0

0

beheerde stedelijke infrastructuur
2210102

Kapitaallasten havens, vaarten enz. (gehele stad)

2210103

Onderhoud van havens, vaarten, kaaimuren en andere
waterwerken (Centrale stad)

2400101

Sluizen en waterkeringen

1.164.411

1.695.330

1.584.037

2400102

Kapitaallasten sluizen en waterkeringen

576.058

626.840

598.868

3100411

Kapitaallasten illuminatie van de stad

541.041

571.790

533.261

9809505

Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in

7.100.000

0

0

13.799.051

0

0
6.708.412

kosten en risico’s IJtram (dIVV)

9809522

Dotatie reserve beheer stedelijke infrastructuur

9809530

Dotatie reserve IJweg

0

0

9809531

Dotatie reserve Westrandweg / 2e Coentunnel

0

0

2.499.974

Sub-rsg 50.11 Beheer stedelijke infrastructuur

96.925.039

83.876.170

91.156.988

Sub-rsg 50.12 Overig
2110206

Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

2110209

Verkeer en Vervoer

2110212

Kapitaallasten huisvesting Nieuwe Vaart

2110213

Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV
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445.513

501.230

1.098.207

3.512.920

3.144.990

4.026.865

204.275

199.350

199.345

-658.030

-978.070

-999.164

Resultaatgebied 50

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

6.500.447

6.455.810

6.537.482

772.950

1.189.100

384.741

0

0

1.317.870

Volgnummer Omschrijving
Verkeer en Infrastructuur
9600149

Parkeergebouwen

9804091

Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost

9804094

Onttrekking Egalisatiereserve CAN-gebied

9809527

Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid in stad en regio

0

0

7.716.470

144.851.540

153.581.150

198.202.150

Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad

0

0

3.515.902

Sub-rsg 50.10 Verkeersveiligheid

0

0

3.515.902

Sub-rsg 50.9 Bereikbaarheid
Sub-rsg 50.10 Verkeersveiligheid
9809528

Sub-rsg 50.11 Beheer stedelijke infrastructuur

Onderhoud en vervanging van de hoofdinfrastructuur

0

0

249.524

2100108

Voeding reserve IJweg

0

0

6.708.412

2100109

Voeding reserve Westrandweg / 2e Coentunnel

0

0

2.499.974

2100205

Beheer en onderhoud verkeerstunnels

0

0

39.000

2100301

Huurinkomsten bruggen en viaducten (Centrale Stad)

115.186

169.270

24.319

2100401

Openbare verlichting

1.181.977

1.100.000

1.274.497

2100403

Reclame

1.806.381

2.013.990

2.038.375

2110101

Verkeerssystemen

429.740

471.820

330.003

2400101

Sluizen en waterkeringen

0

0

50.000

8.547.724

0

0

9809505

Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten
en risico’s IJtram (dIVV)

9809509

Onttrekking Risicoreservering IJsei (dIVV)

7.100.000

0

0

9809514

Onttrekking reserve inrichting Wibautas (dIVV)

1.300.000

1.000.000

1.000.000

9809522

Onttrekking reserve beheer stedelijke infrastructuur

23.452

2.000.000

2.099.019

9809529

Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde

0

0

1.712.125
156.405

stedelijke infrastructuur
9809530

Onttrekking reserve IJweg

0

0

9809531

Onttrekking reserve Westrandweg / 2e Coentunnel

0

0

158.000

20.504.460

6.755.080

18.339.653

Sub-rsg 50.11 Beheer stedelijke infrastructuur
Sub-rsg 50.12 Overig
2110206

Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

22.550

0

25.652

2110209

Verkeer en Vervoer

77.535

0

141.207
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2100104

Resultaatgebied 50
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Verkeer en Infrastructuur

2140102

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds

851.155

821.000

260.899

2140104

Mobiliteitsfonds

103.462

100.970

100.966

8100104

Kapitaallasten ruimtelijke ordening

4.399.893

4.316.660

4.218.022

9809503

Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)

9809504

Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV)

9809520

Dotatie langzaamverkeer passage CS
Sub-rsg 50.12 Overig

3.424.587

0

1.645.552

34.688.861

23.000.000

44.029.819

0

0

0

46.972.636

31.106.130

54.580.511

Totaal van de lasten

657.057.177

454.411.180

902.705.389

Totaal van de baten

402.471.186

346.641.510

403.879.136

Nadelig saldo

254.585.991

107.769.670

498.826.253

Resultaat voor bestemming

156.847.286

136.166.040

152.426.889

Dotaties

239.685.635

23.230.430

396.929.714

Onttrekkingen

141.946.930

51.626.800

50.530.350

97.738.705

-28.396.370

346.399.364

254.585.991

107.769.670

498.826.253

Resultaatbestemming

baten en lasten

Resultaat na bestemming
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Resultaatgebied 50
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Verkeer en Infrastructuur
2140101

Afdracht Mobiliteitsfonds aan algemene dienst

2140102

Voeding Mobiliteitsfonds

9809503

Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)

9809504

Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV)

9809518

Onttrekking dynamisch verkeersmanagement

9809519

Onttrekking reserve lijn 5

9809520

Onttrekking langzaamverkeer passage CS
Sub-rsg 50.12 Overig

Totaal van de baten

700.000

721.000

714.000

24.631.232

23.000.000

40.756.112

5.833.890

0

3.389.200

32.010.047

28.183.710

1.790.958

2.598.940

0

0

371.612

0

0

1.634.419

0

0

67.880.225

51.904.710

46.817.129

402.471.186

346.641.510

403.879.136

baten en lasten
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Resultaatgebied 60
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte
2100101

Onderhoud en beheer van het openbaar areaal in Westpoort

4.038.911

0

2.118.459

2100107

Bijdrage van de gemeente in de kosten van het onderhoud

3.266.205

7.567.320

3.356.656

1.683.983

1.819.610

2.343.181

61.261

0

7.000

5.540

970.000

477.959

en de vernieuwing van wegen in het havengebied
5600105

Beleidscapaciteit openbare ruimte en groen

5600107

De rode loper

5600111

Reiniging/intensivering schone stad

5600112

Museumplein

115.427

1.045.000

747.859

5600201

Kapitaallasten speelplaatsen en -vijvers

115.482

114.940

131.008

8210202

Kapitaallasten voorbereiding openbare werken

6.043

0

0

8300118

Dotatie voorziening 1e verstrating

2.398.844

147.876

315.600

8300203

Beheer centrumgebied Zuidoost

710.016

0

0

9803206

Dotatie reserve De Rode Loper

1.000.000

1.000.000

1.000.000

9803210

Dotatie reserve Museumplein (DRO)

2.962.500

0

0

9803211

Dotatie reserve Hot spots verloedering (DRO)

1.000.000

0

0

9803212

Dotatie reserve Leidseplein (DRO)

6.000.000

0

0

23.364.212

12.664.746

10.497.722

1.712.549

Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte

baten en lasten

Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad
5600101

Kapitaallasten investeringsbijdragen aan stadsdelen (groenfonds)

1.757.788

1.703.810

5600102

Kapitaallasten openbaar groen (gehele stad)

1.073.900

1.065.450

1.026.755

5600103

Amsterdamse Bos

5.997.155

5.866.080

10.115.617

5600106

Incidentele groenmiddelen

3.118.893

4.839.500

993.954

5600108

Groenmiddelen 2007-2010

179.257

0

4.111.251

5600114

Sloterplas en parken

96.200

1.200.000

1.077.985

5600301

Bijdrage aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat

140.547

112.940

145.388

5600303

Bijdrage aan het Recreatieschap Het Twiske

258.125

256.590

297.170

5600304

Bijdrage aan het Recreatieschap Waterland

89.064

117.110

131.688

5600305

Bijdrage aan het Recreatieschap Vinkeveense Plassen

225.300

230.930

226.322

5600306

Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude

87.453

104.910

119.076

5600307

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting Hortus

19.925

17.880

17.881

5600308

Bijdrage aan het Groengebied Amstelland

1.246.498

1.201.990

1.121.479

5600311

Groene Plantage inclusief subsidie Hortus

748.352

1.213.110

734.407

5600312

Personele inzet recreatieschappen

42.862

43.860

43.848

5600313

Bijdrage aan het recreatieschap Haarlemmermeer Groen

0

25.950

-13.200

5600316

Bijdrage aan het Nationaal Landschap Laag Holland

100.000

8300107

Uitgaven ten laste van de reserve Groeifonds Groen Zuidas

9803108

Dotatie reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)

9803213
9803214
9803742

0

100.000

12.395

300.000

0

0

232.000

0

Dotatie reserve Sloterplas en parken (DRO)

8.000.000

0

0

Dotatie reserve Groenmiddelen 2007-2010 (DRO)

6.200.000

0

0

Dotatie reserve Amsterdamse Bos

0

0

280.000

9803774

Dotatie reserve Hortus

0

0

497.000

9804013

Dotatie reserve vakantiegeld

0

90.000

0

9804014

Dotatie reserve afwikkeling verzelfstandiging camping
29.293.714

18.722.110

22.739.170

Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad
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Resultaatgebied 60
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

174.786

0

0

61.261

0

7.000

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte

8300203

Beheer centrumgebied Zuidoost

9803206

Onttrekking reserve De Rode Loper

9803207

Onttrekking reserve Integraal informatiebeheer (DRO)

115.333

0

499.785

9803210

Onttrekking reserve Museumplein (DRO)

115.427

1.045.000

747.859

9803211

Onttrekking reserve Hot spots verloedering (DRO)

5.540

970.000

572.419

472.347

2.015.000

1.827.063

354.526

262.690

4.468.750

71.812

71.750

74.955

Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte
Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad

Ontvangen huur en pacht Amsterdamse Bos

5600304

Recreatieschap Waterland

5600306

Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude

5600307

Rente van verstrekte geldleningen Stichting Hortus

8300107

Ontvangsten ten gunste van de reserve Groeifonds Groen Zuidas

9803108

Onttrekking reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)

9803204

Onttrekking reserve Groenmiddelen (DRO)

9803213

Onttrekking reserve Sloterplas en parken (DRO)

9803214

Onttrekking reserve Groenmiddelen 2007-2010 (DRO)

9803742

0

0

68.000

19.925

17.880

17.882

0

0

232.000

12.395

300.000

0

3.327.390

4.839.500

6.183.191
0

96.200

1.200.000

179.257

0

0

Onttrekking reserve Amsterdamse Bos

0

0

280.000

9804001

Onttrekking reserve Versterking grenzen Amsterdamse Bos

0

0

47.968

9804012

Onttrekking reserve Compensatie kappen bomen

24.037

0

0

9804013

Onttrekking reserve vakantiegeld

117.000

90.000

0

9804014

Onttrekking reserve afwikkeling verzelfstandiging camping

0

0

52.000

4.202.542

7.013.820

11.192.746

Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad
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5600103

Resultaatgebied 60
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

3.867.802

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering
5300116

Stelpost combinatiefunctie

5300201

Amsterdamse Sportraad

0

-1.100.000

168.776

170.320

5300202

233.534

Sportbeleid en sportservicebureau

2.217.952

1.650.740

2.173.237

5300212

Sportstimulering jongeren

3.918.612

5.905.080

5.882.656

9803723

Dotatie reserve Impuls Brede School (DMO)

1.331.228

0

60.000

9803737

Dotatie reserve Jump in

0

0

400.000

9803738

Dotatie reserve Sportuitmarkt

0

0

100.000

9803739

Dotatie reserve Verenigingsondersteuning

0

0

100.000

9803776

Dotatie reserve MAJOS

0

0

540.000

7.636.568

6.626.140

13.357.229

Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering
Sub-rsg 60.4 Topsport
5300104

Kapitaallasten van verstrekte geldlening - Basketbalvereniging ABC

0

0

51

5300215

Topsport

1.017.680

1.081.870

1.496.720

Sub-rsg 60.4 Topsport

1.017.680

1.081.870

1.496.771

baten en lasten

Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties
5300102

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting SIA

91.651

79.240

79.242

5300103

Subsidies sportaccommodaties

3.985.447

6.660.340

5.873.405

5300106

Exploitatie Sporthallen Zuid

2.293.559

1.804.740

2.119.234

5300107

Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties

745.241

854.540

760.074

5300204

Apparaatskosten Sport

2.522.908

2.585.710

2.974.103

9803741

Dotatie reserve Topsportevenementen

0

0

400.000

9804072

Dotatie reserve vakantiegeld

0

27.000

0

9.638.806

12.011.570

12.206.058

1.142.118

1.505.030

1.219.035

4.022

3.960

4.834
11.285.927

Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties
Sub-rsg 60.6 Dieren
1400201

Dierenbescherming Amsterdam

1400202

Kapitaallasten van verstrekte geldlening Vereniging
Dierenopvangcentrum Amsterdam

5600310

Subsidie Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

6.463.846

11.338.180

9803732

Dotatie reserve Bijdrage masterplan Artis

5.000.000

0

0

12.609.986

12.847.170

12.509.796

Sub-rsg 60.6 Dieren

Totaal van de lasten

83.560.966

63.953.606

72.806.746

Totaal van de baten

15.274.613

11.489.360

20.150.963

Nadelig saldo

68.286.353

52.464.246

52.655.783

Resultaat voor bestemming

48.257.895

59.586.746

59.641.505

Dotaties

31.493.728

1.349.000

3.377.000

Onttrekkingen

11.465.270

8.471.500

10.362.722

Resultaatbestemming

20.028.458

-7.122.500

-6.985.722

Resultaat na bestemming

68.286.353

52.464.246

52.655.783
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Resultaatgebied 60
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering
5300201

Amsterdamse Sportraad

3.432

0

49.775

5300202

Sportbeleid en sportservicebureau

848.184

552.680

508.225

5300212

Sportstimulering jongeren

987.499

923.990

3.439.788

9803723

Onttrekking reserve Impuls Brede School (DMO)

0

0

1.160.000

9803737

Onttrekking reserve Jump in

0

0

400.000

9803738

Onttrekking reserve Sportuitmarkt

0

0

12.500

1.839.115

1.476.670

5.570.288

Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering
Sub-rsg 60.4 Topsport
5300104

Rente van verstrekte geldlening - Basketbalvereniging ABC

0

0

51

5300215

Topsport

0

0

27.525

Sub-rsg 60.4 Topsport

0

0

27.576

79.242

Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties
Rente van verstrekte geldleningen Stichting SIA

91.651

79.240

5300103

Subsidies sportaccommodaties

22.812

0

0

5300106

Exploitatie Sporthallen Zuid

939.470

600.330

787.948

5300107

Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties

224.115

216.790

246.533

9803710

Onttrekking reserve Sportaccommodatiefonds (DMO)

9803741

Onttrekking reserve Topsportevenementen

9804072

Onttrekking reserve vakantiegeld

7.411.430

0

0

0

0

400.000

0

27.000

0

8.689.478

923.360

1.513.723

4.022

3.960

4.834

Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

67.109

56.550

14.733

Sub-rsg 60.6 Dieren

71.131

60.510

19.567

Totaal van de baten

15.274.613

11.489.360

20.150.963

Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties
Sub-rsg 60.6 Dieren
1400202

Rente van verstrekte geldlening Vereniging
Dierenopvangcentrum Amsterdam

5600310
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5300102

Resultaatgebied 70
Volgnummer

Lasten

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Cultuur en monumenten
Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie
5410202

Kapitaallasten torens, poorten, monumenten en fonteinen

5410206

Bureau monumentenzorg

178.500

177.670

177.632

4.837.863

5.758.180

4.589.052

5410306
9804031

Kapitaallasten stadsarcheologie

38.233

38.270

38.276

Dotatie reserve vakantiegeld

77.597

77.000

9804032

Dotatie reserve Amsterdams Restauratiefonds

84.060

586.678

0

1.295.764

9804033

Dotatie reserve Portugees/Israelische Synagoge

1.000.000

0

0

Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie

6.718.871

6.051.120

6.184.784

baten en lasten

Sub-rsg 70.2 Kunstenplan
5110105

Kunsteducatie

11.138.380

9.798.840

9.531.343

5400101

Beeldende kunst

2.060.698

2.365.390

2.490.084

5400102

Film, fotograﬁe en nieuwe media

2.352.600

2.738.460

2.775.142

5400104

Letteren

356.610

425.650

423.090

5400305

Instellingen theater

20.435.704

26.199.610

28.043.969

5400306

Instellingen muziek

26.157.328

29.578.890

28.681.013

5400307

Instellingen dans

5.798.081

7.035.800

5.929.702

5400312

Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting Het Ketelhuis

0

0

4.354

5400601

Amateuristische kunstbeoefening

634.565

655.670

851.743

5400701

Matchingproject actieplan cultuurbereik

504.012

0

0

5400704

Investeringen en (achterstallig) onderhoud kunstaccommodaties

3.795.402

6.086.630

5.622.304

5400712

Flexibele ruimte en uitvoering kunstenplan

2.494.734

-1.173.770

483.684

5400713

Talentontwikkeling en vrije tijd

1.709.999

3.489.950

3.642.364

5410102

Exploitatie Amsterdams Historisch Museum

13.329.455

10.017.970

10.249.990

en Museum Willet-Holthuysen
5410103

Kapitaallasten Amsterdams Historisch Museum (grond en gebouwen)

0

608.790

384.054

5410106

Overdracht reserves en voorzieningen aan AHM in 2009 (incidentele last)

0

0

1.961.766

5410120

Gesubsidieerde musea

5410121

Subsidie en kapitaallasten Stedelijk Museum Amsterdam

9803716

1.976.198

2.099.390

2.446.696

14.534.294

13.311.800

12.796.116

Dotatie reserve Cultureel Beleggen

142.890

194.120

384.722

9803768

Dotatie reserve urgent onderhoud cultuurinstellingen (DMO)

821.000

0

0

9803769

Dotatie reserve Kunstenplan 2001-2004 (DMO)

0

0

17.000

9803775

Dotatie reserve Talentontwikkeling

0

0

80.000

9803777

Dotatie reserve Laboratorium

0

0

50.000

9803786

Dotatie reserve nieuwbouw Stedelijk Museum

1.508.000

0

0

9805102

Dotatie reserve Personele lasten ATV i.v.m. pensioen (AHM)

20.000

0

0

9805104

Dotatie reserve vakantiegeld (AHM)

257.930

0

0

9805106

Dotatie reserve wachtgeldkosten (AHM)

57.066

0

0

9805110

Dotatie reserve incidentele prioriteit nieuw depot (AHM)

634.591

0

0

110.719.537

113.433.190

116.849.136

5.126.200

3.411.160

5.137.005

15.054

11.390

11.388

5.141.254

3.422.550

5.148.393

Sub-rsg 70.2 Kunstenplan
Sub-rsg 70.3 Lokale media
5800204

Lokale media (DMO)

5800205

Kapitaallasten verstrekte geldlening AT5
Sub-rsg 70.3 Lokale media
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Resultaatgebied 70

Baten

Volgnummer Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

965.930

1.477.680

1.631.672

78.452

77.000

77.597

1.044.382

1.554.680

1.709.269

2.605.874

0

0

Cultuur en monumenten
Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie
5410206

Bureau monumentenzorg

9804031

Onttrekking reserve vakantiegeld

Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie
Sub-rsg 70.2 Kunstenplan
Rijksbijdrage beeldende kunst

5400305

Instellingen theater

-99.869

3.439.830

3.453.397

5400306

Instellingen muziek

2.385.979

4.036.380

2.411.000

5400312

Rente van verstrekte geldlening Stichting Het Ketelhuis

0

0

4.354

5400701

Rijksbijdrage matchingproject actieplan cultuurbereik

1.344.369

0

0

5400704

Kunstaccommodaties

314.644

0

1.343.340

5400712

Flexibele ruimte en uitvoering kunstenplan

222.188

194.120

545.941

5410102

Exploitatie Amsterdams Historisch Museum

4.433.914

1.098.220

1.335.720

0

0

761.210

200.000

200.000

238.000

43.384

242.000

136.000

185.540

0

17.580

50.000

47.600

37.000
0

en Museum Willet-Holthuysen
5410106

Vrijval voorzieningen AHM (incidentele baat)

5410121

Rijksbijdrage werkgelegenheidsimpuls nieuwbouw Stedelijk Museum

9803716

Onttrekking reserve Cultureel Beleggen

9803760

Onttrekking reserve Kunstenplan 2001-2008 (DMO)

9803762

Onttrekking reserve wachtgelden Muziekschool (DMO)

9803765

Onttrekking reserve Kunstenplan 2001 - 2004 (frictiekosten) (DMO)

9803767

Onttrekking vereveningsreserve Kunstenplan 2005-2008

9803768

17.000

0

681.460

0

0

Onttrekking reserve urgent onderhoud cultuurinstellingen (DMO)

0

0

601.000

9803786

Onttrekking reserve nieuwbouw Stedelijk Museum

0

150.000

8.000

9805102

Onttrekking reserve Personele lasten ATV i.v.m. pensioen (AHM)

0

0

140.000

9805103

Onttrekking reserve aankopen (AHM)

9805104

Onttrekking reserve vakantiegeld (AHM)

61.435

0

32.423

250.779

0

139.357

9805106

Onttrekking reserve wachtgeldkosten (AHM)

0

0

254.185

9805110

Onttrekking reserve incidentele prioriteit nieuw depot (AHM)

0

0

634.591

12.696.697

9.408.150

12.093.098

2.137.690

2.164.870

2.165.677

15.054

11.390

11.388

122.190

122.190

122.190

2.274.934

2.298.450

2.299.255

Sub-rsg 70.2 Kunstenplan
Sub-rsg 70.3 Lokale media
5800204

Kabelgelden UPC

5800205

Rente verstrekte geldlening AT5

9803770

Onttrekking reserve AT5
Sub-rsg 70.3 Lokale media
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5400101

Resultaatgebied 70
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Cultuur en monumenten
Sub-rsg 70.4 Diversen kunst en cultuur
5400204

Beheerkosten Muziektheater

2.464.456

3.455.550

3.015.413

5400308

Kapitaallasten van verstrekte geldlening Carré

887.537

760.420

639.463

5400309

Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting

492.132

492.130

538.820

Stadsschouwburg Amsterdam
5400310

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting Melkweg

0

33.050

33.052

5400311

Carré

0

2.100.000

2.100.000

5400401

Amsterdams Fonds voor de Kunst

1.000.000

0

0

5400402

Infrastructuur (AFK)

7.506.590

11.214.780

10.944.550

5400404

Kunstraad

5400703

Apparaatskosten Kunst

5400709

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting

417.070

427.480

424.860

1.837.306

1.876.760

2.106.871

38.145

4.350

0

19.532

13.020

13.021

0

0

200.000

14.662.768

20.377.540

20.016.050

6.497

Filmhuis/Stichting Muziekschool
5410104

Kapitaallasten van verstrekte geldlening SSMA

9803743

Dotatie reserve website Your Amsterdam
Sub-rsg 70.4 Diversen kunst en cultuur

baten en lasten

Sub-rsg 70.6 Overige kunsten
5410105

Kapitaallasten verstrekte geldlening St. A’dams Historisch Museum

0

0

9803722

Dotatie reserve programmering Muziekgebouw aan het IJ (DMO)

500.000

0

0

9803724

Dotatie reserve overdracht 11 Cultuurpanden (DMO)

302.644

0

721.033

Sub-rsg 70.6 Overige kunsten

802.644

0

727.530

Totaal van de lasten

138.045.074

143.284.400

148.925.893

Totaal van de baten

17.460.053

14.564.250

18.032.475

Nadelig saldo

120.585.021

128.720.150

130.893.418

Resultaat voor bestemming

116.166.865

129.087.820

130.960.762

Dotaties

5.908.396

271.120

2.832.579

Onttrekkingen

1.490.240

638.790

2.899.923

Resultaatbestemming

4.418.156

-367.670

-67.344

120.585.021

128.720.150

130.893.418

Resultaat na bestemming
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Resultaatgebied 70

Baten

Volgnummer Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Cultuur en monumenten
Sub-rsg 70.4 Diversen kunst en cultuur
5400308

Rente van verstrekte geldlening Carré

887.537

760.420

639.463

5400309

Rente van verstrekte geldlening Stichting Stadsschouwburg

492.133

492.130

538.820

0

33.050

33.052

Amsterdam
5400310

Rente van verstrekte geldleningen Stichting Melkweg

5400703

Apparaatskosten Kunst

5400709

Rente van verstrekte geldleningen Stichting

6.693

0

0

38.145

4.350

0

19.532

13.020

13.021

0

0

200.000

1.444.040

1.302.970

1.424.356

Filmhuis/Stichting Muziekschool
5410104

Rente van verstrekte geldlening SSMA

9803743

Onttrekking reserve website Your Amsterdam
Sub-rsg 70.4 Diversen kunst en cultuur
Sub-rsg 70.6 Overige kunsten
Rentebaten verstrekte geldlening St. A’dams Historisch Museum

0

0

6.497

9803722

Onttrekking reserve programmering Muziekgebouw aan het IJ (DMO)

0

0

500.000

Sub-rsg 70.6 Overige kunsten

0

0

506.497

17.460.053

14.564.250

18.032.475

Totaal van de baten
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5410105

Resultaatgebied 80
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

243.551

Milieu en water
Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking
2210106

Baggerslibverwerking J. v. Riebeeckhaven

813.519

1.121.370

7210102

Kapitaallasten stadsdeelwerven

1.023.761

1.002.200

0

7210201

Depot Gevaarlijk Afval

7.764.859

8.330.080

10.310.407

7210202

Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam

95.593.089

92.345.130

104.623.109

7210203

Gemeentelijke afvalsorteerstations

11.547.694

11.991.270

11.508.557

7210204

Regionaal Sorteer Centrum

708.517

935.290

735.802

7210205

Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting Afvalservice West

212.445

200.030

200.025

7210206

HR Centrale

37.885.115

89.945.820

65.742.632

9806002

Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)

261.000

50.000

0

9806003

Dotatie reserve vakantiegeld (AEB)

828.000

1.275.000

675.814

156.637.999

207.196.190

194.039.897

582.298

Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking

baten en lasten

Sub-rsg 80.2 Afvalwatertransport
7220101

Projecten rioolrecht

592.444

584.840

7220102

Grondwaterzorg in het kader van de Wet Verbrede Watertaken

970.247

1.780.070

761.992

7220103

Rioolgemalen

7.220.286

7.372.070

7.434.949

7220104

Perceptiekosten rioolrecht

7220108

Rioleringstaken

7220116

Dotatie voorziening rioolrecht

7220401

Bestuurshulp (Waternet)

7220402

Huis- en kolkaansluitingen

Sub-rsg 80.2 Afvalwatertransport

2.194.379

2.142.710

2.341.072

39.901.272

45.451.790

45.116.556

1.913.780

0

0

260.312

307.130

268.969

2.293.400

2.722.770

3.110.560

55.346.120

60.361.380

59.616.396

113.330.919

110.926.490

105.302.432

63.840

53.720

53.720

0

0

2.708.661

Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening
3300201

Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen

3300202

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Het Waterlaboratorium

9806301

Dotatie egalisatiereserve (Waternet)

9806305

Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen (Waternet)
Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening

1.321.481

1.321.000

1.321.481

114.716.240

112.301.210

109.386.294

Sub-rsg 80.4 Milieu
7220403

Peilﬁlternet (voormalige opdrachten Omegam)

469.893

472.130

488.836

7220404

Peilﬁlternet

110.001

154.530

148.676

7220405

Grondwaterzorg

436.620

403.200

401.912

7220406

Analyse bedrijfsafvalwater

75.502

106.470

75.503

7230102

Klimaatprogramma

2.510.224

2.850.000

3.231.885

7230103

Geluidwerende voorzieningen

7230104

Bevordering van het milieubesef

7230105

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu)

7230107

Luchtkwaliteit

7230108

Bodemsanering

7230109

Gronddepots

7230110

Bijdrage Vereveningsfonds aan bodemsanering

7230111

Uitvoering Milieubeleidsplan

7230112

Versnelling gemeentelijk klimaatbeleid

7230113

58.981

58.990

58.999

218.242

254.970

222.400

15.899.782

16.702.886

16.356.007

1.345.777

0

9.071.769

26.999.274

35.498.510

-5.712.448

4.793.342

5.535.240

4.048.189

109.234

0

-1

285.718

0

0

0

408.000

0

Bodemcoördinatie

909.984

952.440

527.900

7230114

Subsidie NME-Centrum

556.140

559.090

560.730

7230115

Geotechnisch archief

201.768

84.020

83.406

7230116

Budget ten behoeve van de stadsdelen voor uit te voeren milieutaken 5.786.647

6.312.000

4.984.521

7230117

Onderhoud Diemerzeedijk (Waternet)

1.004.225

1.203.910

1.268.054

7230118

Onderhoud Diemerzeedijk (DMB)

958.381

980.000

1.205.941

8300115

Dotatie voorziening bodemsanering

3.993.186

9.504.487

15.988.808
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Resultaatgebied 80
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Milieu en water
Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking

7210201

Depot Gevaarlijk Afval

8.375.125

8.814.880

10.309.053

7210202

Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam

95.593.090

92.345.140

104.419.309

7210203

Gemeentelijke afvalsorteerstations

11.407.595

11.991.270

11.508.558

7210204

Regionaal Sorteer Centrum

770.109

952.570

735.802

7210205

Rente van verstrekte geldlening Stichting Afvalservice West

212.445

200.030

200.025

7210206

HR Centrale

37.885.116

89.945.820

65.742.474

9806002

Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)

343.440

9806003

Onttrekking reserve vakantiegeld (AEB)
Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking

65.000

50.000

769.000

1.275.000

537.683

155.077.480

205.574.710

193.796.344

0

1.025.000

0

2.719.062

2.995.050

3.659.567

Sub-rsg 80.2 Afvalwatertransport

7220116

Vrijval voorziening rioolrecht

7220402

Hefﬁng voor het opbreken van de openbare weg ten behoeve
van particuliere riolen

7260101

55.900.505

59.802.900

58.718.961

Sub-rsg 80.2 Afvalwatertransport

58.619.567

63.822.950

62.378.528

113.564.946

109.684.000

109.332.574

63.840

53.720

53.720

1.087.454

2.563.490

0

114.716.240

112.301.210

109.386.294

90.089

0

554.000

Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening
3300201

Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen

3300202

Rente van verstrekte geldleningen Het Waterlaboratorium

9806301

Onttrekking egalisatiereserve (Waternet)
Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening
Sub-rsg 80.4 Milieu

7230102

Klimaatprogramma

7230104

Bevordering van het milieubesef

7230105

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu)

7230107

Luchtkwaliteit

7230108

Rijksbijdrage op grond van de Wet Bodem Bescherming

21.607

0

0

8.486.230

8.560.200

8.522.543

0

0

7.048.070

22.274.867

28.951.990

-2.728.428

7230109

Gronddepots

4.793.346

5.535.210

4.048.190

7230110

Bijdrage Vereveningsfonds ten behoeve van bodemsanering

4.102.420

9.504.487

15.988.808

7230113

Bodemcoördinatie

909.984

952.430

527.901

7230117

Onderhoud Diemerzeedijk

1.004.225

1.203.910

1.268.054

7230118

Onderhoud Diemerzeedijk (DMB)

1.230.311

1.775.700

1.337.169
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Rioolrechten

Resultaatgebied 80
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

193.481

163.500

150.489

Milieu en water
8300123

Warmtenet

9801909

Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu)

0

0

96.000

9801911

Dotatie reserve vakantiegeld (DMB)

553.576

640.120

621.603

9801912

Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB)

213.678

795.700

131.227

9801934

Dotatie reserve modelwoningen (DMB)

150.000

0

0

9801935

Dotatie reserve Wet Kenbaarheid

182.330

0

0

3.654.696

0

579.102

0

0

678.892

71.670.682

83.640.193

55.268.400

11.993.726

11.997.800

12.482.657

43.240

0

0

981.257

541.020

577.726

3.804.448

4.182.240

4.379.920

65.461

113.140

81.996
84.034

Publiekrechtelijke Beperkingen (DMB)
9801936

Dotatie reserve Fonds Luchtkwaliteit (DMB)

9801937

Dotatie reserve Klimaat
Sub-rsg 80.4 Milieu

baten en lasten

Sub-rsg 80.5 Waterbeheer
2210101

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam

2210104

Diep en schoonhouden van sluizen

2210105

Onderhoud poldergangen

2210107

Baggeren/drijfvuilvissen

2210109

Gangbaar houden sluizen

7220409

Waterbeheer IJburg

80.923

83.000

9804801

Dotatie reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA)

12.060

0

2.489

9804802

Dotatie reserve vakantiegeld (BBA)

13.264

290.000

21.550

9804803

Dotatie reserve WW-gelden (BBA)

0

135.000

0

16.994.379

17.342.200

17.630.372

Totaal van de lasten

415.365.420

480.841.173

435.941.359

Totaal van de baten

378.476.346

444.803.397

410.119.725

Nadelig saldo

36.889.074

36.037.776

25.821.634

Resultaat voor bestemming

23.404.643

Sub-rsg 80.5 Waterbeheer

34.674.008

38.154.596

Dotaties

7.190.085

4.506.820

6.836.819

Onttrekkingen

4.975.019

6.623.640

4.419.828

Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming
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2.215.066

-2.116.820

2.416.991

36.889.074

36.037.776

25.821.634

Resultaatgebied 80
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

26.254

Milieu en water
8300123

Warmtenet

9801904

Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB)

193.480

0

2.005.118

1.722.160

9801909

Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Milieu)

0

36.422

100.000

100.000

9801911

Onttrekking reserve vakantiegeld (DMB)

480.073

622.990

553.576

9801914

Onttrekking reserve milieuproducten (DMB)

531.952

0

0

9801917

Onttrekking reserve Luchtkwaliteit (DMB)

0

0

579.102

9801934

Onttrekking reserve modelwoningen (DMB)

0

0

100.000

9801935

Onttrekking reserve Wet Kenbaarheid

0

0

182.330

0

0

2.023.697

46.160.124

58.929.077

40.131.266

1.576.114

1.014.300

1.668.594

10.239

18.150

13.072

2.316.582

2.853.000

2.745.627

0

290.000

0

3.902.935

4.175.450

4.427.293

378.476.346

444.803.397

410.119.725

Publiekrechtelijke Beperkingen (DMB)
9801936

Onttrekking reserve Fonds Luchtkwaliteit (DMB)
Sub-rsg 80.4 Milieu
Sub-rsg 80.5 Waterbeheer

2210101

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam

2210107

Opbrengst drijfvuilvissen

2210110

Havengeld binnenvaart

9804802

Onttrekking reserve vakantiegeld (BBA)

Totaal van de baten
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baten en lasten

Sub-rsg 80.5 Waterbeheer

Resultaatgebied 100
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

78.298.324

76.973.930

86.951.803

26.856

1.500

62.768

251.330

263.900

263.900

Economie en haven

Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie
2200101

Exploitatie Haven Amsterdam

2200102

Leges Haven Amsterdam

2200105

Vergoeding Haven Amsterdam

9803501

Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA)

7.114.382

10

237.862

9803502

Dotatie fonds strategische projecten (HA)

2.380.180

2.080.180

1.580.180

9803503

Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA)

90.000

100.000

100.000

9803508

Dotatie reserve duurzaamheid (HA)

500.000

750.000

1.500.000

9803509

Dotatie reserve innovatie (HA)

0

750.000

0

9803510

Dotatie reserve vakantiegeld (HA)

1.105.606

1.292.960

1.424.601

9803513

Dotatie reserve wachtgeld (HA)

371.727

475.060

0

Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie

90.138.405

82.687.540

92.121.114

267.922

baten en lasten

Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur
2300101

Plan van aanpak Schiphol

3100301

Onderzoek, statistiek en informatie

62.402

282.900

169.687

118.120

3100405

Europese aangelegenheden

73.601

0

311.490

272.675

3100501

Stimulering economische structuur

3100505

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Zeedijk

11.201.719

12.599.650

19.639.824

484.791

395.750

3100902

Apparaatskosten Economische Zaken

554.467

6.629.864

5.277.880

7.160.129

3100903

Bevordering werkgelegenheid (motie Asscher)

202.029

0

0

3200301

Fonds Ontwikkelingsmaatschappij

273.571

534.360

434.250

8300121

Glasvezelnet

1.246.926

373.500

892.153

9805603

Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ)

0

0

0

9805604

Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)

1.177.473

1.186.780

1.282.931

9805605

Dotatie WW-reserve (EZ)

96.757

74.360

74.360

9805607

Dotatie reserve vakantiegeld (EZ)

0

117.260

0

9805617

Dotatie reserve Economische Zaken

0

0

1.808.028

21.545.219

21.272.050

32.460.340

6.210.319

Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur
Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie
3100401

Toerisme en promotie

6.442.033

5.610.610

3100404

Internationale acquisitie

2.034.659

610.390

745.506

3100502

Amsterdam Topstad

13.937.564

8.122.210

13.414.967

9805608

Dotatie reserve deelneming Topstad (EZ)

4.750.000

0

2.368.401

9805609

Dotatie reserve Evenementenfonds (EZ)

40.000

0

1.555.204

9805611

Dotatie reserve Holland Casino (EZ)

255.772

126.000

81.128

27.460.028

14.469.210

24.375.525

139.143.652

118.428.800

148.956.979

Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie

Totaal van de lasten
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Resultaatgebied 100
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

131.306.839

117.666.790

127.940.164

27.808

500

51.550

Economie en haven

Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie
2200101

Exploitatie Haven Amsterdam

2200102

Leges Haven Amsterdam

9803501

Onttrekking reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA)

1.008.999

623.610

777.017

9803502

Onttrekking fonds strategische projecten (HA)

1.045.795

2.500.000

2.343.409

9803505

Onttrekking Fonds exploitatieverliezen (HA)

0

0

669.345

9803508

Onttrekking reserve duurzaamheid (HA)

0

0

136.517

9803510

Onttrekking reserve vakantiegeld (HA)

1.068.046

1.292.960

1.283.808

9803513

Onttrekking reserve wachtgeld (HA)

311.616

250.000

264.400

9803514

Onttrekking reserve winstdeling(HA)

119.997

0

0

134.889.100

122.333.860

133.466.210

Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie

Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur
2300101

Plan van aanpak Schiphol

14.150

0

0

3100301

Onderzoek, statistiek en informatie

42.500

0

49.923

3100405

Europese aangelegenheden

3100501

Stimulering economische structuur inclusief rijksbijdrage

0

12.966

7.689.120

17.831.617

3100505
3100902

Rente van verstrekte geldleningen Zeedijk

484.791

395.750

554.467

Apparaatskosten Economische Zaken

774.401

0

682.524

3200301

Fonds Ontwikkelingsmaatschappij

106.063

93.950

96.151

8300121

Glasvezelnet

131.836

0

118.234

9805603

Onttrekking reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ)

9805604

Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)

9805605

Onttrekking WW-reserve (EZ)

9805606

Onttrekking reserve Ruim Baan voor Werk

9805607

Onttrekking reserve vakantiegeld (EZ)
Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur

0

0

501.890

273.256

534.360

4.030.093
0

27.182

59.000

1.454.913

0

0

0

114.130

100.285

10.729.647

8.886.310

23.978.150

1.656.277

1.512.000

2.759.077

355.492

0

246.183

10.835

0

4.489.061

Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie
3100401

Toerisme en promotie

3100404

Internationale acquisitie

3100502

Amsterdam Topstad

9805608

Onttrekking reserve deelneming Topstad (EZ)

4.800.000

0

3.934.628

9805609

Onttrekking reserve Evenementenfonds (EZ)

1.473.848

0

529.338

9805611

Onttrekking reserve Holland Casino (EZ)

92.000

126.000

0

8.388.452

1.638.000

11.958.287

Totaal van de baten

154.007.199

132.858.170

169.402.647

Totaal van de lasten

139.143.652

118.428.800

148.956.979

14.863.547

14.429.370

20.445.668

Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie

Voordeling saldo
Resultaat voor bestemming

8.657.302

12.976.820

17.887.633

Dotaties

17.881.897

6.952.610

12.012.695

Onttrekkingen

11.675.652

5.500.060

14.570.730

6.206.245

1.452.550

-2.558.035

14.863.547

14.429.370

20.445.668

Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming
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baten en lasten

0
7.420.555

Resultaatgebied 110
Volgnummer

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Dotatie reserve ALL IP

1.312.188

0

0

Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrijven

1.312.188

0

0

Dotatie reserve Dienstverlening FBA

0

0

323.550

Sub-rsg 110.3 Externe facilitaire dienstverlening

0

0

323.550

Omschrijving
Facilitair en bedrijven
Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrijven

9801112

Sub-rsg 110.3 Externe facilitaire dienstverlening
9801055

Sub-rsg 110.4 Overig facilitair en bedrijven
9801021

Dotatie reserve AGA (BDA)

360.754

0

297.344

9801046

Dotatie reserve Wagenpark (BMO)

997.708

0

987.876

9801047

Dotatie reserve Bureau Integriteit (BMO)

1.133

0

55.736

9801049

Dotatie reserve ABC Pool (BMO)

294.946

0

252.524

1.654.541

0

1.593.480

27.436.422

29.365.020

30.581.118

3.929.486

3.216.080

3.113.997

38.671.923

38.793.340

49.537.227

Sub-rsg 110.4 Overig facilitair en bedrijven

baten en lasten

Sub-rsg 110.5 Project en beleidsondersteunende taken
0020201

Facilitair Bedrijf Amsterdam

0020203

Mediabeheer

0020306

Servicehuis ICT

0020517

ABC-pool

4.613.187

3.787.300

5.672.695

0020518

Adviesgroep Amsterdam

3.965.092

4.945.910

5.668.976

0020519

Integriteitsbeleid

1.252.643

1.253.080

1.423.136

0020522

P-Net

0

0

4.145.677

0020523

P-Net beheer

0

0

5.056.575

0020702

Contactcenter (FBA)

6.146.463

7.529.010

8.918.366

4800406

Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO)

9.487.414

8.756.010

12.233.944

9220237

Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen

2.177.856

216.300

1.136.325

9220240

Materiaaldienst

24.222.804

25.267.820

30.009.764

9220241

Stichting Voertuigbeheer Amsterdam

13.470.553

12.978.760

10.090.885

9220246

Projectmanagementbureau

16.414.374

17.310.840

18.767.889

9220249

Wibautgroep

1.223.053

1.046.700

1.225.050

9800202

Dotatie reserve Wachtgeld (FBA)

125.546

125.000

0

9800205

Dotatie reserve vakantiegeld (FBA)

478.988

425.000

581.916

9800213

Dotatie reserve Verbeterplan CCA

0

0

126.790

9801103

Dotatie reserve WW en wachtgeld (SHI)

127.650

0

0

9801104

Dotatie reserve vakantiegeld (SHI)

489.582

465.000

571.092

9801105

Dotatie bedrijfsreserve SHI - ICTB

404.447

0

0

9801108

Dotatie bedrijfsreserve ICTB (SHI)

193.482

0

176.625

9801203

Dotatie reserve vakantiegeld (SHP)

140.039

200.000

209.119

9801215

Dotatie WW-reserve (SHP)

37.157

52.000

0

9801222

Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP)

58.813

0

0

9802908

Dotatie reserve Round About IBA

0

0

396.080

9802909

Dotatie reserve Virtuele Maquette tafel

0

0

100.000

9802910

Dotatie reserve Verbetering Bedrijfsvoering

0

0

250.000

9804602

Dotatie algemene reserve (PMB)

381.770

163.370

327.290

9804603

Dotatie reserve WW-verplichtingen (PMB)

46.473

0

0
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Resultaatgebied 110

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Onttrekking reserve meubilair CI&B

0

0

5.757

Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrijven

0

0

5.757

Onttrekking reserve Dienstverlening FBA

0

0

160.750

Sub-rsg 110.3 Externe facilitaire dienstverlening

0

0

160.750

Onttrekking reserve Wagenpark (BMO)

466.672

0

0

Sub-rsg 110.4 Overig facilitair en bedrijven

466.672

0

0

17.047.900

16.682.870

19.087.946

3.929.487

3.216.080

3.113.997

37.377.270

38.603.520

44.424.477

Volgnummer Omschrijving
Facilitair en bedrijven
Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrijven
9801110

Sub-rsg 110.3 Externe facilitaire dienstverlening
9801055

Sub-rsg 110.4 Overig facilitair en bedrijven
9801046

Sub-rsg 110.5 Project en beleidsondersteunende taken
0020201

Facilitair Bedrijf Amsterdam

0020203

Mediabeheer

0020306

Servicehuis ICT
ABC-pool

5.448.051

4.041.390

6.553.534

Adviesgroep Amsterdam

5.197.410

5.470.760

7.157.708

0020519

Integriteitsbeleid

314.848

288.730

498.239

0020522

P-Net

0

0

4.447.982

0020523

P-Net beheer

0

0

4.334.252

0020702

Contactcenter (FBA)

2.699.253

7.029.000

8.145.154

4800406

Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO)

9.530.118

8.799.570

3.929.658

9220237

Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen

2.177.856

216.300

1.136.325

9220240

Materiaaldienst

24.435.453

25.600.000

30.420.693

9220241

Stichting Voertuigbeheer Amsterdam

14.001.596

12.971.500

11.078.789

9220246

Projectmanagementbureau

19.089.852

18.513.240

21.218.780

1.611.056

1.128.000

1.439.100

51.561

125.000

1.838

9220249

Wibautgroep

9800202

Onttrekking reserve Wachtgeld (FBA)

9800204

Onttrekking reserve data- en telecommunicatie (FBA)

205.745

0

21.401

9800205

Onttrekking reserve vakantiegeld (FBA)

420.970

425.000

534.387

9801101

Onttrekking algemene reserve (SHI)

606.812

0

2.119.800

9801103

Onttrekking reserve WW en wachtgeld (SHI)

0

0

25.506

9801104

Onttrekking reserve vakantiegeld (SHI)

509.239

465.000

435.247

9801106

Onttrekking reserve voicemail (E-Net)

389

0

126.125

9801107

Onttrekking reserve telecommunicatie (E-Net)

44.705

6.550

29.066

9801109

Onttrekking reserve Tranche1 / Transformatie (SHI)

9801203

Onttrekking reserve vakantiegeld (SHP)

9801215

Onttrekking WW-reserve (SHP)

9801220

Onttrekking egalisatiereserve P-Net (SHP)

9801222
9802908

0

0

10.000

111.770

150.000

170.143

325

0

0

206.515

0

224.956

Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP)

0

0

58.813

Onttrekking reserve Round About IBA

0

0

396.080

9802909

Onttrekking reserve Virtuele Maquette tafel

0

0

20.498

9802910

Onttrekking reserve Verbetering Bedrijfsvoering

0

0

30.916

9804601

Onttrekking reserve professionalisering (PMB)

6.000

50.000

50.000

9804602

Onttrekking algemene reserve (PMB)

0

0

43.000
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0020517
0020518

Resultaatgebied 110
Volgnummer

Lasten

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Facilitair en bedrijven
9804604

Dotatie reserve vakantiegeld (PMB)

392.945

461.510

468.830

9804901

Dotatie algemene reserve (Wibautgroep)

113.040

11.280

31.480

9804902

Dotatie reserve WW-verplichtingen (Wibautgroep)

6.980

6.680

0

9804903

Dotatie reserve vakantiegeld (Wibautgroep)

32.737

27.060

36.946

156.040.919

156.403.070

190.857.792

Sub-rsg 110.5 Project en beleidsondersteunende taken

baten en lasten

Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / activiteiten
3100802

Stadsbank van Lening

9.952.252

10.201.740

9.404.224

3100803

Gevonden voorwerpen

380.629

462.350

480.565

3300203

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Westpoort Warmte BV

200.700

395.980

430.975

9220203

Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken

4.101.305

4.204.000

4.336.394

9220247

ACAM Accountancy en Advies

8.489.734

8.410.000

8.731.392

9220250

Dienst Stadstoezicht

62.164.270

58.626.260

63.571.030

9400103

Dienst Belastingen: overige activiteiten

10.494.892

7.484.090

10.386.722

9800301

Dotatie reserve vakantiegeld (GDV)

266.935

187.010

193.084

9800302

Dotatie reserve WW (GDV)

59.223

38.010

0

9803401

Dotatie egalisatiereserve commerciële activiteiten (Dienst Belastingen)

34.946

28.450

89.100

9803402

Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen)

13.465

13.460

0

9804701

Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM)

61.000

101.000

121.000

9804702

Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM)

9804703

Dotatie reserve vakantiegeld (ACAM)

9805002

Dotatie reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)

9805003

Dotatie reserve LHOR

9807001

Dotatie winstreserve projecten (Stadsbank van Lening)

9807002

Dotatie algemene reserve (Stadsbank van lening)

9807007

Dotatie reserve Opknappen / onderhoud Nes 57b

90.185

85.000

0

375.955

355.000

383.918

1.547.180

1.450.000

1.541.212

0

0

1.200.000

0

0

510.457

116.000

225.100

537.257

62.000

0

0

232.480

280.000

205.536

50.591

49.000

0

98.693.742

92.596.450

102.122.866

2.861.003

2.781.440

4.414.989
21.434.925

(Stadsbank van Lening)
9807009

Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening)

9807010

Dotatie WW reserve (SBL)
Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / activiteiten
Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte ondersteuning

3100201

Food Center Amsterdam

8100102

Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten

17.357.269

11.319.900

8300130

Werken in opdracht gebiedsontwikkeling

11.986.352

12.483.000

14.270.532

8300134

Beheer gemeentelijk vastgoed

56.608.607

7.496.950

12.596.934

8300135

Procesbegeleiding bewoners

1.342.696

1.784.040

1.491.382

9220226

Kenniscentrum Amsterdam

684.591

790.020

690.407

9220227

Exploitatie Jodenbreestraat 25

4.335.587

4.606.670

4.513.165

9220229

Ingenieursbureau Amsterdam

28.656.348

28.711.390

30.894.870

9802901

Dotatie winstreserve (IBA)

226.652

246.130

298.409

9802902

Dotatie algemene reserve (IBA)

381.311

72.600

201.338

9802903

Dotatie reserve wachtgeld (IBA)

197.716

0

0

9802906

Dotatie reserve vakantiegeld (IBA)

962.495

1.030.000

1.009.564

9803107

Dotatie Discontinuïteitsreserve uitzendfunctie (OGA)

0

0

0

9804061

Dotatie algemene reserve Materiaaldienst

128.133

157.390

193.485

104.085

89.000

0

5.192

0

0

786.233

0

0

9804062

Dotatie reserve vakantiegeld (Materiaaldienst)

9807201

Dotatie reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food Center)

9807205

Dotatie reserve ontwikkelingsstrategie Food Center
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Resultaatgebied 110

Baten

Volgnummer Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

421.170

416.330

392.945

13.348

13.350

13.350

0

0

2.000

Facilitair en bedrijven
9804604

Onttrekking reserve vakantiegeld (PMB)

9804608

Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB)

9804901

Onttrekking algemene reserve (Wibautgroep)

9804903

Onttrekking reserve vakantiegeld (Wibautgroep)
Sub-rsg 110.5 Project en beleidsondersteunende taken

17.694

27.640

32.737

145.476.393

144.239.830

171.725.442

11.627.951

11.597.300

12.842.351

36.410

462.350

69.542

200.700

395.980

430.975

Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / activiteiten
3100802

Stadsbank van Lening

3100803

Gevonden voorwerpen

3300203

Rente van verstrekte geldleningen Westpoort Warmte BV

9220203

Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken

3.342.299

3.482.000

3.671.967

9220247

ACAM Accountancy en Advies

8.846.819

8.735.000

8.882.339

9220250

Dienst Stadstoezicht

57.853.503

54.461.270

60.690.690

9400103

Dienst Belastingen: overige activiteiten

10.681.262

7.651.410

10.457.900

9800301

Onttrekking reserve vakantiegeld (GDV)

182.591

181.000

186.296

9800302

Onttrekking reserve WW (GDV)

52.652

43.000

9.511

9803401

Onttrekking egalisatiereserve commerciële activiteiten (Dienst Belastingen)

0

0

200.000

9803402

Onttrekking reserve incassobureau (Dienst Belastingen)

0

0

80.000

9804701

Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM)

50.000

100.000

228.969

9804702

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM)

9804703

Onttrekking reserve vakantiegeld (ACAM)

0

45.000

64.973

374.396

365.000

379.057

Onttrekking algemene reserve (Stadstoezicht)

1.501.582

500.000

319.956

Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)

1.794.884

1.450.000

1.544.028

9807001

Onttrekking winstreserve projecten (Stadsbank van Lening)

87.000

8.300

42.760

9807002

Onttrekking algemene reserve (Stadsbank van lening)

0

0

61.000

9807006

Onttrekking reserve Betaalautomaten (Stadsbank van Lening)

20.818

0

70.297

9807007

Onttrekking reserve Opknappen / onderhoud Nes 57b

0

0

62.000

211.740

280.000

216.892

0

10.000

0

96.864.607

89.767.610

100.511.503

4.075.793

2.762.320

3.194.780

(Stadsbank van Lening)
9807009

Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening)

9807010

Onttrekking WW reserve (SBL)
Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / activiteiten
Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte ondersteuning

3100201

Food Center Amsterdam

8100102

Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten

17.209.636

11.550.240

21.088.034

8300130

Werken in opdracht gebiedsontwikkeling

11.921.835

14.649.080

13.485.004

8300134

Beheer gemeentelijk vastgoed

57.421.689

8.669.940

12.122.314

8300135

Procesbegeleiding bewoners

1.292.889

1.330.000

963.821

9220226

Kenniscentrum Amsterdam

39.393

30.510

46.562

9220227

Exploitatie Jodenbreestraat 25

4.562.183

4.606.670

4.424.640

9220229

Ingenieursbureau Amsterdam

30.692.148

30.371.230

33.529.800

9802901

Onttrekking winstreserve (IBA)

231.911

140.480

0

9802902

Onttrekking algemene reserve (IBA)

0

0

39.000

9802903

Onttrekking reserve wachtgeld (IBA)

84.239

0

1.233

9802905

Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)

109.772

109.770

109.772

9802906

Onttrekking reserve vakantiegeld (IBA)

972.123

905.620

954.283

9803107

Onttrekking Discontinuïteitsreserve uitzendfunctie (OGA)

71.987

0

0

9804061

Onttrekking algemene reserve Materiaaldienst

0

760.000

792.000

9804062

Onttrekking reserve vakantiegeld (Materiaaldienst)

89.017

89.000

125.528

9807201

Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food Center)

33.986

0

140.431

9807204

Onttrekking reserve vakantiegeld (Food Center)

11.591

0

0

9807205

Onttrekking reserve ontwikkelingsstrategie Food Center

281.500

13.970

985.944
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baten en lasten

9805001
9805002

Resultaatgebied 110
Volgnummer

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte ondersteuning

126.624.270

71.568.530

92.010.000

Totaal van de lasten

384.325.660

320.568.050

386.907.688

Totaal van de baten

371.909.364

309.996.270

364.406.598

12.416.296

10.571.780

22.501.090

Omschrijving
Facilitair en bedrijven

Nadelig saldo
Resultaat voor bestemming

9.962.845

10.907.740

22.342.777

11.698.155

6.344.050

11.677.558

Onttrekkingen

9.244.704

6.680.010

11.519.245

Resultaatbestemming

2.453.451

-335.960

158.313

12.416.296

10.571.780

22.501.090

Dotaties

baten en lasten

Resultaat na bestemming
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Resultaatgebied 110

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte ondersteuning

129.101.692

75.988.830

92.003.146

Totaal van de baten

371.909.364

309.996.270

364.406.598

Volgnummer Omschrijving
Facilitair en bedrijven

baten en lasten
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Resultaatgebied 120
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Stedelijke ontwikkeling
Sub-rsg 120.1 Bouwen
8200101

Bijdragen voor woningexploitatie en -bouw

8200102

Kapitaallasten woningbouw

8220103

Uitgaven ten laste van de reserve BWS 5e fonds

8220303

Tekort in de exploitatiekosten van woningwetwoningen,

1.577.570

450.000

0

19.159.938

18.355.500

17.592.065

571.349

1.000.000

376.539

316

1.000

2.107

3.652.987

7.250.000

3.719.437

vallende onder de bijdrageregelingen 1950 en 1960
8220401

Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting - KTA-deel

8220609

Uitgaven ten laste van de voorzieningen trafoleningen

479.247

0

1.153.223

8220625

Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen

180.000

0

396.000

productie/jongerenhuisvesting
8220636

Uitgaven ten laste van de voorziening BWS vrije ruimte

895.986

500.000

207.000

8220637

Uitgaven ten laste van de voorziening BWS rente

4.263.830

0

6.411.958

8220638

Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen woningbouw

3.490.248

2.301.580

1.298.263

8220649

Uitgaven t.l.v. de reserve Creatieve Hotspots

412.876

0

500.000

8220650

Uitgaven t.l.v. de reserve Woon-, Leer- en Werktrajecten

300.000

0

0

8300131

Regie productie

1.345.540

2.027.930

1.697.966

9802602

Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)

1.578.452

800.000

1.945.901

9802625

Dotatie reserve aanjagen productie /

2.136.000

0

0
236.588

baten en lasten

jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)
9802634

Dotatie reserve Creatieve Hotspots (DW)

720.000

0

9802636

Dotatie reserve Restantgehouden bedragen (DW)

267.500

0

0

9803115

Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA)

752.356

417.000

421.162

41.784.195

33.103.010

35.958.209

Sub-rsg 120.1 Bouwen
Sub-rsg 120.2 Wonen
8220101

Dienst Wonen

20.069.697

19.867.200

18.134.653

8220106

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht)

12.640.104

10.888.684

15.832.258

8220302

Bijdrage voor woonwagenlocaties (beheer, begeleiding en exploitatie)

609.043

633.330

643.268

8220306

Huisvesting statushouders

371.799

526.540

438.106

8220614

Subsidies Volkshuisvesting

3.804.306

3.864.170

3.849.322

8220615

Uitvoering VRH (Vangnet Regeling Huursubsidie)

625

15.000

635

8220620

Uitgaven ten laste van het AMH-fonds

2.282.126

900.000

1.194.210

8220648

Voorziening Starterslening

8220651

Uitgaven t.l.v. voorziening Kansen voor West

9801910

Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling)

9801915

Dotatie reserve eigen risico WW (DMB)

9802618

Dotatie reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst Wonen)

9802632
9802633

77.941

0

6.570

0

0

34.734.000

0

0

119.000

174.014

0

0

16.678

0

0

Dotatie WW-fonds (Dienst Wonen)

291.893

325.000

0

Dotatie reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)

413.701

433.040

428.552

40.751.927

37.452.964

75.380.574

Sub-rsg 120.2 Wonen
Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling
8100101

Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening

8100105

Plan Openbare Ruimte IJ-oevers

8.585.257

8.034.900

9.090.242

0

4.400.000

4.400.000

8100107
8100108

Planvorming IJburg

8.570.605

10.733.000

7.843.001

Planvorming Zuidas

18.672.655

25.200.000

8100109

0

Planvorming IJ-oevers

4.019.962

5.567.000

913.886

8100110

Planvorming Zeeburgereiland

1.866.368

0

0

8100111

Planvorming Middenmeer Noord

377.130

0

0

8100113

Planvorming Science Park

1.461.221

0

0

8100114

Geo- en Vastgoedinformatie

7.643.592

6.425.520

5.808.446
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Resultaatgebied 120
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Stedelijke ontwikkeling
Sub-rsg 120.1 Bouwen
8200101

Bijdragen voor woningexploitatie en -bouw

8200102

Kapitaallasten woningbouw

8220103

Ontvangsten ten gunste van de reserve BWS 5e fonds

8220609

Ontvangsten ten gunste van de voorziening trafoleningen

8220625

Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen

1.577.570

450.000

0

19.159.938

18.355.500

17.592.065

1.595.131

800.000

1.945.901

957.849

0

2.334.323

2.136.000

0

0

productie/jongerenhuisvesting
8220636

Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS vrije ruimte

1.791.972

1.500.000

414.000

8220637

Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS rente

4.263.830

0

30.612.738

8220638

Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen woningbouw

171.470

417.000

4.162

8220649

Ontvangsten t.g.v. de reserve Creatieve Hotspots

720.000

0

236.588

8220650

Ontvangsten t.g.v. de reserve Woon-, Leer- en Werktrajecten

300.000

0

0

8300131

Regie productie

211.666

200.000

200.603

9802602

Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)

2.749.575

1.800.000

3.199.028

9802605

Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting,

3.652.987

7.500.000

3.969.437

180.000

0

396.000

412.876

0

500.000

0

0

243.877

3.654.134

1.884.580

1.297.580

43.534.998

32.907.080

62.946.302

2.216.495

1.386.956

2.573.634

12.076.965

9.988.430

10.105.362

KTA-deel (Dienst Wonen)
9802625

Onttrekking reserve aanjagen productie /
jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)
Onttrekking reserve Creatieve Hotspots (DW)
Onttrekkingreserve Restantgehouden bedragen (DW)

9803115

Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA)
Sub-rsg 120.1 Bouwen
Sub-rsg 120.2 Wonen

8220101

Dienst Wonen

8220106

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht)

8220109

Woningbedrijf

8220302

Woonwagens en woonwagenlocaties

8220620

Ontvangsten ten gunste van het AMH-fonds

8220648

Voorziening Starterslening

8220651

Ontvangsten t.g.v. voorziening Kansen voor West

9801910

0

0

150.000

355.497

367.870

356.932

2.282.126

900.000

1.194.210

77.941

0

6.570

0

0

34.734.000

Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling)

156.054

100.000

100.000

9802632

Onttrekking WW-fonds (Dienst Wonen)

364.768

250.000

51.325

9802633

Onttrekking reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)

417.418

433.040

413.702

17.947.264

13.426.296

49.685.735

79.119

0

39.292

0

0

30.546.241
7.785.156

Sub-rsg 120.2 Wonen
Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling
8100101

Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening

8100105

Plan Openbare Ruimte IJ-oevers

8100107

Planvorming IJburg

7.149.049

10.733.000

8100108

Planvorming Zuidas

18.672.655

25.200.000

0

8100109

Planvorming IJ-oevers

4.019.961

5.567.000

913.885

8100110

Planvorming Zeeburgereiland

1.667.433

0

0

8100111

Planvorming Middenmeer Noord

377.130

0

0

8100113

Planvorming Science Park

1.461.220

0

0

8100114

Geo- en Vastgoedinformatie

3.701.615

1.079.140

1.691.652
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baten en lasten

9802634
9802636

Resultaatgebied 120
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

baten en lasten

Stedelijke ontwikkeling

8100116

Planvorming Noordwaarts

3.003.700

9.723.000

1.916.067

8100117

Planvorming Zuidoostlob

8.509.690

11.937.000

2.010.719

8100118

Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg

99.118

175.000

145.832

8100119

Publieksvoorlichting Zuiderkerk

926.532

892.900

1.617.476

8100120

Planvorming werkgebieden

775.560

2.171.000

19.820

8100121

Projectbureau Wibaut aan de Amstel

265.922

1.786.000

559.829

8100125

Bestuurlijke begeleiding Zuidas

8100127

Diverse projecten OGA

8100128
8100301

894.047

512.650

305.953

3.420.559

4.199.700

4.534.531

Kennisregie Grote Projecten

0

200.000

199.844

Planvorming Zuidas grondexploitaties

0

0

7.863.634

8100302

Zuidas Dok

0

0

5.829.873

8100303

Bestuurlijke begeleiding Zuidas

0

0

451.949

8220612

Broedplaatsen

525.663

0

65.258

8300114

Dotatie voorziening voor plantekorten Vereveningsfonds

40.829.697

75.555.241

95.939.227

8300132

Toetsing en fondsbeheer

3.605.511

4.527.840

4.662.898

8300133

Vastgoedadvisering

1.608.112

1.984.060

1.873.047

8300207

Uitgaven ten laste van de algemene reserve grondexploitatie

6.297.877

21.729.487

31.741.734

8300208

Uitgaven ten laste van bestemmingsreserves Vereveningsfonds

1.194.776

15.050.164

32.533.136

9802614

Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)

0

0

1.205.824

9803102

Dotatie Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA)

121.904.928

24.840.782

117.860.954

9803103

Dotatie Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA)

155.892.707

1.781.290

23.212.068

9803113

Dotatie reserve vakantiegeld (OGA)

1.363.899

1.200.000

1.501.341

9803114

Dotatie reserve inactieven (OGA)

360.217

306.000

100.000

9803127

Dotatie reserve Zuidelijke IJ-oevers

0

0

30.546.241

9803219

Dotatie reserve Bestuurlijke Begeleiding Zuidas(DRO)

1.200.000

0

0

9803302

Dotatie reserve Zuidas grondexploitatie

0

0

3.870.678

9804051

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en Vastgoedinformatie)
Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling

142.146

195.560

133.545

404.017.451

239.128.094

398.757.053

1.357.717

1.115.590

1.258.487

113.470

250.000

296.990

5.089.080

6.723.088
13.768.115

Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing
3100508

Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stadsgoed

5110205

Grote stedenbeleid

6200701

Sociaal structuurplan

5.527.968

6200702

Koers Nieuw West

8.100.000

5.300.000

6200703

Programma Maatschappelijke Investeringen

8.325.712

17.400.000

18.976.347

6200704

Wijkaanpak

15.176.188

0

20.505.643

8200103

Stadsmariniers

-9

722.920

219.452

8210315

EZ Stedelijke Ontwikkeling (ISV)

109.597

0

854.148

8210319

Stenen voor Sociaal

-43.875

0

-1.854.606

8220402

Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds

4.804.500

7.000.000

13.340.834

261.256

40

0

Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed
8220607

Kapitaallasten in verband met aankoop complex Ganzenhoef

8220644

Dotatie impulsbudget stedelijke vernieuwing

8300103

Afdracht ten gunste van het Stimuleringsfonds

97.500

0

0

18.039.308

14.794.500

22.662.948

volkshuisvesting, vastgoeddeel
8300105

Uitgaven ten laste van het Gronddeel Stimuleringsfonds

8300116

Dotatie voorziening Stimuleringsfonds gronddeel

8300209

Uitgaven ten laste van de reserve gronddeel Stimuleringsfonds
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0

0

0

14.562.894

5.884.360

9.854.123

3.183.540

3.092.570

4.654.780

Resultaatgebied 120

Baten

Volgnummer Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Stedelijke ontwikkeling
8100115

Planvorming Wibaut aan de Amstel

0

1.786.000

0

8100116

Planvorming Noordwaarts

1.323.147

9.723.000

1.916.066

8100117

Planvorming Zuidoostlob

5.259.048

11.937.000

2.010.720

8100119

Publieksvoorlichting Zuiderkerk

396.460

277.140

966.879

8100120

Planvorming werkgebieden

417.232

2.171.000

19.820

8100121

Projectbureau Wibaut aan de Amstel

0

0

559.832

8100127

Diverse projecten OGA

194.695

0

1.233.635

8100301

Planvorming Zuidas grondexploitaties

0

0

7.863.634

8100302

Zuidas Dok

0

0

5.829.873

8220612

Broedplaatsen

8300114

Vrijval voorziening voor plantekorten Vereveningsfonds

0

0

1.205.824

166.251.307

5.000.000

40.773.245

0

107.444

0

1.325.058

0

1.577.543

8300117

Voorziening Goedkoop Segment Zuidas

8300132

Toetsing en fondsbeheer

8300133

Vastgoedadvisering

8300207

Bijdragen uit grondexploitaties ten gunste van

8300208

Ontvangsten ten gunste van bestemmingsreserves Vereveningsfonds

8300305

Ontvangsten inzake rente over bestemmingsreserve

9802614

Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)

525.663

0

65.258

9803102

Onttrekking Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA)

51.684.010

66.532.703

164.024.385

18.103.622

15.050.164

54.582.480

1.331.882

1.200.000

1.397.571

460.832

341.000

640.585

0

0

398.032

457.653

635.000

330.670

90.156.487

55.396.023

45.850.761

6.175.643

1.262.246

437.303

0

0

3.870.678

de algemene reserve grondexploitatie

Onttrekking Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA)
Onttrekking reserve vakantiegeld (OGA)

9803114

Onttrekking reserve inactieven (OGA)

9803118

Onttrekking egalisatiereserve Noordwaarts

9803215

Onttrekking reseve Ontwikkelingsalliantie (DRO)

378.857

0

421.143

9803219

Onttrekking reserve Bestuurlijke Begeleiding Zuidas(DRO)

894.047

0

305.953

9804051

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en Vastgoedinformatie)
Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling

137.486

186.400

120.900

382.601.311

214.184.260

377.379.016

1.357.717

1.115.590

1.258.487

113.472

250.000

296.990

3.918.932

3.558.010

5.002.436

Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing
3100508

Rente van verstrekte geldlening Stadsgoed

5110205

Grote stedenbeleid

6200701

Sociaal structuurplan

6200702

Koers Nieuw West

0

0

7.313.089

6200703

Programma Maatschappelijke Investeringen

0

0

754.000

6200704

Wijkaanpak

0

0

709.111

8210315

EZ Stedelijke Ontwikkeling (ISV)

109.597

0

854.148

8220402

Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds

20.620.592

11.250.000

17.805.496

Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed
8220639

Ontvangsten ten gunste van de voorziening Izmit rampenbestrijding

8220644

Ontvangen bijdragen impulsbudget stedelijke vernieuwing

8300105

Ontvangsten ten gunste van het Gronddeel Stimuleringsfonds

8300116

Vrijval voorziening Stimuleringsfonds gronddeel

8300209

Ontvangsten ten gunste van de reserve gronddeel Stimuleringsfonds

0

0

564

97.500

0

0

23.408.488

14.794.500

29.084.376

3.266.804

0

6.856.420

18.425.356

23.325.860

26.039.526
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baten en lasten

9803103
9803113

Resultaatgebied 120
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

20.620.592

11.250.000

17.805.496

Stedelijke ontwikkeling

9802606

Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting,
erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)

9803104

Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)

24.983.299

18.171.500

69.998.179

9803704

Dotatie reserve Huisvesting OKC’s

0

0

754.000

9803715

Dotatie reserve Koers Nieuw West

0

0

0

9803720

Dotatie reserve Programma Maatschappelijke Investeringen

7.112.077

0

0

9803736

Dotatie reserve restant gehouden bedragen Stedelijke vernieuwing

0

0

18.750

Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing

132.331.734

90.070.560

199.836.774

Totaal van de lasten

618.885.307

399.754.628

709.932.610

Totaal van de baten

536.799.313

331.222.966

651.717.116

82.085.994

68.531.662

58.215.494

Nadelig saldo
Resultaat voor bestemming

-151.342.972

120.500.747

85.915.891

Dotaties

339.930.459

59.720.172

270.158.279

Onttrekkingen

106.501.493

111.689.257

297.858.676

Resultaatbestemming

233.428.966

-51.969.085

-27.700.397

82.085.994

68.531.662

58.215.494

baten en lasten

Resultaat na bestemming
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Resultaatgebied 120

Baten

Volgnummer Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Stedelijke ontwikkeling

9802606

Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting,

9803104

Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)

9803704

erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)4.804.500

7.000.000

13.340.834

15.754.992

3.911.370

45.278.509

Onttrekking reserve Huisvesting OKC’s

0

0

0

9803715

Onttrekking reserve Koers Nieuw West

100.000

0

0

9803720

Onttrekking reserve Programma Maatschappelijke Investeringen

737.790

5.500.000

7.112.077

9803736

Onttrekking reserve restant gehouden bedragen Stedelijke vernieuwing
Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing

Totaal van de baten

0

0

0

92.715.740

70.705.330

161.706.063

536.799.313

331.222.966

651.717.116

baten en lasten
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Resultaatgebied 140
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Bestuur en concern
Sub-rsg 140.1 Bestuur
0010101

Vergoeding en tegemoetkoming aan raadsleden

1.480.392

1.665.940

1.702.744

0010102

Tegemoetkoming raadsfracties

1.573.992

1.623.560

1.633.667

0010103

Uitkerings- en pensioenvoorziening raadsleden

-34.321

169.200

84.124

0010201

Jaarwedde enz. van de burgemeester

251.010

220.600

212.504

0010202

Jaarwedden enz. van de wethouders

931.349

962.710

984.827

0010203

Uitkeringen en pensioenen aan gewezen

919.500

577.030

871.347

593.223

488.290

614.161

29.971

28.630

30.570

5.745.116

5.735.960

6.133.944

wethouders en weduwen van (gewezen) wethouders
0020104

Wethoudersassistenten

9801020

Dotatie reserve vakantiegeld wethouders (BDA)
Sub-rsg 140.1 Bestuur

baten en lasten

Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning
0020101

Jaarwedde enz. van de secretaris

181.274

193.380

187.688

0020102

Bestuursdienst

51.486.461

44.295.590

55.541.820

0020204

Communicatie

5.662.390

4.840.400

6.138.775

0020207

Adviesorganen

856.797

675.610

717.189

0020401

Juridische kosten (abonnement gemeenteadvocaat, rechtsgedingen) 1.168.329

158.390

698.121

0020520

Uitvoering Bestuursopdrachten

6.229.400

5.183.890

898.952

0050101

Stadsregio Amsterdam

1.553.953

1.614.780

1.632.107

0050102

Bestuurlijk stelsel

94.446

87.540

77.146

0050103

Ontwikkelingssamenwerking/internationale contacten

918.448

812.320

769.381

0050105

Kosten van personeel werkzaam bij de Stadsregio Amsterdam

3.496.286

0

0

0060201

Kosten bestuurshulp ACAM Accountancy en Advies

124.655

125.000

119.198

9220111

Verzekering tegen fraude

95.459

100.100

98.548

9220116

Personeelskosten voormalige diensttakken

8.887.580

7.152.400

6.599.205

9220211

Personeelsbeheer

1.955.250

4.895.180

0

9801001

Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA)

33.170

36.780

216.310

9801010

Dotatie reserve vakantiegeld (BDA)

1.298.315

1.203.520

1.517.124

9801012

Dotatie reserve WW (BDA)

64.123

0

12.260

9801022

Dotatie reserve Bestuursondersteuning (BMO)

311.871

0

610.735

9801025

Dotatie reserve Digitaal Archief (BMO)

800.000

27.070

28.998

9801053

Dotatie reserve Dienstverlening (BMO)

160.751

0

-1

9801217

Dotatie reserve vakantiegeld VWS (SHP)

120.559

85.000

195.846

9801221

Dotatie egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen SHP
Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning

25.524

0

0

85.525.041

71.486.950

76.059.402

1.691.498

984.500

1.839.929

511.417

150.000

878.364

6.959.276

4.114.640

7.187.667

719.010

873.340

561.390

Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling
0020208

Onderzoeken op ﬁnancieel terrein

0020216

Privatisering en verzelfstandiging en fusies stadsdelen

0020302

ICT-beleid

0020308

Inkoop

0020310

Ontwikkelkosten bedrijfsplan basisregistraties en ICT-infrastructuur

4.931.860

0

0

0020509

Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling

2.573.993

2.445.940

2.708.108

0020701

Contactcenter (BDA)

645.505

0

0

9801023

Dotatie reserve Concernontwikkeling (BMO)

150.000

0

245.500

9801056

Dotatie reserve Dienst ICT

0

0

714.536

9801057

Dotatie reserve WABO

0

0

1.200.000
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Resultaatgebied 140
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

56.196

0

-214

0

0

2.125

261.110

0

87.249

Bestuur en concern
Sub-rsg 140.1 Bestuur

0010201

Jaarwedde enz. van de burgemeester

0010202

Jaarwedden enz. van de wethouders

0010203

Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders
en weduwen van (gewezen) wethouders

9801020

Onttrekking reserve vakantiegeld wethouders (BDA)
Sub-rsg 140.1 Bestuur

28.627

28.630

29.970

345.933

28.630

119.130

Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning
0020102

Bestuursdienst

9.530.269

343.120

11.901.672

0020204

Communicatie

2.456.314

1.063.010

2.803.853

0020207

Adviesorganen

71.480

860

47.515

0020401

Juridische kosten

298.644

18.440

388.582

0020520

Uitvoering Bestuursopdrachten

6.113.860

5.285.890

904.892

0050102

Bestuurlijk stelsel

13.087

0

62.560

0050103

Ontwikkelingssamenwerking/internationale contacten

70.557

36.780

246.547

0050105

Doorberekende kosten van personeel werkzaam

3.496.285

0

0

1.660.216

bij de Stadsregio Amsterdam

Personeelskosten voormalige diensttakken

5.897.700

961.100

9220211

Personeelsbeheer

2.014.060

4.895.180

0

9801001

Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA)

50.000

0

0

9801008

Onttrekking reserve wachtgeld (BDA)

9801010

Onttrekking reserve vakantiegeld (BDA)

32.380

3.230

11.234

1.203.520

1.203.520

1.298.310

9801012
9801013

Onttrekking reserve WW (BDA)

0

100.000

0

Onttrekking reserve bouwfraudegelden (BDA)

0

0

44.350

9801022

Onttrekking reserve Bestuursondersteuning (BMO)

9801025

Onttrekking reserve Digitaal Archief (BMO)

830.866

0

296.654

26.709

189.150

9801053

Onttrekking reserve Dienstverlening (BMO)

100.800

0

0

160.750

9801217

Onttrekking reserve vakantiegeld VWS (SHP)

9801221

Onttrekking egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen SHP

136.631

85.000

198.884

0

0

33.036

32.242.362

14.185.280

20.159.855

136.141

0

371.028

17.711

0

110.191

0

0

636.000

983.956

617.220

2.681.883

2.341.421

3.370.990

3.333.879
518.967

Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning
Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling
0020208

Onderzoeken op ﬁnancieel terrein

0020216

Privatisering en verzelfstandiging en fusies stadsdelen

0020217

Opbrengsten fusies stadsdelen

0020302

ICT-beleid

0020308

Inkoop

0020509

Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling

317.614

258.580

0020701

Contactcenter (BDA)

341.940

0

0

9801023

Onttrekking reserve Concernontwikkeling (BMO)

127.941

0

395.500

9804043

Onttrekking reserve ontwikkelkosten basisregistratie

4.931.857

0

0

en ICT-infrastructuur (DAB - Directie en Staf)
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9220116

Resultaatgebied 140
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

18.182.559

8.568.420

15.335.494

20.247.049

22.191.490

25.139.162

Bestuur en concern
Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling
Sub-rsg 140.4 Burgerzaken
0030101

Dienst Persoonsgegevens

9802001

Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG)

225.934

129.000

0

9802002

Dotatie reserve vakantiegeld (DPG)

525.231

591.000

588.785

9802005

Dotatie reserve BRI (Basisregistratie en ICT) (DPG)

9802006

Dotatie reserve Digitaliseren Archieven

3.386.857

0

0

92.135

0

0

9802007

Dotatie reserve Digitaal Afspraken BZ (DPG)

132.826

0

0

9804052

Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG/GVI)

381.149

0

0

24.991.181

22.911.490

25.727.947

524.189

1.574.740

2.146.010

0

0

400.960

1.418.929

1.547.110

1.367.935

Sub-rsg 140.4 Burgerzaken
Sub-rsg 140.5 Grifﬁe
0060101

Raadsbudget

0060102

Fractiebudget

0060103

Grifﬁe

0060203

Onderzoeksbudget Rekeningencommissie

3.138

35.630

8.413

9801301

Dotatie reserve vakantiegeld (Raadsgrifﬁe)

32.520

51.910

35.569

9801302

Dotatie reserve WW (Raadsgrifﬁe)

15.096

21.560

1

9801303

Dotatie vierjarige reserve Raadsgrifﬁe

49.643

50.630

50.260

baten en lasten

9801304

Dotatie reserve Raadsonderzoeken (Grifﬁe)
Sub-rsg 140.5 Grifﬁe

137.154

0

0

2.180.669

3.281.580

4.009.148

Sub-rsg 140.6 Rekenkamer
0060204

Rekenkamer

1.858.429

1.580.480

1.589.176

9801401

Dotatie reserve vakantiegeld (Rekenkamer)

37.611

63.460

39.271

9801402

Dotatie reserve WW (Rekenkamer)

15.405

20.350

0

1.911.445

1.664.290

1.628.447

Sub-rsg 140.6 Rekenkamer
Sub-rsg 140.7 Ombudsman
0020805

Bureau Gemeentelijke Ombudsman

1.757.296

1.687.880

1.815.030

9801701

Dotatie reserve vakantiegeld (Ombudsman)

43.682

38.810

44.415

9801702

Dotatie reserve WW (Ombudsman)

17.175

19.430

0

1.818.153

1.746.120

1.859.445

5.122.618

5.262.830

5.461.610

235.380

0

200.000

88.672

80.910

87.340

5.446.670

5.343.740

5.748.950

5.329.062

3.680.870

14.706.400

23.245.891

10.059.230

0

Sub-rsg 140.7 Ombudsman
Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek
9220224

Onderzoek en Statistiek

9802401

Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S)

9802402

Dotatie reserve vakantiegeld (O+S)
Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek
Sub-rsg 140.9 Archief

5410301

Stadsarchief Amsterdam

5410307

Stadsarchief Amsterdam (Bestuur en Concern)

9800403

Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief)

9800404

Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsarchief)

9800411

Dotatie reserve opdrachten fotografen (Stadsarchief)
Sub-rsg 140.9 Archief
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32.410

28.770

0

342.098

329.840

363.314

15.000

0

0

28.964.461

14.098.710

15.069.714

Resultaatgebied 140
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

9.198.581

4.246.790

8.047.448

7.515.599

2.553.460

4.351.851

949.385

912.160

831.777

85.588

108.700

106.804

516.531

578.000

558.165

84.942

76.500

141.558

4.400

0

58.309

1.271.857

2.044.860

2.030.067

Bestuur en concern
Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling
Sub-rsg 140.4 Burgerzaken
0030101

Dienst Persoonsgegevens

0040101

Leges Dienst Persoonsgegevens

9802001

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG)

9802002

Onttrekking reserve vakantiegeld (DPG)

9802003

Onttrekking reserve kwaliteit authentieke registraties

9802004

Onttrekking reserve handhaving adrescontroles

9802005

Onttrekking reserve BRI (Basisregistratie en ICT) (DPG)

9802006

Onttrekking reserve Digitaliseren Archieven

0

0

92.135

9802007

Onttrekking reserve Digitaal Afspraken BZ (DPG)

0

0

132.826

10.428.302

6.273.680

8.303.492

0

0

10.000

35.048

52.370

32.520

Sub-rsg 140.4 Burgerzaken
Sub-rsg 140.5 Grifﬁe

0060103

Grifﬁe

9801301

Onttrekking reserve vakantiegeld (Raadsgrifﬁe)

9801304

Onttrekking reserve Raadsonderzoeken (Grifﬁe)

0

0

821.678

35.048

52.370

864.198

Sub-rsg 140.6 Rekenkamer
0060204

Rekenkamer

693.161

580.100

647.007

9801401

Onttrekking reserve vakantiegeld (Rekenkamer)

37.926

62.260

37.611

9801402

Onttrekking reserve WW (Rekenkamer)

43.232

0

7.941

774.319

642.360

692.559

Sub-rsg 140.6 Rekenkamer
Sub-rsg 140.7 Ombudsman
0020805

Bureau Gemeentelijke Ombudsman

90.703

0

129.920

9801701

Onttrekking reserve vakantiegeld (Ombudsman)

40.101

38.810

43.682

9801702

Onttrekking reserve WW (Ombudsman)

6.506

0

1

137.310

38.810

173.603

3.195.331

2.972.000

3.560.162

213.924

192.000

145.500

Sub-rsg 140.7 Ombudsman
Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek
9220224

Onderzoek en Statistiek

9802401

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S)

9802402

Onttrekking reserve vakantiegeld (O+S)

76.096

78.740

88.672

Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek

3.485.351

3.242.740

3.794.334

Sub-rsg 140.9 Archief
5410301

Stadsarchief Amsterdam

1.271.138

739.960

3.364.415

5410307

Stadsarchief Amsterdam (Bestuur en Concern)

2.062.964

1.697.120

0

9800402

Onttrekking reserve Nieuwbouw (Stadsarchief)

14.695.516

0

0

9800403

Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief)

20.747

0

24.063

9800404

Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsarchief)

335.318

323.360

354.351

9800411

Onttrekking reserve opdrachten fotografen (Stadsarchief)

15.840

21.040

20.199

18.401.523

2.781.480

3.763.028

Sub-rsg 140.9 Archief
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Sub-rsg 140.5 Grifﬁe

Resultaatgebied 140
Volgnummer

Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

151.572.491

Bestuur en concern
Totaal van de lasten

174.765.295

134.837.260

Totaal van de baten

75.048.729

31.492.140

45.917.647

Nadelig saldo

99.716.566

103.345.120

105.654.844

115.768.407

105.724.620

106.739.581

8.800.262

2.806.670

6.180.833

24.852.103

5.186.170

7.265.570

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming

baten en lasten

Resultaat na bestemming
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-16.051.841

-2.379.500

-1.084.737

99.716.566

103.345.120

105.654.844

Resultaatgebied 140
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

75.048.729

31.492.140

45.917.647

Bestuur en concern
Totaal van de baten

baten en lasten
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Algemene
Volgnummer

ngsmiddelen
dekki
Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

628.773.395

Algemene dekkingsmiddelen
Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds

Sub-rsg 150.2 Uitkering Stadsdeelfonds
9210201

Uitkering uit het Stadsdeelfonds

595.408.983

622.602.700

9210202

Nog aan stadsdelen uit te keren

4.499.500

0

0

9210203

Uitkering binnenwaterbeheer Amsterdam-Centrum

595.000

626.200

622.000

9210204

Bijdrage Stadsdeel Noord in kosten beheer wegen landelijk gebied

0

592.740

592.740

9220133

Stadsdeel Centrum erfpachtbeheer

0

45.000

0

9220135

Bijdrage Zeeburg in verband met IJburg

0

250.000

250.000

9220136

Bos en Lommerplein

9220137

Beheer openbare ruimte met extra kwaliteit
Sub-rsg 150.2 Uitkering Stadsdeelfonds

1.500.000

0

0

950.000

900.000

900.000

602.953.483

625.016.640

631.138.135

33.952.713

33.585.620

33.687.062
1.354.640

baten en lasten

Sub-rsg 150.3 Belastingen

9400101

Dienst Belastingen

9400105

Bureau Rijksbelastingzaken

1.248.109

1.495.740

9803403

Dotatie Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen)

268.419

242.210

0

9803406

Dotatie reserve vakantiegeld (DBGA)

942.296

984.000

984.536

9803408

Dotatie reserve BR WOZ
Sub-rsg 150.3 Belastingen

0

0

904.309

36.411.537

36.307.570

36.930.547

42.292.783

48.898.140

58.385.702

Sub-rsg 150.4 Erfpacht
8300101

Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (erfpacht)

8300104

Uitgaven ten laste van de reserve afkoopsommen erfpacht

8300122

Afdracht meerwaarden afkoopsommen ten behoeve

9.906.209

0

11.330.745

45.331.652

38.959.000

48.399.767

395.659

500.000

511.730

293.406.295

319.018.000

135.533.384

39.232

0

3.855

199.107

175.000

0

391.570.937

407.550.140

254.165.183

van het Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel
8300211

Uitgaven ten laste van de egalisatiereserve splitsingsunit

9803101

Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA)

9803109

Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn (OGA)

9803116

Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)
Sub-rsg 150.4 Erfpacht
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Algemene dekki ngsmiddelen
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Algemene dekkingsmiddelen
Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds
9210101

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

1.351.054.319

1.298.177.370

1.463.489.563

9210106

Integratieuitkering WMO

0

69.026.710

0

9210107

Integratie-uitkering De Pater

0

275.000

0

9210113

Integratie-uitkering knelpunten verdeelproblematiek

0

36.460

0

9210114

Integratie-uitkering Tsioc

0

275.000

0

9210115

Regionale platforms fraudebestrijding

0

222.860

0

9210118

Brede school, sport en cultuur

0

1.110.100

0

9210119

Decentralisatie-uitkering beeldende kunst en vormgeving

0

2.605.870

0

9210120

Homo-emancipatie

0

50.000

0

9210121

Aanpak kindermishandeling

0

83.300

0

1.351.054.319

1.371.862.670

1.463.489.563

36.852.531

36.855.300

38.064.902

176.228

300.000

984.586

104.802.899

102.616.700

105.759.159

Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds
Sub-rsg 150.2 Uitkering Stadsdeelfonds

Onroerende-zaakbelasting ten laste van gebruikers

9310102

Oninbaar verklaarde belasting, welke alsnog is geïnd

9320101

Onroerende-zaakbelasting ten laste van zakelijk gerechtigden

9330101

Roerende-ruimtebelasting

9360101

Toeristenbelasting

9360102

Vermakelijkheidsretributie

1.753.306

1.910.000

1.712.027

9370101

Hondenbelasting

1.775.602

1.798.800

1.777.637

9380101

Reclamebelasting

350.461

186.000

315.088

9390101

Precariobelasting

80.054

33.700

4.056

9400101

Dienst Belastingen

16.778.516

11.566.370

12.943.054

9400102

Leges Dienst Belastingen

179.404

170.100

125.085

9400105

Bureau Rijksbelastingzaken

129.030

200.000

144.087

9803403

Onttrekking Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen)

152.426

220.390

285.940

9803406

Onttrekking reserve vakantiegeld (DBGA)

983.485

970.000

945.963

199.428.818

185.984.860

185.600.854

91.086.903

98.216.000

96.698.481

294.371.482

321.518.000

145.056.117

Sub-rsg 150.3 Belastingen

401.593

384.500

326.219

35.013.283

28.773.000

22.213.051

Sub-rsg 150.4 Erfpacht
8300101

Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf
Gemeente Amsterdam (erfpacht)

8300104

Ontvangen afkoopsommen erfpacht

8300211

Ontvangsten ten gunste van de egalisatiereserve splitsingsunit

594.767

675.000

664.037

9800116

Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf

13.000.000

7.000.000

7.000.000

9803101

Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA)

59.299.515

46.732.000

51.230.493

9803116

Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)
Sub-rsg 150.4 Erfpacht

0

0

1.542.110

458.352.667

474.141.000

302.191.238
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baten en lasten

Sub-rsg 150.3 Belastingen
9310101

Algemene
Volgnummer

ngsmiddelen
dekki
Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Algemene dekkingsmiddelen
Sub-rsg 150.5 Financiering

9140103

Rente eigen ﬁnancieringsmiddelen enkele reserves en voorzieningen 2.835.523

9140104

Rentelast door lagere omslagrente

9140105

Betaalde rentelasten

9800106

Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten

9800110

Dotatie algemene risicoreserve
Sub-rsg 150.5 Financiering

6.848.040

2.642.548

0

21.000.000

0

295.472.138

303.747.470

196.070.426
99.101.900

0

0

7.984.300

9.253.940

1.693.027

306.291.961

340.849.450

299.507.901

13.565.637

Sub-rsg 150.6 Deelnemingen
9130103

Rentelasten verbonden aan deelnemingen

12.660.543

13.679.980

9130104

Rente deelneming Zuidasonderneming i.o.

0

3.107.150

0

12.660.543

16.787.130

13.565.637

17.657

17.360

17.358

162.004

0

349.230

3.904.090

0

2.999.027

637.993

0

729.886

0

39.900.000

0

3.500.000

0

0

3.305.575

0

4.842.844

29.335

3.300

2.502

Sub-rsg 150.6 Deelnemingen

baten en lasten

Sub-rsg 150.7 Overige algemene dekkingsmiddelen
3100103

Marktbergingen Waterloopleinmarkt

5400720

Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van Berlage

5410208

ISV

5410209

Noord/Zuidlijn

8210302

Dotatie voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

8210308

Gemeentelijke bijdrage aan het Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing

8300119

Uitgaven ten laste van de reserve bedrijfsvoering (OGA)

9130101

Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen

9220106

Kapitaallasten voorgenomen onrendabele investeringen

0

50.739.720

0

9220109

Exploitatielasten verbonden aan voorgenomen

0

374.000

0

0

0

0

15.468.086

6.131.020

173.226.369

0

14.651.000

14.700.000

onrendabele investeringen
9220112

Nog functioneel te verwerken posterioriteiten

9220120

Lasten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende

9220148

Bijdrage Hoogheemraadschap Noordhollands
Noorderkwartier a.g.v. overdracht waterschapstaken

9220149

Frictiekosten Motie Mulder c.s.

0

1.500.000

300.000

9220151

Stelpost nog te realiseren baten uit vrijval reserves vakantiegeld

0

0

0

9220301

Onvoorziene uitgaven

0

2.009.380

0

9220401

Dotatie voorziening juridische risico’s

18.884

1.050.000

13.612.746

9600119

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

1.104.941

10

4.258.850

9600123

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam

24.383.172

24.292.710

26.628.984

9600131

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

39.847.985

3.632.220

44.767.605

9600132

Dienst Ruimtelijke Ordening

21.674.944

22.111.470

23.175.322

9600137

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

42.551.898

30.427.970

34.790.207

9600138

Apparaatskosten WMO

8.630.254

9.182.550

10.173.591

9600140

Dienst Advies en Beheer - Directie en Staf

6.499.098

0

0

9600180

Dienst Werk en Inkomen

168.211.740

160.829.190

184.966.876

9600195

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

-345.932

745.550

475.599

9800105

Dotatie reserve Incidenteel 2010 (gevormd uit vrijval

0

0

200.000

reserves fac. diensten in rekening 09)
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Algemene dekki ngsmiddelen

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Volgnummer Omschrijving
Algemene dekkingsmiddelen
Sub-rsg 150.5 Financiering
8300201

Rente op reserve meerwaarde afkoopsommen

3.808.742

3.639.330

689.557

9140101

Rente eigen ﬁnancieringsmiddelen

48.447.706

62.662.400

23.646.014

9140102

Rente eigen ﬁnancieringsmiddelen Noord/Zuidlijn

14.440.360

0

0

9140103

Rente eigen ﬁnancieringsmiddelen enkele reserves en voorzieningen 2.835.523

0

0

9140104

Incidenteel niet tot uitgave komende omslagrente

0

21.000.000

0

224.728.526

280.570.950

295.172.281

63.714.828

2.275.000

2.182.544

7.028.784

23.176.520

82.393.322

door structureel lagere rente
9140105

Doorberekende rentelasten

9140106

Buiten de omslag doorberekende rente

9800106

Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten

9800110

Terugboeking inﬂatiecorrectie Noord/Zuidlijn

8.050.000

0

0

373.054.469

393.324.200

404.083.718

Deelnemingen

182.303.934

37.100.000

55.437.204

Sub-rsg 150.6 Deelnemingen

182.303.934

37.100.000

55.437.204

162.004

0

349.230

3.904.091

0

2.999.446

637.993

0

729.887

0

39.900.000

0

3.182.850

0

4.841.701

26.834

0

0

0

38.497.558

0

Sub-rsg 150.5 Financiering
Sub-rsg 150.6 Deelnemingen
9130103

Sub-rsg 150.7 Overige algemene dekkingsmiddelen
Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van Berlage

5410208

ISV

5410209

Noord/Zuidlijn

8210302

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

8300119

Ontvangsten ten gunste van de reserve bedrijfsvoering (OGA)

9130101

Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen

9220106

Stelpost voor het gedeeltelijk niet tot uitgaaf komen van
kapitaallasten met betrekking tot voorgenomen onrendabele investeringen

9220108

In 2008 niet tot uitgaaf komende prioriteiten

0

2.821.000

0

9220109

Stelpost voor het gedeeltelijk niet tot uitgaaf komen van exploitatielasten

0

374.000

0
31.968.803

met betrekking tot voorgenomen onrendabele investeringen
9220112

Nog functioneel te verwerken posterioriteiten

0

31.651.000

9220113

Nader te verdelen kosten Contactcenter Amsterdam

0

712.000

0

9220120

Baten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende

62.665.042

790.000

114.845.457

9220138

Rekeningresultaat 2007

9220144

Ontvangsten ten gunste van reserves Concerncontroller

9220151

Stelpost nog te realiseren baten uit vrijval reserves vakantiegeld

9220401

Vrijval voorziening juridische risico’s

9600119

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

9600123

0

51.841.740

0

22.546.331

0

909.324.310

0

0

18.740.597
1.265.000

0

0

1.104.985

0

5.951.597

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam

24.383.165

24.292.630

26.628.985

9600131

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

39.847.982

3.792.820

44.330.790

9600132

Dienst Ruimtelijke Ordening

23.518.533

22.111.480

24.763.012

9600137

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

42.670.379

30.245.970

35.035.627

9600138

Apparaatskosten WMO

8.630.272

9.251.750

9.727.417

9600140

Dienst Advies en Beheer - Directie en Staf

98.596

0

0

9600180

Dienst Werk en Inkomen

168.211.786

158.550.190

184.966.879

9600195

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

0

968.350

474.349
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5400720

Algemene
Volgnummer

ngsmiddelen
dekki

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

2.160.396

2.255.360

2.255.362

98.825

0

0

392.000

400.000

400.000

Omschrijving

baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen
9800124

Dotatie reserve fusie waterbeheer

9800125

Dotatie reserve afkoop winstrechten Energie Noord-West

9800131

Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank

9800138

Dotatie bestemmingsreserve Beurs van Berlage

5.871.000

0

0

9800142

Dotatie egalisatiereserve kapitaallasten De Bazel

13.995.520

0

0

9800146

Dotatie reserve incidenteel 2009

51.841.740

0

0

9800148

Dotatie reserve incidentele ruimte 2010

0

0

112.450.448

9800149

Dotatie Amsterdams Investeringsfonds

0

0

368.694.406

9801058

Dotatie reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / heroverwegingen

0

0

1.200.000

9803117

Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA)

3.340.690

0

4.441.701

9803202

Dotatie algemene reserve (DRO)

530.925

0

326.631

9803205

Dotatie reserve vakantiegeld (DRO)

903.075

884.000

955.089

9803798

Dotatie reserve vakantiegeld (DMO)

134.121

1.096.000

1.133.408

9803799

Dotatie reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)

381.724

258.000

0

9804095

Dotatie reserve WW van voormalig dAB-Parkeergebouwen medewerkers

9804532

Dotatie reserve WW (DWI)

9809513

Dotatie reserve vakantiegeld (dIVV)

9809517

Dotatie reserve WW (dIVV)
Sub-rsg 150.7 Overige algemene dekkingsmiddelen

Totaal van de lasten
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0

0

392.640

307.186

0

0

1.112.027

1.212.000

1.601.125

332.306

291.600

0

421.003.259

373.994.410

1.034.067.806

1.770.891.720

1.800.505.340

2.269.375.209

Algemene dekki ngsmiddelen
Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

3.838.072

Algemene dekkingsmiddelen
Onttrekking reserve fusie waterbeheer

3.743.110

3.838.070

Onttrekking reserve afkoop winstrechten Energie Noord-West

2.922.410

0

0

9800131

Onttrekking garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank

50.782

400.000

232.427

9800140

Onttrekking reserve incidentele ruimte 2008

60.385.782

0

0

9800142

Onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten De Bazel

13.995.516

0

0

9800143

Onttrekking reserve deelnemingen 2007

31.000.000

0

0

9800146

Onttrekking reserve incidenteel 2009

0

0

51.841.744

9800147

Onttrekking reserve aanjagen woningbouw

4.500.000

0

0

9800149

Onttrekking Amsterdams Investeringsfonds

0

0

0

9803117

Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA)

3.463.417

0

4.975.321

9803205

Onttrekking reserve vakantiegeld (DRO)

845.169

884.000

922.243

9803798

Onttrekking reserve vakantiegeld (DMO)

0

1.096.000

887.002

9803799

Onttrekking reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)

280.356

300.000

0

9804041

Onttrekking reserve WW / Wachtgeld

2.008.554

0

0

9804042

Onttrekking reserve vakantiegeld

58.360

0

0

9804081

Onttrekking reserve vakantiegeld

55.093

0

0

1.071.767

1.212.000

1.365.688

207.461

68.800

68.285

526.178.620

423.599.358

1.481.073.869

Totaal van de baten

3.090.372.827

2.886.012.088

3.891.876.446

Totaal van de lasten

1.770.891.720

1.800.505.340

2.269.375.209

Voordeling saldo

1.319.481.107

1.085.506.748

1.622.501.237

Resultaat voor bestemming

9809513

Onttrekking reserve vakantiegeld (dIVV)

9809517

Onttrekking reserve WW (dIVV)
Sub-rsg 150.7 Overige algemene dekkingsmiddelen

1.148.341.910

835.334.418

2.147.244.448

Dotaties

384.241.184

336.070.110

737.271.821

Onttrekkingen

213.101.987

85.897.780

207.528.610

Resultaatbestemming

171.139.197

250.172.330

524.743.211

1.319.481.107

1.085.506.748

1.622.501.237

Resultaat na bestemming
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baten en lasten

9800124
9800125

Recapitulatie resultaatgebieden Rekening 2009
Nr. Rsg. Omschrijving

10

Lasten

Baten

saldo

€

€

€

136.558.025

31.811.280

104.746.745

13.815.001

3.589.693

10.225.308

150.373.026

35.400.973

114.972.053

1.017.297.463

781.800.365

235.497.098

6.558.189

18.549.000

-11.990.811

1.023.855.652

800.349.365

223.506.287

380.681.455

203.409.592

177.271.863

17.489.705

12.988.604

4.501.101

398.171.160

216.398.196

181.772.964

250.221.000

142.760.714

107.460.286

10.949.514

16.263.376

-5.313.862

261.170.514

159.024.090

102.146.424

Exclusief mutaties in reserves

505.775.675

353.348.786

152.426.889

Mutaties in reserves

396.929.714

50.530.350

346.399.364

902.705.389

403.879.136

498.826.253

69.429.746

9.788.241

59.641.505

3.377.000

10.362.722

-6.985.722

72.806.746

20.150.963

52.655.783

146.093.314

15.132.552

130.960.762

2.832.579

2.899.923

-67.344

148.925.893

18.032.475

130.893.418

429.104.540

405.699.897

23.404.643

6.836.819

4.419.828

2.416.991

435.941.359

410.119.725

25.821.634

-17.887.633

Openbare orde en veiligheid
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Totaal

20

Werk en inkomen
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves

Totaal Werk en inkomen
30

Zorg
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves

Totaal Zorg
40

Educatie & jeugd en diversiteit
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves

Totaal Educatie & jeugd en diversiteit
50

Verkeer en Infrastructuur

Totaal Verkeer en Infrastructuur
60

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Mutaties in reserves
Dieren

Totaal Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
70

Cultuur en monumenten
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves

Totaal Cultuur en monumenten
80

Milieu en water

recapitulatie

Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Totaal Milieu en water
100

Economie en haven
Exclusief mutaties in reserves

136.944.284

154.831.917

Mutaties in reserves

12.012.695

14.570.730

-2.558.035

Totaal Economie en haven

148.956.979

169.402.647

-20.445.668

375.230.130

352.887.353

22.342.777

11.677.558

11.519.245

158.313

386.907.688

364.406.598

22.501.090

110

Facilitair en bedrijven
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves

Totaal Facilitair en bedrijven
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Nr. Rsg. Omschrijving

120

Lasten

Baten

saldo

€

€

€

Exclusief mutaties in reserves

439.774.331

353.858.440

85.915.891

Mutaties in reserves

270.158.279

297.858.676

-27.700.397

709.932.610

651.717.116

58.215.494

106.739.581

Stedelijke ontwikkeling

Totaal Stedelijke ontwikkeling
140

Bestuur en concern
Exclusief mutaties in reserves

145.391.658

38.652.077

Mutaties in reserves

6.180.833

7.265.570

-1.084.737

Totaal Bestuur en concern

151.572.491

45.917.647

105.654.844

1.537.103.388

3.684.347.836

-2.147.244.448

732.271.821

207.528.610

524.743.211

2.269.375.209

3.891.876.446

-1.622.501.237

150

Algemene dekkingsmiddelen
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves

Totaal Algemene dekkingsmiddelen
Totaal
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves

C

B

S

5.569.605.009

6.528.329.050

-958.724.041

1.491.089.707

658.346.327

832.743.380

7.060.694.716

7.186.675.377

-125.580.681

recapitulatie
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resultaatbestemming

Resultaatbestemming
Volgnummer Omschrijving

Beheerder

Concerncontroller

9800105

Dotatie reserve Incidenteel 2010

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

0

0

200.000

0

0

99.101.900

7.984.300

9.253.940

1.693.027

314.000

0

0

2.160.396

2.255.360

2.255.362

98.825

0

0

392.000

400.000

400.000

(gevormd uit vrijval reserves fac. diensten in rekening 09)
9800106

Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten

9800110

Dotatie algemene risicoreserve

9800117

Dotatie weerstandsvermogen (WWB)

9800124

Dotatie reserve fusie waterbeheer

9800125

Dotatie reserve afkoop winstrechten Energie Noord-West

9800131

Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank

9800138

Dotatie bestemmingsreserve Beurs van Berlage

5.871.000

0

0

9800142

Dotatie egalisatiereserve kapitaallasten De Bazel

13.995.520

0

0

9800146

Dotatie reserve incidenteel 2009

51.841.740

0

0

9800148

Dotatie reserve incidentele ruimte 2010

0

0

112.450.448

9800149

Dotatie Amsterdams Investeringsfonds

0

0

368.694.406

9801058

Dotatie reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / heroverwegingen

0

0

1.200.000

Totaal

Concerncontroller

82.657.781

11.909.300

585.995.143

Beheerder

Facilitair Bedrijf Amsterdam

9800202

Dotatie reserve Wachtgeld (FBA)

125.546

125.000

0

9800205

Dotatie reserve vakantiegeld (FBA)

478.988

425.000

581.916

9800213

Dotatie reserve Verbeterplan CCA

0

0

126.790

9801055

Dotatie reserve Dienstverlening FBA

0

0

323.550

Totaal

Facilitair Bedrijf Amsterdam

604.534

550.000

1.032.256

Beheerder

Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken
266.935

187.010

193.084

59.223

38.010

0

326.158

225.020

193.084

9800301

Dotatie reserve vakantiegeld (GDV)

9800302

Dotatie reserve WW (GDV)

Totaal

Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken

Beheerder

Stadsarchief Amsterdam

9800403

Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief)

9800404

Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsarchief)

9800408

Dotatie reserve huisstijl (Stadsarchief)
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32.410

28.770

0

342.098

329.840

363.314

0

0

0

Resultaatbestemming
Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Beheerder

Concerncontroller

9800106

Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten

7.028.784

23.176.520

82.393.322

9800110

Terugboeking inﬂatiecorrectie Noord/Zuidlijn

8.050.000

0

0

9800116

Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf

9800117

Onttrekking weerstandsvermogen (WWB)

9800124
9800125
9800131

Onttrekking garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank

9800140
9800141
9800142

13.000.000

7.000.000

7.000.000

0

11.156.090

13.700.000

Onttrekking reserve fusie waterbeheer

3.743.110

3.838.070

3.838.072

Onttrekking reserve afkoop winstrechten Energie Noord-West

2.922.410

0

0

50.782

400.000

232.427

Onttrekking reserve incidentele ruimte 2008

60.385.782

0

0

Onttrekking reserve ziektekostenverzekering

0

0

0

Onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten De Bazel

13.995.516

0

0

9800143

Onttrekking reserve deelnemingen 2007

31.000.000

0

0

9800146

Onttrekking reserve incidenteel 2009

0

0

51.841.744

9800147

Onttrekking reserve aanjagen woningbouw

4.500.000

0

0

9800149

Onttrekking Amsterdams Investeringsfonds

0

0

0

Totaal

Concerncontroller

144.676.384

45.570.680

159.005.565

Beheerder

Facilitair Bedrijf Amsterdam

9800202

Onttrekking reserve Wachtgeld (FBA)

51.561

125.000

1.838

9800204

Onttrekking reserve data- en telecommunicatie (FBA)

205.745

0

21.401

9800205

Onttrekking reserve vakantiegeld (FBA)

420.970

425.000

534.387

9801055

Onttrekking reserve Dienstverlening FBA

Totaal

Facilitair Bedrijf Amsterdam

Beheerder

Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken

9800301

Onttrekking reserve vakantiegeld (GDV)

9800302

Onttrekking reserve WW (GDV)

Totaal

Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken

Beheerder

Stadsarchief Amsterdam

9800402

Onttrekking reserve Nieuwbouw (Stadsarchief)

9800403

Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief)

9800404

Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsarchief)

9800408

Onttrekking reserve huisstijl (Stadsarchief)

0

0

160.750

678.276

550.000

718.376

182.591

181.000

186.296

52.652

43.000

9.511

235.243

224.000

195.807

14.695.516

0

0

20.747

0

24.063

335.318

323.360

354.351

0

0

0
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resultaatbestemming

Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

resultaatbestemming

Resultaatbestemming
Volgnummer Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

15.000

0

0

389.508

358.610

363.314

Beheerder

Concerncontroller

9800411

Dotatie reserve opdrachten fotografen (Stadsarchief)

Totaal

Stadsarchief Amsterdam

Beheerder

Bestuursdienst

9801001

Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA)

33.170

36.780

216.310

9801002

Dotatie reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)

1.026.206

0

7.432.000

9801010

Dotatie reserve vakantiegeld (BDA)

1.298.315

1.203.520

1.517.124

9801012

Dotatie reserve WW (BDA)

64.123

0

12.260

9801018

Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving

420.665

0

317.888

29.971

28.630

30.570

360.754

0

297.344
610.735

9801020

Dotatie reserve vakantiegeld wethouders (BDA)

9801021

Dotatie reserve AGA (BDA)

9801022

Dotatie reserve Bestuursondersteuning (BMO)

311.871

0

9801023

Dotatie reserve Concernontwikkeling (BMO)

150.000

0

245.500

9801024

Dotatie reserve OOV (BMO)

2.970.348

0

3.196.503

9801025

Dotatie reserve Digitaal Archief (BMO)

800.000

27.070

28.998

9801046

Dotatie reserve Wagenpark (BMO)

997.708

0

987.876
55.736

9801047

Dotatie reserve Bureau Integriteit (BMO)

1.133

0

9801048

Dotatie reserve Sociaal domein (BMO)

372.875

0

0

9801049

Dotatie reserve ABC Pool (BMO)

294.946

0

252.524
2.868.610

9801050

Dotatie reserve Brandweer

778.891

0

9801053

Dotatie reserve Dienstverlening (BMO)

160.751

0

-1

9801054

Dotatie reserve Wij Amsterdammers (BMO)

577.000

0

1.114.000

9801056

Dotatie reserve Dienst ICT

0

0

714.536

9801057

Dotatie reserve WABO

0

0

1.200.000

Totaal

Bestuursdienst

10.648.727

1.296.000

21.098.513

Beheerder

Servicehuis ICT

9801103

Dotatie reserve WW en wachtgeld (SHI)

127.650

0

0

9801104

Dotatie reserve vakantiegeld (SHI)

489.582

465.000

571.092

9801105

Dotatie bedrijfsreserve SHI - ICTB

404.447

0

0

9801108

Dotatie bedrijfsreserve ICTB (SHI)

193.482

0

176.625

9801112

Dotatie reserve ALL IP

1.312.188

0

0
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Resultaatbestemming

9800411

Onttrekking reserve opdrachten fotografen (Stadsarchief)

Totaal

Stadsarchief Amsterdam

Beheerder

Bestuursdienst

9801001

Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA)

9801002

Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)

9801008

Onttrekking reserve wachtgeld (BDA)

9801010

Onttrekking reserve vakantiegeld (BDA)

9801012
9801013

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

15.840

21.040

20.199

15.067.421

344.400

398.613

50.000

0

0

0

0

458.309

32.380

3.230

11.234

1.203.520

1.203.520

1.298.310

Onttrekking reserve WW (BDA)

0

100.000

0

Onttrekking reserve bouwfraudegelden (BDA)

0

0

44.350

9801018

Onttrekking reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving

0

0

654.839

9801020

Onttrekking reserve vakantiegeld wethouders (BDA)

28.627

28.630

29.970

9801022

Onttrekking reserve Bestuursondersteuning (BMO)

830.866

0

296.654

9801023

Onttrekking reserve Concernontwikkeling (BMO)

127.941

0

395.500

9801024

Ontrekking reserve OOV (BMO)

131.351

255.600

1.797.655

9801025

Onttrekking reserve Digitaal Archief (BMO)

9801046

Onttrekking reserve Wagenpark (BMO)

9801048

26.709

189.150

100.800

466.672

0

0

Onttrekking reserve Sociaal domein (BMO)

0

0

372.875

9801050

Onttrekking reserve Brandweer

0

0

678.890

9801053

Onttrekking reserve Dienstverlening (BMO)

0

0

160.750

9801054

Onttrekking reserve Wij Amsterdammers (BMO)

0

0

345.643

Totaal

Bestuursdienst

2.898.066

1.780.130

6.645.779

Beheerder

Servicehuis ICT

9801101

Onttrekking algemene reserve (SHI)

606.812

0

2.119.800

9801103

Onttrekking reserve WW en wachtgeld (SHI)

9801104

Onttrekking reserve vakantiegeld (SHI)

9801106

Onttrekking reserve voicemail (E-Net)

9801107

Onttrekking reserve telecommunicatie (E-Net)

9801109
9801110

0

0

25.506

509.239

465.000

435.247

389

0

126.125

44.705

6.550

29.066

Onttrekking reserve Tranche1 / Transformatie (SHI)

0

0

10.000

Onttrekking reserve meubilair CI&B

0

0

5.757
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resultaatbestemming

Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

resultaatbestemming

Resultaatbestemming
Volgnummer Omschrijving

Totaal

Servicehuis ICT

Beheerder

Gemeentelijke Ombudsman

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

2.527.349

465.000

747.717

44.415

9801701

Dotatie reserve vakantiegeld (Ombudsman)

43.682

38.810

9801702

Dotatie reserve WW (Ombudsman)

17.175

19.430

0

Totaal

Gemeentelijke Ombudsman

60.857

58.240

44.415

Beheerder

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

9801901

Dotatie UNA-fonds (DMB)

0

0

0

9801904

Dotatie reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB)

0

0

0

9801908

Dotatie reserve Produktontwikkeling (DMB)

0

0

0

9801909

Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu)

0

0

96.000

9801910

Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling)

0

0

119.000

9801911

Dotatie reserve vakantiegeld (DMB)

553.576

640.120

621.603

9801912

Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB)

213.678

795.700

131.227

9801913

Dotatie reserve hardware (DMB)

0

0

0

9801914

Dotatie reserve milieuproducten (DMB)

0

0

0

9801915

Dotatie reserve eigen risico WW (DMB)

174.014

0

0

9801916

Dotatie reserve extra controle BWT 2007 (DMB)

0

0

0

9801917

Dotatie reserve Luchtkwaliteit (DMB)

0

0

0

9801934

Dotatie reserve modelwoningen (DMB)

150.000

0

0

9801935

Dotatie reserve Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (DMB)

182.330

0

0

9801936

Dotatie reserve Fonds Luchtkwaliteit (DMB)

3.654.696

0

579.102

9801937

Dotatie reserve Klimaat

678.892

9804031

Dotatie reserve vakantiegeld

9804032

Dotatie reserve Amsterdams Restauratiefonds

9804033

0

0

77.597

77.000

84.060

586.678

0

1.295.764

Dotatie reserve Portugees/Israelische Synagoge

1.000.000

0

0

Totaal

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

6.592.569

1.512.820

3.605.648

Beheerder

Dienst Persoonsgegevens

9802001

Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG)

225.934

129.000

0

9802002

Dotatie reserve vakantiegeld (DPG)

525.231

591.000

588.785

9802005

Dotatie reserve BRI (Basisregistratie en ICT) (DPG)

3.386.857

0

0

9802006

Dotatie reserve Digitaliseren Archieven

92.135

0

0

9802007

Dotatie reserve Digitaal Afspraken BZ (DPG)

132.826

0

0

9804051

Dotatie reserve vakantiegeld

142.146

195.560

133.545

9804052

Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG/GVI)

381.149

0

0

Totaal

Dienst Persoonsgegevens

4.886.278

915.560

722.330

530 Cijfermatige overzichten Jaarrekening 2009

Resultaatbestemming

Baten
Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Totaal

Servicehuis ICT

1.161.145

471.550

2.751.501

9801603

Onttrekking reserve vakantiegeld Brandweer (rekening 2008)

1.307.280

0

0

9801608

Onttrekking reserve WW (Brandweer)

1.833.628

0

0

9801609

Onttrekking reserve nieuwe kazerne Westerpark

4.330.000

0

0

Totaal

Brandweer

7.470.908

0

0

Beheerder

Gemeentelijke Ombudsman

9801701

Onttrekking reserve vakantiegeld (Ombudsman)

40.101

38.810

43.682

9801702

Onttrekking reserve WW (Ombudsman)

6.506

0

1

Totaal

Gemeentelijke Ombudsman

46.607

38.810

43.683

Beheerder

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

9801904

Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB)

2.005.118

1.722.160

0

9801909

Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Milieu)

36.422

100.000

100.000

9801910

Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling)

156.054

100.000

100.000

9801911

Onttrekking reserve vakantiegeld (DMB)

480.073

622.990

553.576

9801914

Onttrekking reserve milieuproducten (DMB)

531.952

0

0

9801917

Onttrekking reserve Luchtkwaliteit (DMB)

0

0

579.102

9801934

Onttrekking reserve modelwoningen (DMB)

0

0

100.000

9801935

Onttrekking reserve Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (DMB)

0

0

182.330

9801936

Onttrekking reserve Fonds Luchtkwaliteit (DMB)

0

0

2.023.697

9804031

Onttrekking reserve vakantiegeld

78.452

77.000

77.597

Totaal

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

3.288.071

2.622.150

3.716.302

Beheerder

Dienst Persoonsgegevens

9802001

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG)

9802002

Onttrekking reserve vakantiegeld (DPG)

9802003

Onttrekking reserve kwaliteit authentieke registraties

9802004

Onttrekking reserve handhaving adrescontroles

9802005

Onttrekking reserve BRI (Basisregistratie en ICT) (DPG)

9802006
9802007
9804051

Onttrekking reserve vakantiegeld

Totaal

Dienst Persoonsgegevens

85.588

108.700

106.804

516.531

578.000

558.165

84.942

76.500

141.558

4.400

0

58.309

1.271.857

2.044.860

2.030.067

Onttrekking reserve Digitaliseren Archieven

0

0

92.135

Onttrekking reserve Digitaal Afspraken BZ (DPG)

0

0

132.826

137.486

186.400

120.900

2.100.804

2.994.460

3.240.764
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resultaatbestemming

Volgnummer Omschrijving

Rekening

resultaatbestemming

Resultaatbestemming
Volgnummer Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

Beheerder

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam

9802305

Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD)

1.040.196

1.007.000

89.950

9802306

Dotatie reserve vakantiegeld (GGD)

2.962.692

0

3.326.346

9802307

Dotatie reserve Research en Development (GGD)

1.205.000

0

550.615

9802313

Dotatie reserve Samen Starten (GGD)

525.000

0

55.305

9802316

Dotatie reserve invoer KIDOS prioriteit 2008

867.000

0

0

9802335

Dotatie reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd (GGD)

318.717

0

0

9802337

Dotatie reserve GGZ-Preventie (GGD)

219.925

0

0

9802339

Dotatie reserve Voorzorg (GGD)

297.253

0

114.431

9802345

Dotatie reserve Sport Jeugd (GGD)

0

0

576.575

9802346

Dotatie reserve Voeding en Bewegen volwassenen (GGD)

0

0

152.614

9802347

Dotatie reserve Tienerzwangerschappen

0

0

147.891

Totaal

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam

7.435.783

1.007.000

5.013.727

Beheerder

Dienst Onderzoek en Statistiek

9802401

Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S)

235.380

0

200.000

9802402

Dotatie reserve vakantiegeld (O+S)

88.672

80.910

87.340

Totaal

Dienst Onderzoek en Statistiek

324.052

80.910

287.340

Beheerder

Dienst Wonen

9802602

Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)

1.578.452

800.000

1.945.901

9802606

Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting,

20.620.592

11.250.000

17.805.496

erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)
9802614

Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)

9802618

Dotatie reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst Wonen)

9802625

Dotatie reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)

0

0

1.205.824

16.678

0

0

2.136.000

0

0

9802632

Dotatie WW-fonds (Dienst Wonen)

291.893

325.000

0

9802633

Dotatie reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)

413.701

433.040

428.552

9802634

Dotatie reserve Creatieve Hotspots (DW)

720.000

0

236.588

9802636

Dotatie reserve Restantgehouden bedragen (DW)

Totaal

Dienst Wonen

Beheerder

Ingenieursbureau Amsterdam

9802901

Dotatie winstreserve (IBA)
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267.500

0

0

26.044.816

12.808.040

21.622.361

226.652

246.130

298.409

Resultaatbestemming

Baten
Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

39.307

0

60.694

Beheerder

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam

9802301

Onttrekking reserve Gezondheidscentra (GGD)

9802305

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GGD)

884.828

950.000

574.995

9802306

Onttrekking reserve vakantiegeld (GGD)

2.884.525

0

3.081.746

9802307

Onttrekking reserve Research en Development (GGD)

1.121.434

647.880

1.154.334

9802309

Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening

287.844

0

192.949

9802310

Onttrekking reserve streeklaboratorium

211.530

454.530

454.530

9802311

Onttrekking reserve Friends (programma depressie) (GGD)

7.247

0

30.250

9802312

Onttrekking reserve JGZ invoer 10 jarigen (GGD)

516.190

0

0

9802313

Onttrekking reserve Samen Starten (GGD)

289.924

0

0

9802315

Onttrekking reserve Weerbaarheidstraining LVG-meisjes (GGD)

104.137

0

19.483

9802316

Onttrekking reserve invoer KIDOS prioriteit 2008

0

867.000

0

9802335

Onttrekking reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd (GGD)

0

0

108.279

9802337

Onttrekking reserve GGZ-Preventie (GGD)

0

0

109.050

9802338

Onttrekking reserve Kidos SO (GGD)

0

0

673.406

9802339

Onttrekking reserve Voorzorg (GGD)

0

0

267.253

Totaal

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam

6.346.966

2.919.410

6.726.969

Beheerder

Dienst Onderzoek en Statistiek

9802401

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S)

213.924

192.000

145.500

9802402

Onttrekking reserve vakantiegeld (O+S)

76.096

78.740

88.672

Totaal

Dienst Onderzoek en Statistiek

290.020

270.740

234.172

Beheerder

Dienst Wonen

9802602

Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)

2.749.575

1.800.000

3.199.028

9802604

Onttrekking reserve Fonds Woningbedrijf (Dienst Wonen)

0

0

0

9802605

Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel (Dienst Wonen)

3.652.987

7.500.000

3.969.437

9802606

Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting,

4.804.500

7.000.000

13.340.834

erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)
9802614

Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)

525.663

0

65.258

9802625

Onttrekking reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)

180.000

0

396.000

9802632

Onttrekking WW-fonds (Dienst Wonen)

364.768

250.000

51.325

9802633

Onttrekking reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)

417.418

433.040

413.702

9802634

Onttrekking reserve Creatieve Hotspots (DW)

412.876

0

500.000

9802636

Onttrekkingreserve Restantgehouden bedragen (DW)

Totaal

Dienst Wonen

Beheerder

Ingenieursbureau Amsterdam

9802901

Onttrekking winstreserve (IBA)

0

0

243.877

13.107.787

16.983.040

22.179.461

231.911

140.480

0
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Resultaatbestemming
Volgnummer Omschrijving
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2008
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€

€
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9802902

Dotatie algemene reserve (IBA)

381.311

72.600

201.338

9802903

Dotatie reserve wachtgeld (IBA)

197.716

0

0

9802906

Dotatie reserve vakantiegeld (IBA)

962.495

1.030.000

1.009.564

9802908

Dotatie reserve Round About IBA

0

0

396.080

9802909

Dotatie reserve Virtuele Maquette tafel

0

0

100.000

9802910

Dotatie reserve Verbetering Bedrijfsvoering

0

0

250.000

Totaal

Ingenieursbureau Amsterdam

1.768.174

1.348.730

2.255.391

Beheerder

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

9803101

Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA)

293.406.295

319.018.000

135.533.384

9803102

Dotatie Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA)

121.904.928

24.840.782

117.860.954

9803103

Dotatie Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA)

155.892.707

1.781.290

23.212.068

9803104

Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)

24.983.299

18.171.500

69.998.179

9803108

Dotatie reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)

9803109

Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn (OGA)

9803113

Dotatie reserve vakantiegeld (OGA)

9803114

Dotatie reserve inactieven (OGA)

9803115

Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA)

9803116

Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)

9803117

Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA)

9803127

Dotatie reserve Zuidelijke IJ-oevers

9807201

Dotatie reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food Center)

9807205

Dotatie reserve ontwikkelingsstrategie Food Center

Totaal

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Beheerder

Dienst Ruimtelijke Ordening

9803202

Dotatie algemene reserve (DRO)

0

232.000

0

39.232

0

3.855

1.363.899

1.200.000

1.501.341

360.217

306.000

100.000

752.356

417.000

421.162

199.107

175.000

0

3.340.690

0

4.441.701

0

0

30.546.241

5.192

0

0

786.233

0

0

603.034.155

366.141.572

383.618.885

530.925

0

326.631

9803205

Dotatie reserve vakantiegeld (DRO)

903.075

884.000

955.089

9803206

Dotatie reserve De Rode Loper

1.000.000

1.000.000

1.000.000

9803210

Dotatie reserve Museumplein (DRO)

2.962.500

0

0

9803211

Dotatie reserve Hot spots verloedering (DRO)

1.000.000

0

0

9803212

Dotatie reserve Leidseplein (DRO)

6.000.000

0

0

9803213

Dotatie reserve Sloterplas en parken (DRO)

8.000.000

0

0

9803214

Dotatie reserve Groenmiddelen 2007-2010 (DRO)

6.200.000

0

0

9803219

Dotatie reserve Bestuurlijke Begeleiding Zuidas(DRO)

1.200.000

0

0

Totaal

Dienst Ruimtelijke Ordening

27.796.500

1.884.000

2.281.720

Beheerder

Bedrijf Zuidas Amsterdam
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Resultaatbestemming
Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€
39.000

9802902

Onttrekking algemene reserve (IBA)

0

0

9802903

Onttrekking reserve wachtgeld (IBA)

84.239

0

1.233

9802905

Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)

109.772

109.770

109.772

9802906

Onttrekking reserve vakantiegeld (IBA)

972.123

905.620

954.283

9802908

Onttrekking reserve Round About IBA

0

0

396.080

9802909

Onttrekking reserve Virtuele Maquette tafel

0

0

20.498

9802910

Onttrekking reserve Verbetering Bedrijfsvoering

0

0

30.916

Totaal

Ingenieursbureau Amsterdam

1.398.045

1.155.870

1.551.782

Beheerder

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

9803101

Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA)

59.299.515

46.732.000

51.230.493

9803102

Onttrekking Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA)

51.684.010

66.532.703

164.024.385

9803103

Onttrekking Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA)

18.103.622

15.050.164

54.582.480

9803104

Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)

15.754.992

3.911.370

45.278.509

9803107

Onttrekking Discontinuïteitsreserve uitzendfunctie (OGA)

71.987

0

0

9803108

Onttrekking reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)

12.395

300.000

0

9803113

Onttrekking reserve vakantiegeld (OGA)

1.331.882

1.200.000

1.397.571

9803114

Onttrekking reserve inactieven (OGA)

460.832

341.000

640.585

9803115

Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA)

3.654.134

1.884.580

1.297.580

9803116

Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)

0

0

1.542.110

9803117

Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA)

3.463.417

0

4.975.321

9803118

Onttrekking egalisatiereserve Noordwaarts

0

0

398.032

9807201

Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food Center)

33.986

0

140.431

9807204

Onttrekking reserve vakantiegeld (Food Center)

9807205

Onttrekking reserve ontwikkelingsstrategie Food Center

Totaal

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Beheerder

Dienst Ruimtelijke Ordening

9803204

Onttrekking reserve Groenmiddelen (DRO)

9803205

Onttrekking reserve vakantiegeld (DRO)

9803206

Onttrekking reserve De Rode Loper

9803207

11.591

0

0

281.500

13.970

985.944

154.163.863

135.965.787

326.493.441

3.327.390

4.839.500

6.183.191

845.169

884.000

922.243

61.261

0

7.000

Onttrekking reserve Integraal informatiebeheer (DRO)

115.333

0

499.785

9803210

Onttrekking reserve Museumplein (DRO)

115.427

1.045.000

747.859

9803211

Onttrekking reserve Hot spots verloedering (DRO)

5.540

970.000

572.419

9803213

Onttrekking reserve Sloterplas en parken (DRO)

96.200

1.200.000

0

9803214

Onttrekking reserve Groenmiddelen 2007-2010 (DRO)

179.257

0

0

9803215

Onttrekking reseve Ontwikkelingsalliantie (DRO)

378.857

0

421.143

9803219

Onttrekking reserve Bestuurlijke Begeleiding Zuidas(DRO)

894.047

0

305.953

Totaal

Dienst Ruimtelijke Ordening

6.018.481

8.938.500

9.659.593

Beheerder

Bedrijf Zuidas Amsterdam
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9803302

Dotatie reserve Zuidas grondexploitatie

0

0

3.870.678

Totaal

Bedrijf Zuidas Amsterdam

0

0

3.870.678

Beheerder

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
89.100

9803401

Dotatie egalisatiereserve commerciële activiteiten (Dienst Belastingen)

34.946

28.450

9803402

Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen)

13.465

13.460

0

9803403

Dotatie Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen)

268.419

242.210

0

9803406

Dotatie reserve vakantiegeld (DBGA)

942.296

984.000

984.536

9803408

Dotatie reserve BR WOZ

Totaal

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

0

0

904.309

1.259.126

1.268.120

1.977.945

Beheerder

Haven Amsterdam

9803501

Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA)

7.114.382

10

237.862

9803502

Dotatie fonds strategische projecten (HA)

2.380.180

2.080.180

1.580.180

9803503

Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA)

90.000

100.000

100.000

500.000

750.000

1.500.000

0

750.000

0

1.105.606

1.292.960

1.424.601

371.727

475.060

0

11.561.895

5.448.210

4.842.643

0

0

754.000

142.890

194.120

384.722

7.112.077

0

0

500.000

0

0

1.331.228

0

60.000

9803508

Dotatie reserve duurzaamheid (HA)

9803509

Dotatie reserve innovatie (HA)

9803510

Dotatie reserve vakantiegeld (HA)

9803513

Dotatie reserve wachtgeld (HA)

Totaal

Haven Amsterdam

Beheerder

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

9803704

Dotatie reserve Huisvesting OKC’s

9803716

Dotatie reserve Cultureel Beleggen

9803720

Dotatie reserve Programma Maatschappelijke Investeringen

9803722

Dotatie reserve programmering Muziekgebouw aan het IJ (DMO)

9803723

Dotatie reserve Impuls Brede School (DMO)

9803724

Dotatie reserve overdracht 11 Cultuurpanden (DMO)

9803725

Dotatie reserve Kwaliteit Onderwijs (DMO)

302.644

0

721.033

1.116.000

0

9803726

Dotatie reserve Vrouwenemancipatie (DMO)

609.645

200.000

0

0

9803728
9803729

Dotatie reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO)

1.900.000

0

3.000.000

Dotatie reserve Van Acht tot Acht arrangementen (DMO)

1.100.000

0

9803731

0

Dotatie reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen (DMO)

2.200.000

0

1.773.414
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Resultaatbestemming

Totaal

Bedrijf Zuidas Amsterdam

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

0

0

0

200.000

Beheerder

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

9803401

Onttrekking egalisatiereserve commerciële activiteiten (Dienst Belastingen)

0

0

9803402

Onttrekking reserve incassobureau (Dienst Belastingen)

0

0

80.000

9803403

Onttrekking Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen)

152.426

220.390

285.940

9803405

Onttrekking reserve Desktoplicenties (Dienst Belastingen)

9803406

Onttrekking reserve vakantiegeld (DBGA)

Totaal

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Beheerder

Haven Amsterdam

9803501

Onttrekking reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA)

1.008.999

623.610

777.017

9803502

Onttrekking fonds strategische projecten (HA)

1.045.795

2.500.000

2.343.409

9803505

Onttrekking Fonds exploitatieverliezen (HA)

0

0

669.345

9803508

Onttrekking reserve duurzaamheid (HA)

0

0

136.517

9803510

Onttrekking reserve vakantiegeld (HA)

1.068.046

1.292.960

1.283.808

9803513

Onttrekking reserve wachtgeld (HA)

311.616

250.000

264.400

9803514

Onttrekking reserve winstdeling(HA)

119.997

0

0

Totaal

Haven Amsterdam

3.554.453

4.666.570

5.474.496

Beheerder

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

9803703

Onttrekking reserve interculturele verhoudingen in het onderwijs (DMO)

510.456

0

0

9803709

Onttrekking reserve inburgeringstrajecten

2.437.592

0

4.972.342

9803710

Onttrekking reserve Sportaccommodatiefonds (DMO)

7.411.430

0

0

9803715

Onttrekking reserve Koers Nieuw West

100.000

0

0

9803716

Onttrekking reserve Cultureel Beleggen

43.384

242.000

136.000

9803718

Onttrekking reserve Jong Amsterdam / Kinderen Eerst

9803720

Onttrekking reserve Programma Maatschappelijke Investeringen

9803722
9803723

0

0

0

983.485

970.000

945.963

1.135.911

1.190.390

1.511.903

2.225.000

0

800.092

737.790

5.500.000

7.112.077

Onttrekking reserve programmering Muziekgebouw aan het IJ (DMO)

0

0

500.000

Onttrekking reserve Impuls Brede School (DMO)

0

0

1.160.000

9803725

Onttrekking reserve Kwaliteit Onderwijs (DMO)

0

0

1.116.000

9803726

Onttrekking reserve Vrouwenemancipatie (DMO)

0

0

200.000

9803728

Onttrekking reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO)

0

0

1.900.000

9803729

Onttrekking reserve Van Acht tot Acht arrangementen (DMO)

0

0

900.000

9803731

Onttrekking reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen (DMO)

0

0

864.950
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9803732

Dotatie reserve Bijdrage masterplan Artis

5.000.000

0

0

9803733

Dotatie reserve Matchpoint

0

0

1.255.000

9803734

Dotatie reserve restant gehouden bedragen Educatie

0

0

336.400

9803735

Dotatie reserve restant gehouden bedragen Jeugd

0

0

1.361.055

9803736

Dotatie reserve restant gehouden bedragen Stedelijke vernieuwing

0

0

18.750

9803737

Dotatie reserve Jump in

0

0

400.000

9803738

Dotatie reserve Sportuitmarkt

0

0

100.000

9803739

Dotatie reserve Verenigingsondersteuning

0

0

100.000

9803741

Dotatie reserve Topsportevenementen

0

0

400.000

9803742

Dotatie reserve Amsterdamse Bos

0

0

280.000

9803743

Dotatie reserve website Your Amsterdam

0

0

200.000

9803757

Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting

0

4.895.630

0

9803760

Dotatie reserve Kunstenplan 2001-2008 (DMO)

0

0

0

9803761

Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO)

5.900.000

0

0

9803768

Dotatie reserve urgent onderhoud cultuurinstellingen (DMO)

821.000

0

0

9803769

Dotatie reserve Kunstenplan 2001-2004 (DMO)

0

0

17.000

9803774

Dotatie reserve Hortus

0

0

497.000

9803775

Dotatie reserve Talentontwikkeling

0

0

80.000

9803776

Dotatie reserve MAJOS

0

0

540.000

9803777

Dotatie reserve Laboratorium

0

0

50.000

9803779

Dotatie reserve GSB III

0

0

400.000

9803781

Dotatie reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie

0

0

1.100.000

9803786

Dotatie reserve nieuwbouw Stedelijk Museum

1.508.000

0

0

9803798

Dotatie reserve vakantiegeld (DMO)

134.121

1.096.000

1.133.408

9803799

Dotatie reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)

381.724

258.000

0

9804013

Dotatie reserve vakantiegeld

0

90.000

0

9804072

Dotatie reserve vakantiegeld

Totaal

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Beheerder

Dienst Zorg en Samenleven

9803730

Dotatie egalisatiereserve WMO
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0

27.000

0

29.649.684

6.560.750

15.571.427

0

241.620

988.000

Resultaatbestemming
Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

9803733

Onttrekking reserve Matchpoint

0

0

255.000

9803734

Onttrekking reserve restant gehouden bedragen Educatie

0

0

180.150

9803735

Onttrekking reserve restant gehouden bedragen Jeugd

0

0

833.790

9803737

Onttrekking reserve Jump in

0

0

400.000

9803738

Onttrekking reserve Sportuitmarkt

0

0

12.500

9803741

Onttrekking reserve Topsportevenementen

0

0

400.000

9803742

Onttrekking reserve Amsterdamse Bos

0

0

280.000

9803743

Onttrekking reserve website Your Amsterdam

0

0

200.000

9803757

Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting

4.250.499

7.661.420

3.119.984

9803760

Onttrekking reserve Kunstenplan 2001-2008 (DMO)

9803761

Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO)

9803762

Onttrekking reserve wachtgelden Muziekschool (DMO)

9803765

Onttrekking reserve Kunstenplan 2001 - 2004 (frictiekosten) (DMO)

9803767

Onttrekking vereveningsreserve Kunstenplan 2005-2008

9803768

Onttrekking reserve urgent onderhoud cultuurinstellingen (DMO)

9803770

Onttrekking reserve AT5

9803786

Onttrekking reserve nieuwbouw Stedelijk Museum

9803793

Onttrekking reserve VVE kenniseconomie

9803798

Onttrekking reserve vakantiegeld (DMO)

9803799

Onttrekking reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)

9804001

Onttrekking reserve Versterking grenzen Amsterdamse Bos

9804012

Onttrekking reserve Compensatie kappen bomen

9804013

Onttrekking reserve vakantiegeld

9804014

Onttrekking reserve afwikkeling verzelfstandiging camping

9804072

Onttrekking reserve vakantiegeld

Totaal

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Beheerder

Dienst Zorg en Samenleven

9803730

Onttrekking egalisatiereserve WMO

185.540

0

17.580

14.319.800

402.550

402.550

50.000

47.600

37.000
0

17.000

0

681.460

0

0

0

0

601.000

122.190

122.190

122.190

0

150.000

8.000

122.990

0

0

0

1.096.000

887.002

280.356

300.000

0

0

0

47.968
0

24.037

0

117.000

90.000

0

0

0

52.000

0

27.000

0

33.636.524

15.638.760

27.518.175

0

0

1.886.030
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resultaatbestemming

Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

resultaatbestemming

Resultaatbestemming
Volgnummer Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

9803801

Dotatie egalisatiereserve WVG (DZS)

382.382

0

0

9803803

Dotatie reserve 24-uurs opvang (DZS)

0

0

0

9803804

Dotatie reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (DZS)

0

0

0

9803805

Dotatie reserve motie Olmer (DZS)

0

0

0

9803806

Dotatie reserve Supportvoorzieningen Zuidoost (DZS)

0

0

0

9803807

Dotatie reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS)

148.008

0

269.000
200.000

9803808

Dotatie reserve Vakantiegeld (DZS)

192.728

181.090

9803809

Dotatie reserve WW-uitkering (DZS)

72.327

53.354

0

9803810

Dotatie reserve Mantelzorgers (DZS)

418.471

0

252.870
0

9803811

Dotatie reserve vakantiegeld (DZS)

0

0

9803812

Dotatie reserve WW-uitkering (DZS)

0

0

0

9803813

Dotatie reserve eergeweld, begeleiding en opvang slachtoffers

141.353

0

200.003

9803814

Dotatie reserve Eigen Kracht Centrale (DZS)

718.596

0

0

9803815

Dotatie reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen (DZS)

618.807

0

400.000

9803816

Dotatie reserve Maatschappelijke dienstverlening

161.940

0

350.000

4.517.593

0

0

aan thuiswonenden ouderen (DZS)
9803817

Dotatie reserve WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering
open-einde regelingen (DZS)

9803818

Dotatie vergoeding experiment woningaanpassingen mantelzorgers

127.896

0

0

9803820

Dotatie reserve Geweld achter de Voordeur

0

0

793.582

9803821

Dotatie reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO)

0

0

6.842.523

9803822

Dotatie reserve AWBZ-pakketmaatregel

0

0

2.180.000

Totaal

Dienst Zorg en Samenleven

7.500.101

476.064

12.475.978

Beheerder

Projectmanagementbureau

9804601

Dotatie reserve professionalisering (PMB)

9804602

Dotatie algemene reserve (PMB)

9804603

Dotatie reserve WW-verplichtingen (PMB)

9804604

Dotatie reserve vakantiegeld (PMB)

9804608

Dotatie reserve huisvesting en meubilair (PMB)

Totaal

Projectmanagementbureau

Beheerder

ACAM Accountancy en Advies

0

0

0

381.770

163.370

327.290

46.473

0

0

392.945

461.510

468.830

0

0

0

821.188

624.880

796.120

121.000

9804701

Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM)

61.000

101.000

9804702

Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM)

90.185

85.000

0

9804703

Dotatie reserve vakantiegeld (ACAM)

375.955

355.000

383.918

Totaal

ACAM Accountancy en Advies

527.140

541.000

504.918

Beheerder

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam

9804801

Dotatie reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA)

12.060

0

2.489

9804802

Dotatie reserve vakantiegeld (BBA)

13.264

290.000

21.550

9804803

Dotatie reserve WW-gelden (BBA)

Totaal

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam

Beheerder

Wibautgroep

9804901

Dotatie algemene reserve (Wibautgroep)

9804902

Dotatie reserve WW-verplichtingen (Wibautgroep)

9804903

Dotatie reserve vakantiegeld (Wibautgroep)

Totaal

Wibautgroep

Beheerder

Dienst Stadstoezicht

9805001

Dotatie algemene reserve (Stadstoezicht)

9805002

Dotatie reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)

9805003

Dotatie reserve LHOR

Totaal

Dienst Stadstoezicht
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0

135.000

0

25.324

425.000

24.039

113.040

11.280

31.480

6.980

6.680

0

32.737

27.060

36.946

152.757

45.020

68.426

0

0

0

1.547.180

1.450.000

1.541.212

0

0

1.200.000

1.547.180

1.450.000

2.741.212

Resultaatbestemming
Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

254.000

0

0

0

0

0

239.180

0

0

0

0

0

9803803

Onttrekking reserve 24-uurs opvang (DZS)

9803804

Onttrekking reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (DZS)

9803805

Onttrekking reserve motie Olmer (DZS)

9803806

Onttrekking reserve Supportvoorzieningen Zuidoost (DZS)

9803807

Onttrekking reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS)

393.320

63.560

211.566

9803808

Onttrekking reserve Vakantiegeld (DZS)

162.829

162.830

192.728

9803809

Onttrekking reserve WW-uitkering (DZS)

0

0

0

9803810

Onttrekking reserve Mantelzorgers (DZS)

1.539.927

0

418.471

9803811

Onttrekking reserve vakantiegeld (DZS)

0

0

0

9803812

Onttrekking reserve WW-uitkering (DZS)

0

0

0

9803813

Onttrekking reserve eergeweld, begeleiding en opvang slachtoffers

0

0

141.353

9803814

Onttrekking reserve Eigen Kracht Centrale (DZS)

0

0

718.596

9803815

Onttrekking reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen (DZS)

0

0

618.807

9803816

Onttrekking reserve Maatschappelijke dienstverlening

0

0

161.940

0

0

1.846.374

aan thuiswonenden ouderen (DZS)
9803817

Onttrekking reserve WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering
open-einde regelingen (DZS)

9803818

Onttrekking vergoeding experiment woningaanpassingen mantelzorgers

0

0

65.770

9803820

Onttrekking reserve Geweld achter de Voordeur

0

0

0

9803821

Onttrekking reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO)

0

0

0

9803822

Onttrekking reserve AWBZ-pakketmaatregel

0

0

0

Totaal

Dienst Zorg en Samenleven

2.589.256

226.390

6.261.635

Beheerder

Projectmanagementbureau

9804601

Onttrekking reserve professionalisering (PMB)

6.000

50.000

50.000

9804602

Onttrekking algemene reserve (PMB)

0

0

43.000

9804603

Onttrekking reserve WW-verplichtingen (PMB)

0

0

0

9804604

Onttrekking reserve vakantiegeld (PMB)

421.170

416.330

392.945

9804608

Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB)

Totaal

Projectmanagementbureau

13.348

13.350

13.350

440.518

479.680

499.295

50.000

100.000

228.969

0

45.000

64.973

Beheerder

ACAM Accountancy en Advies

9804701

Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM)

9804702

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM)

9804703

Onttrekking reserve vakantiegeld (ACAM)

374.396

365.000

379.057

Totaal

ACAM Accountancy en Advies

424.396

510.000

672.999

Beheerder

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam

9804801

Onttrekking reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA)

0

0

0

9804802

Onttrekking reserve vakantiegeld (BBA)

0

290.000

0

9804803

Onttrekking reserve WW-gelden (BBA)

0

0

0

Totaal

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam

0

290.000

0

Beheerder

Wibautgroep

9804901

Onttrekking algemene reserve (Wibautgroep)

0

0

2.000

9804902

Onttrekking reserve WW-verplichtingen (Wibautgroep)

0

0

0

9804903

Onttrekking reserve vakantiegeld (Wibautgroep)

17.694

27.640

32.737

Totaal

Wibautgroep17.694

27.640

34.737

Beheerder

Dienst Stadstoezicht

9805001

Onttrekking algemene reserve (Stadstoezicht)

1.501.582

500.000

319.956

9805002

Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)

1.794.884

1.450.000

1.544.028

9805003

Onttrekking reserve LHOR

Totaal

Dienst Stadstoezicht

0

0

0

3.296.466

1.950.000

1.863.984
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resultaatbestemming

Volgnummer Omschrijving

Baten
Rekening

resultaatbestemming

Resultaatbestemming
Volgnummer Omschrijving

Beheerder

Dienst Historische Musea

9805102

Dotatie reserve Personele lasten ATV i.v.m. pensioen (AHM)

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

20.000

0

0

257.930

0

0

57.066

0

0

9805104

Dotatie reserve vakantiegeld (AHM)

9805106

Dotatie reserve wachtgeldkosten (AHM)

9805110

Dotatie reserve incidentele prioriteit nieuw depot (AHM)

634.591

0

0

Totaal

Dienst Historische Musea

969.587

0

0

Beheerder

Dienst Economische Zaken

9805604

Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)

1.177.473

1.186.780

1.282.931

9805605

Dotatie WW-reserve (EZ)

96.757

74.360

74.360

9805607

Dotatie reserve vakantiegeld (EZ)

9805608

Dotatie reserve deelneming Topstad (EZ)

9805609

Dotatie reserve Evenementenfonds (EZ)

0

117.260

0

4.750.000

0

2.368.401

40.000

0

1.555.204

9805611

Dotatie reserve Holland Casino (EZ)

255.772

126.000

81.128

9805617

Dotatie reserve Economische Zaken

0

0

1.808.028

Totaal

Dienst Economische Zaken

6.320.002

1.504.400

7.170.052

Beheerder

Afval Energie Bedrijf

9806002

Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)

261.000

50.000

0

9806003

Dotatie reserve vakantiegeld (AEB)

828.000

1.275.000

675.814

Totaal

Afval Energie Bedrijf

1.089.000

1.325.000

675.814

Beheerder

Waternet

9806301

Dotatie egalisatiereserve (Waternet)

0

0

2.708.661

9806305

Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen (Waternet)

1.321.481

1.321.000

1.321.481

Totaal

Waternet

1.321.481

1.321.000

4.030.142

Beheerder

Stadsbank van lening

9807001

Dotatie winstreserve projecten (Stadsbank van Lening)

9807002

Dotatie algemene reserve (Stadsbank van lening)

9807007

Dotatie reserve Opknappen / onderhoud Nes 57b (Stadsbank van Lening)

9807009

Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening)

9807010

Dotatie WW reserve (SBL)

Totaal

Stadsbank van lening

Beheerder

Gemeentevervoerbedrijf (afdeling pontveren)

9807401

Dotatie reserve vakantiegeld (Pontveren)
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0

0

510.457

116.000

225.100

537.257

62.000

0

0

232.480

280.000

205.536

50.591

49.000

0

461.071

554.100

1.253.250

0

0

0

Resultaatbestemming

Baten

Beheerder

Dienst Historische Musea

9805102

Onttrekking reserve Personele lasten ATV i.v.m. pensioen (AHM)

9805103

Onttrekking reserve aankopen (AHM)

9805104

Onttrekking reserve vakantiegeld (AHM)

9805106
9805110
Totaal

Dienst Historische Musea

Beheerder

Dienst Economische Zaken

9805603

Onttrekking reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ)

9805604

Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)

9805605

Onttrekking WW-reserve (EZ)

9805606

Onttrekking reserve Ruim Baan voor Werk

9805607

Onttrekking reserve vakantiegeld (EZ)

9805608
9805609
9805611

Onttrekking reserve Holland Casino (EZ)

Totaal

Dienst Economische Zaken

Beheerder

Afval Energie Bedrijf

9806002

Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)

9806003

Onttrekking reserve vakantiegeld (AEB)

Totaal

Afval Energie Bedrijf

Beheerder

Waternet

9806301

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

140.000

0

0

61.435

0

32.423

250.779

0

139.357

Onttrekking reserve wachtgeldkosten (AHM)

0

0

254.185

Onttrekking reserve incidentele prioriteit nieuw depot (AHM)

0

0

634.591

312.214

0

1.200.556

0

0

501.890

273.256

534.360

4.030.093
0

27.182

59.000

1.454.913

0

0

0

114.130

100.285

Onttrekking reserve deelneming Topstad (EZ)

4.800.000

0

3.934.628

Onttrekking reserve Evenementenfonds (EZ)

1.473.848

0

529.338

92.000

126.000

0

8.121.199

833.490

9.096.234

65.000

50.000

343.440

769.000

1.275.000

537.683

834.000

1.325.000

881.123

Onttrekking egalisatiereserve (Waternet)

1.087.454

2.563.490

0

Totaal

Waternet

1.087.454

2.563.490

0

Beheerder

Stadsbank van lening

9807001

Onttrekking winstreserve projecten (Stads-bank van Lening)

87.000

8.300

42.760

9807002

Onttrekking algemene reserve (Stads-bank van lening)

0

0

61.000

9807006

Onttrekking reserve Betaalautomaten (Stadsbank van Lening)

20.818

0

70.297

9807007

Onttrekking reserve Opknappen / onderhoud Nes 57b (Stadsbank van Lening)

0

0

62.000

9807009

Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening)

211.740

280.000

216.892

9807010

Onttrekking WW reserve (SBL)

Totaal

Stadsbank van lening

Beheerder

Gemeentevervoerbedrijf (afdeling pontveren)

9807401

Onttrekking reserve vakantiegeld (Pontveren)

0

10.000

0

319.558

298.300

452.949

0

0

0
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resultaatbestemming

Volgnummer Omschrijving

Rekening

resultaatbestemming

Resultaatbestemming
Volgnummer Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

9807402

Dotatie reserve WW en wachtgeld (Pontveren)

0

0

0

Totaal

Gemeentevervoerbedrijf (afdeling pontveren)

0

0

0

Beheerder

Dienst Werk en Inkomen

9804505

Dotatie reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)

0

0

0

9804520

Dotatie reserve klant in beeld (DWI)

0

0

0

9804521

Dotatie reserve vakantiegeld (DWI)

2.909.000

2.990.640

3.112.000

9804522

Dotatie conjunctuurreserve WWB 2005 (DWI)

0

0

0

9804526

Dotatie reserve transformatiekosten (DWI)

0

0

0

9804527

Dotatie reserve kosten Laarderhoutweg (DWI)

0

0

0

9804528

Dotatie reserve frictiekosten huisvesting (DWI)

0

0

0

9804529

Dotatie reserve vakantiegeld werkarrangementen (DWI)

0

0

0

9804530

Dotatie reserve ESF-gelden jongerenloketten (DWI)

0

0

0

9804531

Dotatie conjunctuurreserve WWB 2007

0

0

0

9804532

Dotatie reserve WW (DWI)

307.186

0

0

9804533

Dotatie reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI)

0

0

400.000

9804534

Dotatie reserve KOA

0

0

0

9804535

Dotatie reserve WiGo4IT

0

0

750.000

9804536

Dotatie reserve projectconsulenten

0

0

500.000

9808027

Dotatie reserve geïntegreerde voorziening

0

0

1.396.189

9808028

Dotatie reserve armoede Tang gelden - chronische zieken

0

0

400.000

9808101

Dotatie reserve vakantiegeld (Maatwerk)

0

0

0

Totaal

Dienst Werk en Inkomen

3.216.186

2.990.640

6.558.189

Beheerder

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
193.485

9804061

Dotatie algemene reserve Materiaaldienst

128.133

157.390

9804062

Dotatie reserve vakantiegeld (Materiaaldienst)

104.085

89.000

0

9804091

Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost

66.798

37.430

1.213.726

9804092

Dotatie algemene reserve van voormalig DAB - Parkeergebouwen

9804093

Dotatie reserve vakantiegeld van voormalig

0

0

0

115.000

115.000

115.000
6.870.000

DAB - Parkeergebouwen medewerkers
9804094

Dotatie Egalisatiereserve CAN-gebied

0

0

9804095

Dotatie reserve WW van voormalig dAB-Parkeergebouwen medewerkers

0

0

392.640

9809503

Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)

3.424.587

0

1.645.552

9809504

Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV)

34.688.861

23.000.000

44.029.819

9809505

Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in kosten en risico’s IJtram (dIVV)

7.100.000

0

0

9809507

Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn

166.896.329

0

333.762.061

9809509

Dotatie Risicoreservering IJsei (dIVV)

0

0

0

9809510

Dotatie reserve wachtgeldverplichting (dIVV)

0

0

0

9809513

Dotatie reserve vakantiegeld (dIVV)

1.112.027

1.212.000

1.601.125

9809514

Dotatie reserve inrichting Wibautas (dIVV)

0

0

0

9809516

Dotatie reserve personeelsvoorzieningen GVB (dIVV)

0

0

0

9809517

Dotatie reserve WW (dIVV)

332.306

291.600

0

9809518

Dotatie dynamisch verkeersmanagement

0

0

0

9809519

Dotatie reserve lijn 5

0

0

0

9809520

Dotatie langzaamverkeer passage CS

0

0

0

9809521

Dotatie reserve NDSM-veer

0

78.000

85.170

9809522

Dotatie reserve beheer stedelijke infrastructuur

13.799.051

0

0

9809523

Dotatie reserve Voorrang Gezonde Stad

13.235.000

0

0

9809524

Dotatie reserve Gratis openbaar vervoer (dIVV)

360.009

0

0

9809525

Dotatie Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV

0

0

0

9809526

Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de stad

0

0

0

9809527

Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid in stad en regio

0

0

0
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Resultaatbestemming

Baten
Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

9807402

Onttrekking reserve WW en wachtgeld (Pontveren)

0

0

0

Totaal

Gemeentevervoerbedrijf (afdeling pontveren)

0

0

0

Beheerder

Dienst Werk en Inkomen

9804505

Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)

320.000

320.000

320.000

9804520

Onttrekking reserve klant in beeld (DWI)

0

0

0

9804521

Onttrekking reserve vakantiegeld (DWI)

2.789.000

2.910.600

2.909.000

9804522

Onttrekking conjunctuurreserve WWB 2005 (DWI)

0

0

0

9804526

Onttrekking reserve transformatiekosten (DWI)

0

0

0

9804527

Onttrekking reserve kosten Laarderhoutweg (DWI)

164.430

164.430

0

9804528

Onttrekking reserve frictiekosten huisvesting (DWI)

376.202

0

0

9804529

Onttrekking reserve vakantiegeld werkarrangementen (DWI)

0

0

0

9804530

Onttrekking reserve ESF-gelden jongerenloketten (DWI)

1.581.574

1.581.570

0

9804531

Onttrekking conjunctuurreserve WWB 2007

0

0

0

9804532

Onttrekking reserve WW (DWI)

0

0

0

9804533

Onttrekking reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI)

90.000

0

910.000

9804534

Onttrekking reserve KOA

65.000

0

210.000

9804535

Onttrekking reserve WiGo4IT

0

0

0

9804536

Onttrekking reserve projectconsulenten

0

0

500.000

9808027

Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening

0

0

0

9808028

Onttrekking reserve armoede Tang gelden - chronische zieken

0

0

0

9808101

Onttrekking reserve vakantiegeld (Maatwerk)

0

0

0

Totaal

Dienst Werk en Inkomen

5.386.206

4.976.600

4.849.000

Beheerder

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

9804061

Onttrekking algemene reserve Materiaaldienst

9804062

Onttrekking reserve vakantiegeld (Materiaaldienst)

9804091

Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost

9804092

Onttrekking algemene reserve van voormalig DAB - Parkeergebouwen

9804093

Onttrekking reserve vakantiegeld van voormalig

9804094

0

760.000

792.000

89.017

89.000

125.528

772.950

1.189.100

384.741

0

0

0

115.000

115.000

115.000

Onttrekking Egalisatiereserve CAN-gebied

0

0

1.317.870

9804095

Onttrekking reserve WW van voormalig dAB-Parkeergebouwen medewerkers

0

0

0

9809503

Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)

5.833.890

0

3.389.200

9809504

Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV)

32.010.047

28.183.710

1.790.958

9809505

Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten en risico’s IJtram (dIVV)

8.547.724

0

0

9809506

Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in

7.256.848

15.000.000

5.767.082

9809507

Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn

73.037.004

0

0

9809509

Onttrekking Risicoreservering IJsei (dIVV)

7.100.000

0

0

9809510

Onttrekking reserve wachtgeldverplichting (dIVV)

0

0

0

9809513

Onttrekking reserve vakantiegeld (dIVV)

1.071.767

1.212.000

1.365.688

9809514

Onttrekking reserve inrichting Wibautas (dIVV)

1.300.000

1.000.000

1.000.000

9809516

Onttrekking reserve personeelsvoorzieningen GVB (dIVV)

0

0

0

9809517

Onttrekking reserve WW (dIVV)

207.461

68.800

68.285

9809518

Onttrekking dynamisch verkeersmanagement

2.598.940

0

0

9809519

Onttrekking reserve lijn 5

371.612

0

0

9809520

Onttrekking langzaamverkeer passage CS

1.634.419

0

0

9809521

Onttrekking reserve NDSM-veer

451.990

451.990

494.460

9809522

Onttrekking reserve beheer stedelijke infrastructuur

9809523

Onttrekking reserve Voorrang Gezonde Stad

9809524

DAB - Parkeergebouwen medewerkers

kosten busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)

23.452

2.000.000

2.099.019

893.054

3.687.000

8.101.556

Onttrekking reserve Gratis openbaar vervoer (dIVV)

0

0

360.009

9809525

Onttrekking Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV

0

0

7.452.425

9809526

Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de stad

0

0

4.999.128

9809527

Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid in stad en regio

0

0

7.716.470
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resultaatbestemming

Volgnummer Omschrijving

Rekening

resultaatbestemming

Resultaatbestemming
Volgnummer Omschrijving

Lasten
Rekening

Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

0

9809528

Dotatie Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad

0

0

9809529

Dotatie Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde stedelijke infrastructuur

0

0

0

9809530

Dotatie reserve IJweg

0

0

6.708.412

9809531

Dotatie reserve Westrandweg / 2e Coentunnel

Totaal

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Beheerder

Raadsgrifﬁe

9801301
9801302

0

0

2.499.974

241.362.186

24.980.420

399.116.964

Dotatie reserve vakantiegeld (Raadsgrifﬁe)

32.520

51.910

35.569

Dotatie reserve WW (Raadsgrifﬁe)

15.096

21.560

1

9801303

Dotatie vierjarige reserve Raadsgrifﬁe

49.643

50.630

50.260

9801304

Dotatie reserve Raadsonderzoeken (Grifﬁe)

137.154

0

0

Totaal

Raadsgrifﬁe

234.413

124.100

85.830

Beheerder

Rekenkamer
39.271

9801401

Dotatie reserve vakantiegeld (Rekenkamer)

37.611

63.460

9801402

Dotatie reserve WW (Rekenkamer)

15.405

20.350

0

Totaal

Rekenkamer

53.016

83.810

39.271

Beheerder

Servicehuis Personeel

9801202

Dotatie reserve WGF (SHP)

9801203

Dotatie reserve vakantiegeld (SHP)

9801215

Dotatie WW-reserve (SHP)

9801217

Dotatie reserve vakantiegeld VWS (SHP)

0

0

0

140.039

200.000

209.119

37.157

52.000

0

120.559

85.000

195.846

9801220

Dotatie egalisatiereserve P-Net (SHP)

0

0

0

9801221

Dotatie egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen SHP

25.524

0

0

9801222

Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP)

58.813

0

0

Totaal

Servicehuis Personeel

382.092

337.000

404.965
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Resultaatbestemming

Baten
Begroting

Rekening

2008

2009

2009

€

€

€

9809528

Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad

0

0

3.515.902

9809529

Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde stedelijke infrastructuur

0

0

1.712.125

9809530

Onttrekking reserve IJweg

0

0

156.405

9809531

Onttrekking reserve Westrandweg / 2e Coentunnel

0

0

158.000

Totaal

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

143.315.175

53.756.600

52.881.851

Beheerder

Raadsgrifﬁe

9801301

Onttrekking reserve vakantiegeld (Raadsgrifﬁe)

35.048

52.370

32.520

9801302

Onttrekking reserve WW (Raadsgrifﬁe)

0

0

0

9801303

Onttrekking vierjarige reserve Raadsgrifﬁe

0

0

0

9801304

Onttrekking reserve Raadsonderzoeken (Grifﬁe)

0

0

821.678

Totaal

Raadsgrifﬁe

35.048

52.370

854.198

Beheerder

Rekenkamer

9801401

Onttrekking reserve vakantiegeld (Rekenkamer)

37.926

62.260

37.611

9801402

Onttrekking reserve WW (Rekenkamer)

43.232

0

7.941

Totaal

Rekenkamer

81.158

62.260

45.552

Beheerder

Servicehuis Personeel

9801202

Onttrekking reserve WGF (SHP)

9801203

Onttrekking reserve vakantiegeld (SHP)

9801215

Onttrekking WW-reserve (SHP)

325

0

0

9801217

Onttrekking reserve vakantiegeld VWS (SHP)

136.631

85.000

198.884

9801220

Onttrekking egalisatiereserve P-Net (SHP)

206.515

0

224.956

9801221

Onttrekking egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen SHP

0

0

33.036

9801222

Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP)

0

0

58.813

Totaal

Servicehuis Personeel

455.241

235.000

685.832

Beheerder

Voormalig DAB - Directie en Staf

9804041

Onttrekking reserve WW / Wachtgeld (DAB - Directie en Staf)

2.008.554

0

0

9804042

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Directie en Staf)

58.360

0

0

9804043

Onttrekking reserve ontwikkelkosten basisregistratie

4.931.857

0

0

55.093

0

0

7.053.864

0

0

0

0

0

111.770

150.000

170.143

en ICT-infrastructuur (DAB - Directie en Staf)
9804081

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Westpoort)

Totaal

Voormalig DAB - Directie en Staf

Totaal van de lasten

1.083.550.670

450.620.316

1.491.089.707

Totaal van de bat en

571.044.422

309.912.067

658.346.327

Saldo van de resultaatbestemming

512.506.248

140.708.249

832.743.380
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resultaatbestemming

Volgnummer Omschrijving

Rekening

Gemeentebalans per 31 december 2009 (met vergelijkende cijfers per 31 december 2008)

Bedragen in €
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

2008

11.618.622.571,55

11.110.678.614,99

19.412.643,03

15.052.488,96

0,00

0,00

19.412.643,03

15.052.488,96

Materiële vaste activa

7.988.028.237,99

7.662.409.044,79

Investeringen met een economisch nut

7.132.916.312,08

6.906.070.646,59

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa

Waarvan in erfpacht uitgegeven

balans met bijlagen

2009

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Gemeenschappelijke regelingen

0,00

0,00

855.111.925,91

756.338.398,20

3.611.181.690,53

3.433.217.081,24

952.918.061,91

1.083.802.422,98

0,00

0,00

72.489,84

72.489,84

Leningen aan woningbouwcorporaties

318.641.317,11

356.075.007,45

Leningen aan deelnemingen

383.188.978,54

414.209.915,91

Overige verbonden partijen

Leningen aan overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Vlottende activa
Voorraden
Niet in exploitatie genomen bouwgronden

1.518.528,22

523.066,22

223.999.026,52

194.646.645,47

1.701.353.184,10

1.343.633.929,08

29.490.104,29

40.253.604,29

1.738.044.780.73

1.789.902.335,22

661.285.734,84

533.261.776,19

0,00

0,00

436.921,41

796.027,61

650.370.347,40

523.218.540,08

10.478.466,03

9.237.113,50

0,00

10.095,00

Vorderingen

717.194.381,83

790.460.557,47

Vorderingen op openbare lichamen

246.571.462,04

295.554.194,93

Overige grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk (inclusief bouwgronden in exploitatie)
Gereed product en handelsgoederen
Vooruitbetalingen op voorraden

Verstrekte kasgeldleningen

0,00

0,00

79.021.632,78

24.927.341,31

Overige vorderingen

391.601.287,01

469.945.018,23

Overige uitzettingen

0,00

34.003,00

359.564.664,06

466.180.001,56

13.356.667.352,28

12.900.580.950,21

Rekening-courantverhoudingen met niet-ﬁnanciële instellingen

Overlopende activa
Totaal activa
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Bedragen in €
PASSIVA

2009

2008

6.656.940.585,63

5.807.832.360,14

4.432.956.266,97

4.417.975.272,54

0,00

0,00

2.098.003.686,60

1.280.241.302,01

125.980.000,00

109.050.447,59

Voorzieningen

1.691.349.382,40

1.625.032.497,50

Vaste schulden

2.357.331.533,43

2.552.431.489.42

0,00

0,00

2.274.014.202,96

2.451.556.744,10

Eigen

verm
ogen

Algemene reserves
Bestemmingsreserves bedoeld om ongewenste
schommelingen in tarieven op te vangen
Overige

best
emmingsreserves

Resultaat

na emming
best

Onderhandse eningen
l
van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen
van binnenlandse banken en overige ﬁnanciële instellingen
van binnenlandse bedrijven

0,00

0,00

2.232.139.239,76

2.407.705.276,51

0,00

0,00

41.874.963,20

43.851.467,59

0,00

0,00

Door derden belegde gelden

51.847.497,00

71.679.489,00

Waarborgsommen

31.469.833,47

29.195.256,32

Kapitaalschuld

5.651.045.850.82

2.915.849.941.15

Vlottende

2.651.045.850.82

2.915.849.941.15

van overige binnenlandse sectoren
van buitenlandse instellingen, fondsen,banken,bedrijven etc.

pas
siva

Kortlopende

1.439.756.414,15

1.442.510.176,96

Kasgeldleningen

648.800.000,00

432.000.000,00

Bank-

enrosaldi
gi

339.550.964,56

599.633.772,56

schul
den

451.405.449,59

410.876.404,40

1.211.289.436,67

1.473.339.764.19

Overige

Overlopende

schul
den

passi
va

Vooruitonvangen bedragen Rijk en EU

304.791.251,23

437.842.693,60

Overige verlopende
o

906.498.185,44

1.035.497.070,59

13.356.667.352,28

12.900.580.950,21

10.852.700.000,00

9.811.500.000,00

Totaal

passi
va

pas
siva

Totaalbedrag

garanti
everplichtingen
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balans met bijlagen

Obligatieleningen

Openbare orde en veiligheid

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

2.446.332,95

7.432.000,00

458.308,67

9.420.024,28

746.423,32

317.888,00

654.839,22

409.472,10

3.225.943,12

3.196.503,00

1.797.655,37

4.624.790,75

Overige bestemmingsreserves
Aankopen Van Traa-team
Gevolgen vreemdelingenwetgeving
Reserve OOV
Brandweer

balans met bijlagen

Totaal
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778.891,00

2.868.610,00

678.890,00

2.968.611,00

7.197.590,39

13.815.001,00

3.589.693,26

17.422.898,13

Werk en inkomen
Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

Risico Wet Werk en Bijstand

44.959.000,00

0,00

13.700.000,00

31.259.000,00

Totaal

44.959.000,00

0,00

13.700.000,00

31.259.000,00

Naam
Algemene reserves

Overige bestemmingsreserves
Huisvesting kinderopvang Triade

1.634.856,05

0,00

320.000,00

1.314.856,05

Vakantiegeld (DWI)

2.909.000,00

3.112.000,00

2.909.000,00

3.112.000,00

Kosten Laarderhoogtweg (DWI)

1.308.735,23

0,00

0,00

210.000,00

0,00

210.000,00

0,00

Rechtmatigheidsonderzoeken 2008

910.000,00

400.000,00

910.000,00

400.000,00
750.000,00

Reserve WiGo4IT

0,00

750.000,00

0,00

Reserve projectconsulenten

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

Reserve geïntegreerde voorziening

0,00

1.396.189,00

0,00

1.396.189,00

Reserve armoede Tang gelden - chronische zieken
Totaal

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

6.972.591,28

6.558.189,00

4.849.000,00

8.681.780,28

Voorzieningen
Contract ROC 2007-2008

985.427,05

0,00

985.427,05

0,00

Declaratierisico VSA

495.604,31

133.423,00

0,00

629.027,31

1.481.031,36

133.423,00

985.427,05

629.027,31

Totaal
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balans met bijlagen

1.308.735,23

KOA-regeling

Zorg

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

Overige bestemmingsreserves
60.693,62

0,00

60.693,62

0,00

WW-uitkeringen (GGD)

Gezondheidscentra

1.100.848,65

89.950,00

574.995,39

615.803,26

Vakantiegeld (GGD)

1.925.039,26

3.326.345,68

3.081.745,92

2.169.639,02

Research en Development

3.592.333,26

550.614,68

1.154.334,20

2.988.613,74

Geïntegreerde voorziening

192.948,55

0,00

192.948,55

0,00

Weerbaarheidstraining Licht

26.929,62

0,00

19.482,84

7.446,78

balans met bijlagen

Verstandelijk Gehandicapte meisjes
Friends

178.312,84

0,00

30.249,79

148.063,05

Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende

647.686,64

0,00

454.530,00

193.156,64

Samen Starten

613.769,02

55.304,91

0,00

669.073,93

Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd

318.717,00

0,00

108.279,27

210.437,73

GGZ-Preventie

219.925,00

0,00

109.049,77

110.875,23

Voorzorg

297.252,61

114.431,41

267.252,61

144.431,41

Kidos SO

867.000,00

0,00

673.406,27

193.593,73

kosten (GGD)

Reserve Sport Jeugd (GGD)

0,00

576.575,49

0,00

576.575,49

Reserve Voeding/Bewegen volwassenen (GGD)

0,00

152.614,12

0,00

152.614,12

Reserve Tienerzwangerschappen (GGD)

0,00

147.891,10

0,00

147.891,10

11.686.174,00

988.000,00

1.886.030,00

10.788.144,00

Mantelzorg

418.471,00

252.870,00

418.471,00

252.870,00

HAG (Prostitutiecentrum)

211.566,00

269.000,00

211.566,00

269.000,00

Vakantiegeld (DZS)

192.728,00

200.000,00

192.728,00

200.000,00

WW en reïntegratie (DZS)

210.284,63

0,00

0,00

210.284,63

Eergeweld, begeleiding en opvang slachtoffers

141.353,00

200.003,00

141.353,00

200.003,00

Eigen Kracht Conferentie

718.596,00

0,00

718.596,00

0,00

Amsterdam voor Elkaar aanvragen

618.807,00

400.000,00

618.807,00

400.000,00

Maatschappelijke dienstverlening

161.940,00

350.000,00

161.940,00

350.000,00

4.517.593,00

0,00

1.846.374,00

2.671.219,00

127.896,00

0,00

65.770,00

62.126,00

WMO egalisatiereserve

thuiswonenden ouderen
WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering
open-einde regelingen
Vergoeding experiment woningaanpassingen
mantelzorgers
Reserve Geweld achter de Voordeur

0,00

793.582,00

0,00

793.582,00

Reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO)

0,00

6.842.523,00

0,00

6.842.523,00

Reserve AWBZ-pakketmaatregel

0,00

2.180.000,00

0,00

2.180.000,00

29.046.864,70

17.489.705,39

12.988.603,23

33.547.966,86

Totaal
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Zorg
Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

1.919.848,94

1.256.812,22

722.397,13

2.454.264,03

72.242,57

0,00

0,00

72.242,57

0,00

74.775,00

0,00

74.775,00

RAK BMHK

484.396,60

0,00

484.396,60

0,00

Medewerkers GGD i.v.m. Vakantiehuisjes

112.207,00

0,00

112.207,00

0,00

3.314,11

0,00

3.314,11

0,00

28.221,05

0,00

2.107,84

26.113,21
0,00

Naam
Voorzieningen
Groot onderhoud huisvesting (GGD)
Ambulancedienst, dubieuze debiteuren
Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Promotie stichting Sarphati
Legaat BMHK
Legaat Wiepjes

0,00

3.949,58

396.165,96

0,00

396.165,96

0,00

Verhagen gelden

597.445,40

0,00

0,00

597.445,40

33.414,62

0,00

0,00

33.414,62

GR. Amstelland Algem.

GR AMSTELLAND VERLOFUREN

224.264,90

0,00

0,00

224.264,90

GR Amstelland Weerstand

558.628,48

1.047.291,97

312.619,00

1.293.301,45

-6.356,00

86.496,00

31.573,00

48.567,00

302.325,00

2.721,00

0,00

305.046,00

1.196.297,00

10.767,00

53.328,00

1.153.736,00

459.615,00

0,00

0,00

459.615,00

6.385.980,21

2.478.863,19

2.122.058,22

6.742.785,18

BMHK-Frictie
Verzorgingshuizen ouden van dagen
BIMZ
Afbouwkosten VZA
Totaal
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balans met bijlagen

3.949,58

GSB III middelen

Educatie & jeugd en diversiteit

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

balans met bijlagen

Overige bestemmingsreserves
Sociaal domein

372.874,94

0,00

372.874,94

0,00

Wij Amsterdammers

577.000,00

1.114.000,00

345.643,00

1.345.357,00

Kwaliteit Onderwijs

1.116.000,00

609.645,21

1.116.000,00

609.645,21

Bureau Leerplicht Plus

1.900.000,00

3.000.000,00

1.900.000,00

3.000.000,00

Van Acht tot Acht arrangementen

1.100.000,00

0,00

900.000,00

200.000,00

Bijzondere Trajecten Risicojongeren

2.200.000,00

1.773.414,48

864.950,00

3.108.464,48

Vrouwenemancipatie

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

Onderwijshuisvesting

3.119.984,00

0,00

3.119.984,00

0,00

Reserve inburgeringstrajecten

4.972.342,00

0,00

0,00

4.972.342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reserve Elleboog

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat

700.000,00

0,00

0,00

700.000,00

Jong Amsterdam / Kinderen Eerst

800.092,00

0,00

800.092,00

0,00

Reserve Matchpoint

0,00

1.255.000,00

255.000,00

1.000.000,00

Reserve restant gehouden bedragen Educatie

0,00

336.400,00

180.150,00

156.250,00

Reserve restant gehouden bedragen Jeugd

0,00

1.361.055,00

833.790,00

527.265,00

15.297.204,00

0,00

402.550,00

14.894.654,00

Oudkomers t.b.v. Herinrichting Inburgering Amsterdam

Egalisatie kapitaallasten nieuwbouw
Openbare Bibliotheek
Reserve GSB III

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

Voor- en Vroegschoolse educatie

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

WW-uitkering en reïntegratie (DMO)

583.246,41

0,00

0,00

583.246,41

Vakantiegeld (DMO)

874.520,90

1.133.408,00

887.002,00

1.120.926,90

34.113.264,25

12.082.922,69

17.150.377,94

29.045.809,00

Onbekende gever

39.339,00

354,00

0,00

39.693,00

Linnenbeursje

89.443,00

805,00

0,00

90.248,00

Voormalige tussenscholen

55.761,00

502,00

0,00

56.263,00

5.662,00

51,00

0,00

5.713,00

24.349,69

219,00

0,00

24.568,69

9.758,56

88,00

0,00

9.846,56

939,00

8,00

0,00

947,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

225.252,25

402.027,00

0,00

627.279,25

Totaal
Voorzieningen

Openbare scholen BLO
Ontslagen meisjes
De Geijselaar
Quien
Te stichten school
Totaal
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Verkeer en Infrastructuur

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per 31

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

Algemene reserves
Mobiliteitsfonds - algemene reserve

4.875.086,39

1.645.551,68

3.389.200,00

3.131.438,07

Totaal

4.875.086,39

1.645.551,68

3.389.200,00

3.131.438,07

Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve

34.545.799,09

44.029.819,00

27.187.008,74

51.388.609,35

Gemeentelijk aandeel in kosten busstation /

53.897.089,25

0,00

5.767.082,33

48.130.006,92

Overige bestemmingsreserves

auto-onderdoorgang CS
Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn

333.762.061,19

0,00

480.301.245,63

7.900.000,00

0,00

0,00

7.900.000,00

Inrichting Wibautas (UNA-geld)

1.564.272,00

0,00

1.000.000,00

564.272,00

NDSM-veer

1.778.010,00

85.170,21

494.460,00

1.368.720,21

Reserve beheer stedelijke infrastructuur

13.775.599,74

0,00

2.099.018,62

11.676.581,12

Reserve Voorrang Gezonde Stad

12.341.946,49

0,00

8.101.555,63

4.240.390,86

360.009,00

0,00

360.009,00

0,00

0,00

6.708.412,00

156.405,00

6.552.007,00

Gratis openbaar vervoer
IJweg West (VE)
Westrandweg / 2e Coentunnel (VE)

0,00

2.499.974,00

158.000,00

2.341.974,00

1.202.371,97

1.213.726,06

384.740,65

2.031.357,38

114.600,00

115.000,00

115.000,00

114.600,00

Egalisatiereserve CAN-gebied

0,00

6.870.000,00

1.317.869,94

5.552.130,06

Reserve WW van voormalig

0,00

392.640,00

0,00

392.640,00

274.018.881,98

395.676.802,46

47.141.149,91

622.554.534,53

162.192,96

Bewonersgarages Zuidoost
Vakantiegeld van voormalig DAB Parkeergebouwen medewerkers

dAB-Parkeergebouwen m edewerkers
Totaal
Voorzieningen
Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn

245.714,74

0,00

83.521,78

Brandwerende coating Piet Heintunnel

125.000,00

0,00

0,00

125.000,00

Risicofondsen N/Z-lijn

184.743.061,19

124.517.459,81

48.360.521,00

260.900.000,00

Exploitatie en investeringen NZK-veren

224.894.054,61

9.983.963,81

6.056.384,90

228.821.633,52

0,00

1.357.499,55

104.000,00

1.253.499,55

5.041.340,82

921.509,55

2.602.512,63

3.360.337,74

415.049.171,36

136.780.432,72

57.206.940,31

494.622.663,77

Bijdrage OGA Fietsenstalling Zuid/WTC
Groot onderhoud Parkeergebouwen
Totaal
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balans met bijlagen

146.539.184,44

Risicoreservering IJsei

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

19.276.135,00

0,00

6.183.191,00

13.092.944,00

773.788,00

0,00

0,00

773.788,00

2.911.902,00

1.000.000,00

7.000,00

3.904.902,00

Naam
Overige bestemmingsreserves
Reserve Groengelden 2003-2006
Reserve WW (DRO)
De Rode Loper
Integraal informatiebeheer
Museumplein

balans met bijlagen

Hot spots verloedering

499.785,00

0,00

499.785,00

0,00

2.847.073,00

0,00

747.859,00

2.099.214,00

994.460,00

0,00

572.419,00

422.041,00

Leidseplein

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

Impuls Brede School

1.331.228,00

60.000,00

1.160.000,00

231.228,00

Bijdrage Masterplan Artis

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

Reserve Jump in

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

Reserve Sportuitmarkt

0,00

100.000,00

12.500,00

87.500,00

Reserve Verenigingsondersteuning

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Reserve Topsportevenementen

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

Reserve Amsterdamse Bos

0,00

280.000,00

280.000,00

0,00

Reserve Hortus

0,00

497.000,00

0,00

497.000,00

0,00

540.000,00

0,00

540.000,00

Versterking grenzen Amsterdamse Bos

Reserve MAJOS

47.968,50

0,00

47.968,50

0,00

Vakantiegeld (DAB - Amsterdamse Bos)

-27.000,00

27.000,00

0,00

0,00

Afwikkeling verzelfstandiging camping

52.000,00

0,00

52.000,00

0,00

Amsterdamse Bos
Vakantiegeld (DAB - Sporthallen Zuid)
Totaal

27.000,00

-27.000,00

0,00

0,0

39.734.339,50

3.377.000,00

10.362.722,50

32.748.617,00

13.704.212,75

315.600,00

1.080.200,42

12.939.612,33

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

136.366,97

112.670,00

54.613,00

194.423,97

Voorzieningen
Voorziening 1e verstrating
Geldlening basketbalvereniging ABC
Groot onderhoud hallen (DAB / Sporthallen Zuid)
Groot onderhoud (DAB - Westpoort / Boedelbeheer)
Totaal
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38.455,06

0,00

38.455,06

0,00

13.879.034,78

473.270,00

1.173.268,48

13.179.036,30

Cultuur en monumenten
Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

13.508.000,00

0,00

8.000,00

13.500.000,00

32.423,27

0,00

32.423,27

0,00

Personele lasten ATV i.v.m. pensioen

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

Vakantiegeld (AHM)

139.357,00

0,00

139.357,00

0,00

Wachtgeld (AHM)

254.185,47

0,00

254.185,47

0,00

Incidentele prioriteit nieuw depot

634.590,73

0,00

634.590,73

0,00

Programmering Muziekgebouw aan het IJ

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

Overdracht 11 Cultuurpanden

302.644,00

721.033,00

0,00

1.023.677,00

Naam
Overige bestemmingsreserves
Herontwikkeling Stedelijk Museum
Aankopen en ontsluiting collectie

Reserve website Your Amsterdam

200.000,00

200.000,00

0,00

134.211,00

0,00

37.000,00

97.211,00

Urgent onderhoud cultuurinstellingen

821.000,00

0,00

601.000,00

220.000,00

580,00

17.000,00

17.580,00

0,00

Reserve AT5

436.290,00

0,00

122.190,00

314.100,00

Cultureel Beleggen

509.077,00

Kunstenplan 2001-2004

260.355,00

384.722,00

136.000,00

Reserve Talentontwikkeling

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

Reserve Laboratorium

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

84.059,66

77.597,10

84.059,66

1.295.763,80

0,00

1.882.441,80

Vakantiegeld (DAB - Archeologie en Monumentenzorg) 77.597,10
Amsterdams Restauratiefonds
Portugees / Israelische Synagoge
Totaal

586.678,00
1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

18.827.911,57

2.832.578,46

2.899.923,57

18.760.566,46

701.000,00

0,00

701.000,00

0,00

60.209,84

0,00

60.209,84

0,00

0,00

66.614,00

0,00

66.614,00

Voorzieningen
Bankgiroloterij
Voorziening Ymere
Randstad Urgent
Monumenteninformatiesysteem
Totaal

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

761.209,84

216.614,00

761.209,84

216.614,00
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balans met bijlagen

0,00

Wachtgelden Muziekschool - 2011

Milieu en water

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

Algemene reserves
Egalisatiereserve (Waternet)
In te verdienen overnamesommen (Waternet)
Totaal

8.886.717,50

2.708.661,00

0,00

11.595.378,50

-3.964.441,38

1.321.480,88

0,00

-2.642.960,50

4.922.276,12

4.030.141,88

0,00

8.952.418,00

Overige bestemmingsreserves
1.781.191,23

0,00

0,00

1.781.191,23

Vakantiegeld (DMB)

Bodemsaneringsgelden gemeente

553.576,47

621.602,63

553.576,47

621.602,63

Dienstverlening DMB (Milieu en Water)

212.968,47

96.000,00

100.000,00

208.968,47

33.000,00

0,00

0,00

33.000,00

12.658.578,95

131.227,02

0,00

12.789.805,97

balans met bijlagen

Milieuprioriteiten
Nazorg Diemerzeedijk

2.079.102,16

0,00

579.102,16

1.500.000,00

Modelwoningen

Luchtkwaliteit

150.000,00

0,00

100.000,00

50.000,00

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

182.329,71

0,00

182.329,71

0,00

3.654.695,72

579.102,16

2.023.697,36

2.210.100,52
678.892,18

Fonds Luchtkwaliteit
Reserve Klimaat

0,00

678.892,18

0,00

25.777,43

2.489,29

0,00

28.266,72

Vakantiegeld (BBA)

258.025,89

21.549,78

0,00

279.575,67
288.101,02

Aanleg standaardligplaatsen
WW-gelden (BBA)

288.101,02

0,00

0,00

Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)

990.384,00

0,00

343.440,00

646.944,00

Vakantiegeld (AEB)

537.683,00

675.814,00

537.683,01

675.813,99

23.405.414,05

2.806.677,06

4.419.828,71

21.792.262,40

Totaal
Voorzieningen
Vak Matig
Bodemsanering (OGA)
Rioolrecht

207.249,11

0,00

0,00

207.249,11

13.979.594,09

15.988.808,00

14.600.946,61

15.367.455,48

-128.527,00

0,00

1.866.123,00

-1.994.650,00

Technische risico’s AVI

4.093.117,00

4.238.141,00

3.611.402,67

4.719.855,33

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen AVI

9.293.193,00

4.510.067,35

10.550.287,00

3.252.973,35

335.283,00

0,00

335.283,00

0,00

83.729,00

0,00

83.729,00

0,00

27.863.638,20

24.737.016,35

31.047.771,28

21.552.883,27

Herstructurering (AEB)
Groot onderhoud Depot Gevaarlijk Afval
Totaal
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Economie en haven
Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

Kapitaalsuitbreiding ASP

2.501.890,11

0,00

501.890,10

2.000.000,01

Totaal

2.501.890,11

0,00

501.890,10

2.000.000,01

87.558.192,73

237.862,13

777.016,59

87.019.038,27

669.345,00

0,00

669.345,00

0,00

5.380.489,84

1.580.180,00

2.343.409,00

4.617.260,84
487.892,00

Naam
Algemene reserves

Overige bestemmingsreserves
Afkoopsommen van erfpachttermijnen
Fonds exploitatieverliezen
Fonds strategische projecten

387.892,00

100.000,00

0,00

675.672,23

1.424.601,18

1.283.808,13

816.465,28

Winstdelingsregeling (HA)

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

Wachtgeldfonds (HA)

264.400,45

0,00

264.400,45

0,00

Duurzaamheid

500.000,00

1.500.000,00

136.516,85

1.863.483,15

2.747.161,85

1.282.930,67

4.030.092,52

0,00

132.475,46

74.360,00

0,00

206.835,46

Fonds Ontwikkelings Maatschappij
Wachtgeldfonds (EZ)

100.285,26

0,00

100.285,26

0,00

Evenementenfonds

Vakantiegeld (EZ)

1.134.972,00

1.555.204,00

529.338,19

2.160.837,81

Topstad

4.750.000,00

2.368.400,52

3.934.628,20

3.183.772,32

163.771,75

81.128,00

0,00

244.899,75

0,00

1.808.028,00

0,00

1.808.028,00

104.644.658,57

12.012.694,50

14.068.840,19

102.588.512,88

Holland Casino
Reserve Economische Zaken
Totaal
Voorzieningen
Egalisatie onderhoud (HA)

2.817.324,15

295.845,00

368.137,00

2.745.032,15

Latente bodemverplichtingen

10.493.214,00

1.089.691,65

443.535,39

11.139.370,26

Voorziening verbeteren achterlandverbindingen

7.619.489,00

11.777.247,75

0,00

4.157.758,75

Fonds inzamelen scheepsafval

980.447,82

0,00

254.435,24

726.012,58

Wrakkenwet

220.000,00

0,00

0,00

220.000,00
20.931,47

Sonate

42.693,59

0,00

21.762,12

137.088,00

100.000,00

152.500,00

84.588,00

Fonds beheer baggerstortlocaties

5.199.030,00

103.980,00

0,00

5.303.010,00

Touringcarterminal Nieuw Europa

1.633.609,00

0,00

0,00

1.633.609,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

LSFA/LSCA

0,00

2.614.603,11

0,00

2.614.603,11

Microkredieten

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

33.300.654,35

5.504.119,76

5.398.128,50

33.406.645,61

Egalisatie onderhoud vaartuigen (HA)

Spinozacentrum

Totaal
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balans met bijlagen

Fonds promotie Sail 2010
Vakantiegeld (HA)

Facilitair en bedrijven
Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per 31

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

202.021,27

0,00

3.000,00

199.021,27

0,00

0,00

0,00

0,00

Algemene reserve (IBA)

3.027.544,00

201.338,00

39.000,00

3.189.882,00

Algemene bedrijfsreserve (PMB)

Naam
Algemene reserves
Algemene reserve (SHI)

balans met bijlagen

Bedrijfsreserve SHI - ICTB

3.279.134,01

327.290,00

43.000,00

3.563.424,01

Algemene bedrijfsreserve (ACAM)

718.565,29

121.000,00

228.969,24

610.596,05

Algemene reserve (Wibautgroep)

164.690,00

31.480,00

2.000,00

194.170,00

Algemene reserve (Stadstoezicht)

324.817,49

0,00

319.957,00

4.860,49

Algemene reserve (Stadsbank van Lening)

4.691.386,00

537.257,00

61.000,00

5.167.643,00

Algemene reserve (DAB - Materiaaldienst)

2.430.050,00

193.485,00

792.000,00

1.831.535,00

543.547,00

176.625,00

7.000,00

713.172,00

15.381.755,06

1.588.475,00

1.495.926,24

15.474.303,82

Bedrijfsreserve (DAB - ICT Beheergroep)
Totaal
Overige bestemmingsreserves
Reserve data- en telecommunicatie

21.401,11

0,00

21.401,00

0,11

Vakantiegeld (FBA)

293.544,09

581.916,00

534.388,00

341.072,09

Wachtgeld (FBA)

300.000,00

0,00

1.837,00

298.163,00

Retourcommissie mediabeheer

110.282,01

0,00

0,00

110.282,01

0,00

126.790,00

0,00

126.790,00

Vakantiegeld (GDV)

109.499,27

193.084,00

186.295,50

116.287,77

Reserve WW (GDV)

9.510,95

0,00

9.510,95

0,00

495.246,00

297.344,00

0,00

792.590,00

Reserve Verbeterplan CCA

AGA
Bureau Integriteit

1.133,00

55.736,00

0,00

56.869,00

ABC Pool

294.946,50

252.524,00

0,00

547.470,50

Dienstverlening

160.751,29

-1,29

160.750,00

0,00

0,00

323.550,00

160.750,00

162.800,00

Reserve Dienstverlening FBA
Reserve BRI Tranche 2

425.441,00

0,00

0,00

425.441,00

WW en wachtgeld (SHI)

318.607,01

0,00

25.506,00

293.101,01

Vakantiegeld (SHI)

92.174,84

571.092,00

326.001,00

337.265,84

126.124,50

0,00

126.124,50

0,00

29.067,50

0,00

29.067,50

0,00

2.858.915,00

0,00

1.750.000,00

1.108.915,00

Reserve meubilair CI&B

57.573,00

0,00

5.757,00

51.816,00

Vakantiegeld E-Net

29.592,31

0,00

29.592,00

0,31

1.312.188,00

0,00

369.800,00

942.388,00

Vakantiegeld (SHP)

93.422,20

209.118,90

170.142,91

132.398,19

Reserve WW (SHP)

90.581,82

0,00

0,00

90.581,82

249.264,01

0,00

224.955,79

24.308,22

58.813,48

0,00

58.813,48

0,00

519.917,96

298.408,99

0,00

818.326,95
1.616.673,99

Reserve voicemail (E-Net)
Telecommunicatie
Reserve Tranche 1/Transformatie (SHI)

Reserve ALL IP

Egalisatiereserve P-Net
Egalisatiereserve P-beheer
Winstreserve (25%) (IBA)
Wachtgeld (IBA)

1.617.907,00

0,00

1.233,01

Vakantiegeld (IBA)

562.154,07

1.009.564,00

954.282,72

617.435,35

Reserve nieuwe huisvesting (IBA)

477.788,47

0,00

109.772,32

368.016,15

Reserve Round About IBA

0,00

396.080,00

396.080,00

0,00

Reserve Virtuele Maquette tafel

0,00

100.000,00

20.497,50

79.502,50

Reserve Verbetering Bedrijfsvoering

0,00

250.000,00

30.916,35

219.083,65

Discontinuïteitsreserve uitzendfunctie

0,00

0,00

0,00

0,00

1.633.645,21

89.100,00

200.000,00

1.522.745,21

Incassobureau

150.185,42

0,00

80.000,00

70.185,42

Professionalisering PMB

492.255,00

0,00

50.000,00

442.255,00

Egalisatiereserve nieuwe activiteiten

WW-verplichtingen (PMB)

489.600,00

0,00

0,00

489.600,00

Vakantiegeld (PMB)

392.945,00

468.830,00

392.945,00

468.830,00
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Facilitair en bedrijven

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per 31

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

Huisvesting en meubilair (PMB)

189.652,00

0,00

13.350,00

176.302,00

WW-uitkeringen (ACAM)

243.012,98

0,00

64.972,81

178.040,17

Vakantiegeld (ACAM)

239.118,80

383.918,19

379.056,75

243.980,24

WW-verplichtingen (Wibautgroep)

15.774,00

0,00

0,00

15.774,00

Vakantiegeld (Wibautgroep)

32.737,00

36.946,00

32.737,00

36.946,00

Vakantiegeld (Stadstoezicht)

904.346,33

1.541.212,00

1.544.027,00

901.531,33
1.200.000,00

Reserve LHOR
Projecten (25% van de winst)
Betaalautomaten
Opknappen / onderhoud Nes 57b

1.200.000,00

0,00

510.457,00

42.760,00

510.461,62

180.820,00

0,00

70.297,00

110.523,00

62.000,00

0,00

62.000,00

0,00

123.000,00

205.536,00

216.892,00

111.644,00
186.127,00

Reserve WW (SBL)

186.127,00

0,00

0,00

Afkoopsommen erfpachttermijnen

140.431,42

0,00

140.431,42

0,00

Exploitatieverliezen groente- en fruithal

113.445,05

0,00

0,00

113.445,05

Ontwikkelingsstrategie Food Center

985.943,92

0,00

985.943,92

0,00

21.442,84

0,00

21.442,84

0,00

104.084,98

0,00

104.084,98

0,00

1.850.200,70

987.876,00

0,00

2.838.076,70

Vakantiegeld (voormalig dAB - Westpoort)
Vakantiegeld (DAB - Materiaaldienst)
Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam
Vakantiegeld (DAB - ICT Beheergroep)

79.652,87

0,00

79.652,87

0,00

19.389.031,53

10.089.081,79

10.184.068,12

19.294.045,20

46.797,65

2.190.343,00

0,00

2.237.140,65

0,00

600.969,00

0,00

600.969,00

59.861,25

-49.221,25

0,00

10.640,00

0,00

27.420,00

0,00

27.420,00

Onderhoudsfonds gebouwen (Stadsbank van Lening) 297.498,32

280.260,00

413.540,82

164.217,50

0,00

20.382,00

0,00

Totaal
Voorzieningen
Onderhoudsfonds (FBA)
Voorziening terugbetaling efﬁciencyvoordelen
Aanspraken in het kader van spaarverlof
Bovenmatig verlof
Catalogus Materiaaldienst

20.382,00

Groot onderhoud gebouw en terrein
(DAB - Materiaaldienst)

113.048,00

96.000,00

117.692,00

91.356,00

Totaal

537.587,22

3.145.770,75

551.614,82

3.131.743,15
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balans met bijlagen

Vakantiegeld (Stadsbank van Lening)

0,00
42.764,62

Stedelijke ontwikkeling
Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

Algemene reserve grondexploitatie

40.658.333,37

111.505.678,03

164.024.385,12

-11.860.373,72

Totaal

40.658.333,37

111.505.678,03

164.024.385,12

-11.860.373,72

Dienstverlening DMB (Stedelijke Ontwikkeling)

145.289,72

119.000,00

100.000,00

164.289,72

Eigen risico WW (DMB)

473.977,68

0,00

0,00

473.977,68

Besluit Woninggebonden Subsidies 5e fonds

3.051.309,34

1.945.900,90

3.199.027,66

1.798.182,58

Stimuleringsfonds volkshuisvesting, KTA-deel

16.047.367,88

0,00

3.969.437,25

12.077.930,63

Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel

80.231.802,33

17.805.496,08

13.340.834,00

84.696.464,41

31.561,27

1.205.824,30

65.258,14

1.172.127,43

147.492,08

0,00

0,00

147.492,08

1.956.000,00

0,00

396.000,00

1.560.000,00

Naam
Algemene reserves

balans met bijlagen

Overige bestemmingsreserves

Broedplaatsen
Betaalbare woningen IJburg
Aanjagen productie / jongerenhuisvesting
WW-fonds (Dienst Wonen)

51.324,61

0,00

51.324,61

0,00

Vakantiegeld (Dienst Wonen)

413.701,48

428.552,44

413.701,64

428.552,28

Creatieve Hotspots

307.124,00

236.588,40

500.000,00

43.712,40

Restantgehouden bedragen

267.500,00

0,00

243.877,06

23.622,94

110.032.004,30

29.567.343,56

54.582.480,32

85.016.867,54

36.017.405,75

69.998.179,41

45.278.509,08

60.737.076,08

3.380.593,63

0,00

0,00

3.380.593,63

Vakantiegeld (OGA)

921.157,06

1.501.341,26

1.397.570,77

1.024.927,55

Inactieven (OGA)

652.415,12

100.000,00

640.585,06

111.830,06

5.999.244,98

421.162,47

1.297.579,92

5.122.827,53

398.032,27

0,00

398.032,27

0,00

0,00

30.546.240,64

0,00

30.546.240,64

Bestemmingsreserves grondexploitatie
Gronddeel Stimuleringsfonds
Strategische ruimtelijke projecten

Aanjagen woningbouwproductie
Egalisatiereserve Noordwaarts
Zuidelijke IJ-oevers
Reserve Groenfonds Zuidas

3.333.604,80

0,00

0,00

3.333.604,80

103.218.069,46

3.870.677,65

0,00

107.088.747,11

Aanloopkosten ontwikkelingsalliantie

421.143,00

0,00

421.143,00

0,00

Bestuurlijke Begeleiding Zuidas

305.953,00

0,00

305.953,00

0,00

Lopende Verplichtingen IJburg

0,00

0,00

0,00

0,00

Reserve Programma Maatschappelijke Investeringen 7.112.077,00

0,00

7.112.077,00

0,00

754.000,00

0,00

754.000,00

Reserve Zuidas Gronexploitatie

Reserve Huisvesting OKC’s

0,00

Reserve restant gehouden bedragen Stedelijke vernieuwing 0,00
Vakantiegeld (DAB - Geo- en Vastgoedinformatie)
Totaal

18.750,00

0,00

18.750,00

184.660,08

133.544,53

120.900,31

197.304,30

375.100.810,84

158.652.601,64

133.834.291,09

399.919.121,39

Voorzieningen
Fonds Woningbedrijf
AMH-fonds
Verschillen Trafoleningen
Parkeergarages Bijlmermeer
Geluidssanering woningen A10
Fonds disagio leningen
EFRO Urban 2
EFRO Doelstelling 2 Groot Oost
BWS vrije ruimte
BWS Rente
Izmit verplichtingen

362.298,74

0,00

216.820,39

145.478,35

15.488.295,67

1.194.210,06

572.845,40

16.109.660,33

324.237,60

1.153.222,90

1.477.460,60

-0,10

6.080.706,87

0,00

0,00

6.080.706,87

0,00

0,00

0,00

0,00

298.008,87

0,00

0,00

298.008,87

56.846,17

0,00

-330.467,35

387.313,52

0,00

0,00

-2.669.695,28

2.669.695,28

0,00

207.000,00

207.000,00

0,00

23.762.463,61

6.411.958,17

27.564.592,88

2.609.828,90

2.454,01

0,00

2.454,01

0,00

5.479.961,49

6.569,98

48.737,39

5.437.794,08

EFRO Kansen voor West

0,00

34.734.000,00

14.135.059,00

20.598.941,00

Risico’s grondexploitatie

839.585.051,60

95.939.227,36

137.818.142,03

797.706.136,93

Gronddeel Stimuleringsfonds

135.220.673,72

9.854.123,32

14.913.780,00

130.161.017,04

60.000,00

60.000,00

0,00

120.000,00

Vervanging / vernieuwing Graﬁsch Vastgoed

583.216,00

82.110,00

0,00

665.326,00

Afbouw LMD

420.000,00

0,00

219.466,82

200.533,18

1.027.724.214,35

149.642.421,79

194.176.195,89

983.190.440,25

Starterslening

Meten NAP net in 2004

Totaal
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Bestuur en concern

Naam
Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief)

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per 31

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

49.645,84

0,00

24.063,27

0,00

25.582,57

199.046,82

363.313,77

354.350,53

0,00

208.010,06

Ingebruikneming de Bazel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Huisstijl (Stadsarchief)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Doelmatig verhuizen (Stadsarchief)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.199,34

0,00

20.199,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

930.885,99

216.310,00

0,00

0,00

1.147.195,99

Vakantiegeld (Stadsarchief)

Opdrachten fotografen
Nieuwbouw Stadsarchief
Rampenfonds (internationale hulpverlening)
Wachtgeld (BDA)

0,00

11.233,67

0,00

0,00

1.517.123,50

1.298.310,00

0,00

1.517.128,20

WW (BDA)

474.936,65

12.260,00

0,00

0,00

487.196,65

Bouwfraudegelden

234.351,93

0,00

44.350,00

0,00

190.001,93

Opdrachtgeverschap Rokin Groep

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Doorontwikkeling P-Net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Multichannel / Burger Koning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.970,78

30.570,12

29.970,00

0,00

30.570,90

Reserve Bestuursondersteuning

361.229,00

610.735,32

296.654,41

0,00

675.309,91

Reserve Concernontwikkeling

150.000,00

245.500,00

395.500,00

0,00

0,00

Digitaal archief

773.290,56

28.998,00

100.800,00

0,00

701.488,56

Vakantiegeld wethouders

Reserve Dienst ICT

0,00

714.536,25

0,00

0,00

714.536,25

WABO

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

37.611,20

39.271,38

37.611,20

0,00

39.271,38

7.940,81

0,00

7.940,81

0,00

0,00

32.520,20

35.568,84

32.520,20

0,00

35.568,84

Vakantiegeld (Rekenkamer)
WW (Rekenkamer)
Vakantiegeld (Raadsgrifﬁe)
Reserve WW (Raadsgrifﬁe)

46.376,01

0,75

0,00

0,00

46.376,76

Vierjarige reserve Raadsgrifﬁe

97.952,88

50.260,00

0,00

0,00

148.212,88

Raadsonderzoeken

1.500.000,00

0,00

821.677,75

0,00

678.322,25

Vakantiegeld (VWS)

138.381,72

195.846,02

198.884,43

0,00

135.343,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121.558,07

0,00

33.036,48

0,00

88.521,59

Vakantiegeld (Ombudsman)

43.681,99

44.415,45

43.681,99

0,00

44.415,45

WW (Ombudsman)

53.500,36

0,00

0,55

0,00

53.499,81

Wachtgeld (SHP)
Egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen

WW-uitkeringen (DPG)

391.092,73

0,00

106.804,04

0,00

284.288,69

Vakantiegeld (DPG)

344.391,38

588.784,88

558.165,22

0,00

375.011,04

Kwaliteit authentieke registraties

141.557,90

0,00

141.557,90

0,00

0,00

58.309,19

0,00

58.309,19

0,00

0,00

2.114.999,89

0,00

2.030.066,67

0,00

84.933,22
0,00

Handhaving adrescontroles
BRI (Basisregistraties en ICT)
Digitaliseren Archieven

92.135,00

0,00

92.135,00

0,00

Digitaal afspraken BZ

132.825,52

0,00

132.825,52

0,00

0,00

WW / Wachtgeld (O+S)

425.455,47

200.000,00

145.500,00

0,00

479.955,47

88.672,33

87.339,57

88.672,33

0,00

87.339,57

(DAB - Directie en Staf)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

WW-uitkeringen (DPG)

381.148,90

0,00

0,00

0,00

381.148,90

Vakantiegeld (O+S)
Ontwikkelkosten basisregistratie en ICT-infrastructuur

Kwaliteit Basisregistraties Vastgoed
Totaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.783.216,83

6.180.833,85

7.104.820,50

0,00

9.859.230,18
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11.233,67
1.298.314,70

Vakantiegeld (BDA)

Bestuur en concern

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per 31

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

24.008,59

216,08

0,00

0,00

24.224,67

175.785,13

376.700,00

0,00

0,00

552.485,13

Voorzieningen
Legaat van Eck

balans met bijlagen

Groot onderhoud (Stadsarchief)
Archiefbank (Stadsarchief)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opdrachten fotografen (GAA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Egodocumenten II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aankoop tekeningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Thesauriëren Ordinaris

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vicarygoederen

125.084,52

0,00

0,00

0,00

125.084,52

Gildenfondsen

363.995,43

80.724,00

0,00

0,00

444.719,43

Liefdadigheidsdoelen

514.389,12

9.626,00

0,00

0,00

524.015,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.593,66

0,00

24.593,00

0,00

0,66

Gezondheidsonderzoek Bijlmer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Government United

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Methode Overijssel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Project ziekteverzuim

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Debiteuren E-Government

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voormalig personeel GCEI

1.624.222,41

0,00

456.684,71

0,00

1.167.537,70

Citymarketing
Portaal Amsterdam

Waardeoverdracht pensioenen (gewezen)
wethouders

1.867.491,64

87.249,29

0,00

0,00

1.954.740,93

Pensioenfonds Concertgebouworkest

848.886,26

44.557,39

160.012,33

0,00

733.431,32

Pensioenfonds Crediet en Voorschot

343.970,00

14.234,74

36.618,96

0,00

321.585,78

Pensioenfonds Hulp voor Onbehuisden

435.745,35

15.000,00

35.361,33

0,00

415.384,02

2.406.425,18

3.531,70

230.753,44

0,00

2.179.203,44

Bejaardenoorden
Privatiseringsoperatie Slotervaartziekenhuis

2.358.020,70

0,00

187.328,32

0,00

2.170.692,38

Privatisering Stadsdrukkerij

7.985.122,71

0,00

1.446.146,90

0,00

6.538.975,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224.325,02

21.600,24

171.204,89

0,00

74.720,37

2.075.374,18

67.280,20

356.538,42

0,00

1.786.115,96

458.372,40

0,00

57.442,23

0,00

400.930,17

50.464,16

300.000,00

74.000,00

0,00

276.464,16

199.791,55

0,00

10.543,85

0,00

189.247,70

2.439.656,82

60.552,26

516.355,17

0,00

1.983.853,91

Elektronisch stemmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bijdrage Ministerie SZW t.b.v. Handhaving

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subsidie Verbindende Schakels SZW

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.545.724,83

1.081.271,90

3.763.583,55

0,00

21.863.413,18

Privatisering GAC
Privatisering GEAM Inservice
Privatisering Omegam
Privatisering Museum voor de Moderne Kunst
Privatisering GEAM blauw (WGF)
Voormalig personeel GPI
Commissie Sanering Slotervaart

Totaal
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Algemene dekkingsmiddelen

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

Stand per 31

01-01-2009

exploitatie

exploitatie

31-12-2009

143.155.150,72

1.693.027,00

0,00

144.848.177,72

76.617.451,72

0,00

7.000.000,00

69.617.451,72

4.083.028.380,05

135.533.383,87

51.230.492,57

4.167.331.271,35

Algemene reserves
Weerstandsvermogen
Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf
Afkoopsommen erfpacht
Algemene reserve (DRO)
Totaal

1.875.949,00

326.631,00

0,00

2.202.580,00

4.304.676.931,49

137.553.041,87

58.230.492,57

4.383.999.480,79

Overige bestemmingsreserves
Reserve Bouwfonds
Garantiefonds Gemeentelijke

7.292.756,30

0,00

0,00

7.292.756,30

393.453,53

400.000,00

232.426,80

561.026,73

Reserve fusie waterbeheer

60.142.791,33

2.255.361,70

3.838.071,67

58.560.081,36

123.291.426,03

99.101.900,00

82.393.322,03

140.000.004,00

Deelneming GVB

78.830.374,00

0,00

0,00

78.830.374,00

Beurs van Berlage

5.871.000,00

0,00

0,00

5.871.000,00

51.841.744,00

0,00

51.841.744,00

0,00

Reserve incidentele ruimte 2010

0,00

104.450.447,59

0,00

112.450.471,59

NUON-gelden

0,00

758.294.406,14

389.600.000,00

368.694.406,14

“Reserve Incidenteel 2010 gevormd uit

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00
1.200.000,00

Egalisatiefonds kapitaallasten

Incidenteel 2009

vrijval facilitaire reserves in rekening 2009 (motie 434/ B””)”
Reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / heroverwegingen

0,00

1.200.000,00

0,00

891.030,18

3.854,83

0,00

894.885,01

Egalisatiereserve splitsingsunit

3.042.109,95

0,00

1.542.109,95

1.500.000,00

Reserve bedrijfsvoering (OGA)

699.234,51

Afkoopsommen erfpacht 2e termijn

1.232.854,51

4.441.701,00

4.975.321,00

Wachtgeldfonds (DBGA)

376.825,81

0,00

285.940,00

90.885,81

Vakantiegeld (DBGA)

595.169,02

984.536,00

945.963,00

633.742,02

Basisregister WOZ

0,00

904.309,00

0,00

904.309,00

Reserve WW (DWI)

1.607.195,23

0,00

0,00

1.607.195,23

Vakantiegeld (DIVV)

697.222,39

1.601.125,27

1.365.688,29

932.659,37

Reserve WW-premies (dIVV)

384.942,89

0,00

68.285,02

316.657,87

Vakantiegeld (DRO)
Totaal

515.831,00

955.089,00

922.243,00

548.677,00

337.006.726,52

974.792.730,53

538.011.114,76

781.789.392,29

Voorzieningen
21.247.368,92

0,00

0,00

21.247.368,92

Verstrekte geldleningen

Garanties, geldleningen en claims

2.826.009,78

385.269,92

0,00

3.211.279,70

Voorziening voor contractkosten

2.679.521,85

0,00

2.679.521,65

0,20

energie deelnemingen
Juridische risico’s

44.765.201,06

13.612.746,00

9.091.069,00

49.286.878,06

Sophia Augusta / Lopez Suasso

604.322,60

5.439,00

0,00

609.761,60

Willet Holthuysen

146.827,24

1.321,00

0,00

148.148,24

1.009.747,30

0,00

0,00

1.009.747,30

0,00

36.673.667,11

0,00

36.673.667,11

73.278.998,75

50.678.443,03

11.770.590,65

112.186.851,13

Risico’s Beurs van Berlage
Escrow rekening NUON
Totaal
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Kredietbank Amsterdam

5

Verzameluitkering JUS

Regeling verzameluitkering Gemeenten

Besteed bedrag 2009
Verantwoorden op basis van
baten en lasten stelsel

OCW

9

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig
schoolverlaten

Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Besteed bedrag 2009

Gemeenten

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)
JUS

Opgebouwde reserve ultimo
2008
OCW

14

Regeling dagarrangementen en
combinatiefuncties

Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties (gewijzigde
regeling 23 mei 2007)

Gemeenten

€

Besteed bedrag 2008 aan
directe activiteiten
Alleen in te vullen als u dit
in SiSa 2008 nog niet heeft
verantwoord
Besteed bedrag 2008 aan
overhead
Alleen in te vullen als u dit
in SiSa 2008 nog niet heeft
verantwoord
Besteed bedrag 2008 aan
coﬁnanciering

speciﬁeke uitkeringen

Alleen in te vullen als u dit
in SiSa 2008 nog niet heeft
verantwoord”

OCW

15

VROM

20B

Brede scholen/
sportaccommodaties

Regeling stimulering
aanpassing huisvesting
brede scholen en aanpassing sportaccommodaties
i.v.m. multifunctioneel
gebruik 2006

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL)

Provinciale beschikking en/ Gemeenten en gemeenof verordening
schappelijke regelingen
(Wgr) (SiSa tussen
medeoverheden)

Gemeenten

Aantal gerealiseerde dagarrangementen (over de hele
looptijd)

150

47

Aantal gerealiseerde combinatiefuncties (over de hele
looptijd)

300

267

8

4

Aantal afgeronde projecten in
2009

Besteed bedrag 2009
Besteed bedrag 2009
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer invullen
en in de kolommen erna de
verantwoordingsinformatie voor
die beschikking.
1 Subsidieverordening lokale
maatregelen luchtkwaliteit
Noord-Holland 2008 (tweede
tranche) (2008-41069)
2 Ministerie van VROM: FEZ/
IFA/FO project 'Amsterdam
Electrisch'.zaaknummer
5090.09.1460
Besteed bedrag 2009 uit eigen
middelen
Besteed bedrag 2009 uit
bijdragen door derden (niet rijk,
provincie of gemeente)
Besteed bedrag 2009 uit de
door gemeente ontvangen rente
opbrengsten op door provincie
verstrekte bijdrage NSL
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€0

€ 3.638.905

€ 1.980.357
€0

€0

€0

speciﬁeke uitkeringen

€ 442.938

€ 6.011.862

€ 1.000.000

€ 2.023.697

€0

€0
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Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

21A

Bodemsanering (excl.
Bedrijvenregeling)

Wet bodembescherming
(Wbb), Besluit ﬁnanciële
bepalingen bodemsanering en Regeling
ﬁnanciële bepalingen
bodemsanering;

Provincies en gemeenten

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)
VROM

Besteed bedrag 2009 uit Wbb

Correctie besteed bedrag Wbb
voorgaande jaren
Besteed bedrag 2009 uit FES
Correctie besteed bedrag FES
voorgaande jaren
Aantal saneringen (inclusief SEB)

13

Alleen in te vullen na aﬂoop
programmaperiode
Aantal bodemonderzoeken
(inclusief SEB)

40

Alleen in te vullen na aﬂoop
programmaperiode
Aantal m2 gesaneerd oppervlak
(inclusief SEB)

1420765,00

Alleen in te vullen na aﬂoop
programmaperiode

speciﬁeke uitkeringen

Aantal m3 gesaneerde grond
(inclusief SEB)

6821690,00

Alleen in te vullen na aﬂoop
programmaperiode
Aantal m3 gesaneerd verontreinigd grondwater (inclusief SEB)

13773156,00

Alleen in te vullen na aﬂoop
programmaperiode
VROM

22B

Programma externe
veiligheid (EV)

Provinciale beschikking en/ Gemeenten (SiSa tussen
of verordening
medeoverheden)

Percentage van de verstrekte
bijdrage 2009 dat is gebruikt
voor het in dienst nemen vast
personeel EV
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer invullen
en in de kolommen erna de
verantwoordingsinformatie voor
die beschikking.
1 beschikking 2009

58,00%

2 aanvulling uit restant 06/07 voor
aanwending in 09/10

0,00%

Besteed bedrag 2009
VROM

24A

Beleidsregeling subsidies
Budget Investeringen
Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Beleidsregeling subsidies
Provincies en gemeenten
budget investeringen ruimtelijke kwaliteit (BIRK)

Subsidiabele kosten 2009 minus
bestedingen 2009 uit opbrengsten exploitatie
"Berekende opbrengst boven
drempelwaarde ten behoeve
van beneﬁt sharing
Alleen in te vullen na aﬂoop
project
Aantal gerealiseerde projecten
Alleen in te vullen na aﬂoop
project
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€ 938.016

€ 11.953.650

€0
€0
0

speciﬁeke uitkeringen

0

0

0

€ 194.206

€ 155.100

0

Nee

Ja

€0
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Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

Afspraak (7)

Realisatie (8)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)

28

26

0

0

0

0

0

0

Aantal gerealiseerde
kwaliteitsdragers
Alleen in te vullen na aﬂoop
project
VROM

26A

Vervolgsubsidieregeling
BANS Klimaatconvenant
2007

Vervolgsubsidieregeling
BANS Klimaatconvenant
2007

Provincies en gemeenten

Bestede subsidiabele uitvoeringskosten 2009 (kolom 12) en
besteding eigen middelen 2009
aan plan van aanpak (kolom 14)
Totaal aantal geplande
projecten (volgens plan van
aanpak) en totaal afgeronde
projecten (realisatie) tot en met
2009
toelichting afwijking indien
sprake is van nieuwe, gewijzigde
of vervallen projecten

VROM

27

Subsidieregeling aanpak
zwerfafval

Subsidieregeling aanpak
zwerfafval

Gemeenten

Totaal subsidiabele kosten 2009
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer invullen
en in de kolommen erna de
verantwoordingsinformatie voor
die beschikking.
1 ZAI09021
2 ZAP09045
3 ZAP07021
4 ZAP07040

speciﬁeke uitkeringen

Andere subsidies van het Rijk
of de Europese Commissie
ontvangen?
Kolom (7) en (8): wel of niet
ontvangen
Kolom (11): bedrag van
ontvangst
Alleen in te vullen na afronding
project
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer invullen
en in de kolommen erna de
verantwoordingsinformatie voor
die beschikking.
1 0
Basisproject: Plan van aanpak
bestuurlijk vastgesteld?
Alleen in te vullen na afronding
project
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer invullen
en in de kolommen erna de
verantwoordingsinformatie voor
die beschikking.
1 0
Plusproject/ proeftuinproject:
Projectevaluatie uitgevoerd?
Alleen in te vullen na afronding
project
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer invullen
en in de kolommen erna de
verantwoordingsinformatie voor
die beschikking.
1 0
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€ 203.681
€ 40.622

0

€0
Nee

€ 150.000
Nee

€ 80.000
Nee

€ 100.000
Ja

speciﬁeke uitkeringen

€0
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Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)
Wet Ruimtelijke Ordening
Besluit Ruimtelijke
Ordening

Gemeente Amsterdam

Realisatie (8)

Nota Ruimte project
Noordelijke IJ-oevers

Afspraak (7)

28

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)
VROM

31-12-12

31-12-12

0

0

1 CGO060276

2.840,0600

2.840,0600

2 CGO060017

12.940,4000 12.940,4000

Besteed bedrag 2009 (excl.
betoncentrale)
Bijdrage particuliere
grondeigenaren.
Verwervingskosten
betoncentrale
Verwachte einddatum project

VROM

36

Nieuwe Sleutel Projecten
(NSP)

Wet Ruimtelijke Ordening
Besluit Ruimtelijke
Ordening”

Gemeenten

Subsidiabele kosten 2009 minus
bestedingen 2009 uit opbrengsten exploitatie
Berekende opbrengst boven
drempelwaarde ten behoeve
van beneﬁt sharing
Alleen in te vullen na aﬂoop
project
Aantal gerealiseerde projecten
Alleen in te vullen na aﬂoop
project

WWI

48

Tijdelijke regeling CO2
Tijdelijke regeling CO2
Provincies en gemeenten
reductie gebouwde omge- reductie gebouwde omgeving 2006
ving 2006

CO2-reductie in 2009 (in tonnen)
NIET tot bewoning bestemde
gebouwen

speciﬁeke uitkeringen

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer invullen
en in de kolommen erna de
verantwoordingsinformatie voor
die beschikking.

CO2-reductie in 2009 (in
tonnen) tot bewoning bestemde
gebouwen
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer invullen
en in de kolommen erna de
verantwoordingsinformatie voor
die beschikking.
1 0
Declarabele kosten 2009
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer invullen
en in de kolommen erna de
verantwoordingsinformatie voor
die beschikking.
1 CGO060276
2 CGO060017
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0,0000

0,0000

€ 2.100.000

€0
€ 2.300.000

€0

0

speciﬁeke uitkeringen

0

€ 284.690

€ 62.481
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Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)
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Indicatoren (6)

Realisatie (8)

Wet Stedelijke
Vernieuwing

Afspraak (7)

Investering stedelijke
vernieuwing (ISV)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Departement (1)

Nummer (2)
50A

speciﬁeke uitkeringen

WWI

25 Mutaties in de woningvoorraad,
uitgesplitst naar aantallen
nieuwbouw op uitleglocaties

6.500

5.271

26 Mutaties in de woningvoorraad,
uitgesplitst naar aantallen
nieuwbouw als op locaties
binnen bestaand bebouwd
gebied van 2000 i.v.m. de
uitbreidingsbehoefte

2.500

9.857

27 Mutaties in de woningvoorraad,
uitgesplitst naar aantallen
nieuwbouw op locaties
binnen bestaand bebouwd
gebied van 2000 i.v.m. de
vervangingsbehoefte

11.000

6.818

28 Aantallen omzettingen huurwoningen in koopwoningen

25.000

27.417

Programma-gemeenten
(rechtstreekse ontvangers)

Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met
het Rijk zijn overeengekomen
o.b.v. het stedelijk meerjaren
ontwikkelingsprogramma
(MOP) en zijn vastgelegd in
het GSB-convenant per stad
(prestatielijst).
De in te vullen eenheid (in
kolom 7 en 8) is afhankelijk van
de prestatieafspraak.
Hieronder per regel één
doelstelling / prestatieafspraak
/ (sub)indicator invullen en
in de kolommen erna de
verantwoordingsinformatie

29 Aantallen vernietigde woningen

11.000

6.818

30 Aantallen ingrijpende
woningverbeteringen

10.000

8.539

31 Toename aantal volledig
toegankelijke woningen

16.000

20.861

32 Oppervlak (in m2 of ha)
openbare ruimte waarbij sprake
is van een kwaliteitsimpuls en/
of versterking van de culturele
betekenis.

360

261

33 Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend
oppervlak (ha).

137

172

34 Aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar
en integraal deel uitmaken van
de gebiedsontwikkeling, en de
mate waarin deze kwaliteiten
zijn geborgd in lokale planﬁguren en beleid.

27

28

speciﬁeke uitkeringen

Jaarrekening 2009 Cijfermatige overzichten 575

Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)

speciﬁeke uitkeringen

35 Aan te pakken deel van de
werkvoorraad gerelateerd aan
het landsdekkende in de bodem
aanwezige ernstig verontreinigde grond) en m3 (te saneren
verontreinigd) grondwater en
bpe’s bodemsaneringsprestatieeenheden). Vermelden welk
deel hiervan door saneringen
in eigen beheer tot stand zal
komen (zonder overheidsbijdrage in de ﬁnanciering).

5.600.000

35a Aantal saneringen totaal

250

35b - Aantal saneringen in eigen
beheer

38

35c - aantal onderzoeken totaal

730

35d - aantal onderzoeken in eigen
beheer

469

35e - aantal m2 verontreinigd
oppervlak totaal

272.981

35f - aantal m2 verontreinigd
oppervlak in eigen beheer

98.674

35g - aantal m3 verontreinigd
oppervlak totaal

479.405

35h - aantal m3 verontreinigd
oppervlak in eigen beheer

190.239

35i - aantal m3 verontreinigd
grondwater totaal

6.195

35j - aantal m3 verontreinigd
grondwater in eigen beheer

5.400

35k - aantal b.p.e.’s totaal

1.713.674

35l - aantal b.p.e.’s in eigen beheer

671.551

36 Aantal A- en railwoningen (absoluut en als percentage van het
totaal in de gemeente) waar de
saneringssituatie aan het eind
van het ISV2-tijdvak is opgelost

4.000

6.599

38 Saldo toe te voegen woningen
in bestaand bebouwd gebied
2000

9.000

11.776

125.000

125.000

0

0

39 Open doelstelling: Fysieke
voorwaarden voor aantrekkelijke
sociale en veilige omgeving
Het aantal m2 vloeroppervlak
van (her)ontwikkelde gebouwen
voor sociale en maatschappelijke voorzieningen
Verplichtingen / afspraken (in
aantallen of euro's) met VROM
n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak ISV I
Hieronder per regel één
verplichting / afspraak invullen
en in de kolommen erna de
verantwoordingsinformatie
1
Eindsaldo ISV I per ultimo 2004
Besteed bedrag 2009
Besteed bedrag t/m 2008
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speciﬁeke uitkeringen

€ 95.211.537

€ 164.304.851

€ 320.910.477
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Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

Gemeenten G31

Indicatoren (6)

Realisatie (8)

Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie
en veiligheid (SIV) en
Uitvoeringsregeling brede
doeluitkering sociaal,
integratie en veiligheid

Afspraak (7)

Brede doeluitkering
Sociaal, Integratie en
Veiligheid (GSB/SIV)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)
51

speciﬁeke uitkeringen

WWI

3 Aantal (t.o.v. de doelgroep
achterstandskinderen) doelgroep peuters dat deelneemt
aan voorschoolse educatie

3117

2919

4 Totaal aantal leerlingen (t.o.v.
de doelgroep achterstandskinderen) dat heeft deelgenomen
aan een schakelklas op grond
van de artikelen 166 en 166a
van de Wet op het primair
onderwijs

2080

2735

4a Open doelstelling:120 leerlingen extra taalklas VO

120

210

4a Open doelstelling: 10% extra
VVE

313

0

4b Open doelstelling: Krachtwijken:
Aanbod aan voorschoolse
plaatsen in de Krachtwijken

4600

4840

5 Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig schoolverlaters) scholieren
dat herplaatst is en alsnog een
startkwaliﬁcatie behaalt (60%
doelgroep)

4731

4470

6 Aantal deelnemers gestart met
een jaartraject educatie

9871

10060

338

345

Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met
het Rijk zijn overeengekomen
o.b.v. het stedelijk meerjaren
ontwikkelingsprogramma
(MOP) en zijn vastgelegd in
het GSB-convenant per stad
(prestatielijst).
De in te vullen eenheid (in
kolom 7 en 8) is afhankelijk van
de prestatieafspraak
Hieronder per regel één
doelstelling / prestatieafspraak
/ (sub)indicator invullen en
in de kolommen erna de
verantwoordingsinformatie

11a Aantal plaatsen in de residentiële vrouwenopvang
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Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)
€0

€0

€0
0

Zie toelichting indicator 3

0

Zie toelichting indicator 3

€0

Meeste VSV-ers kiezen
voor traject naar werk
(die keuze kan gemeente
niet beinvloeden). Door
de crisis is die uitstroom
lastiger te realiseren. Sinds
2008 heeft gemeente
de VSV-aanpak fors
aanescherpt.

€0
€0

Jaarrekening 2009 Cijfermatige overzichten 579

speciﬁeke uitkeringen

de beschikbare 4.840
VVE-plekken worden
ingenomen door
tenminste 3.600 peuters.
Van hen hebben 2.487
een doelgroep-indicatie,
504 hebben geen
doelgroep-indicatie, van
617 is de indicatie nog
niet bekend (in 70% zullen
dit doelgroep-peuters
zijn). Daarnaast is er een
groep peuters die niet in
het registratie-systeem is
opgenomen.

Afspraak (7)

Realisatie (8)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)

speciﬁeke uitkeringen
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11b Aantal vrouwen dat geholpen
wordt via de ambulante
hulpverlening

1580

1277

14a.a Plan van aanpak Maatschappelijke opvang is opgesteld en
goedgekeurd door VWS

1

1

14a.b Aantal individuele en integrale
trajectplannen voor dak- en
thuislozen

3600

3814

14a.c Aantal personen van bovenstaande groep in een stabiele
mix van zorg en verblijf

2800

2679

14b Open doelstelling: Aanvullende
afspraken extra impuls vrouwenopvang: Hulp en opvang
tienermoeders

3

15

15a Aantal kinderen tussen 0-12 jaar
met overgewicht, dat jaarlijks
opgespoord wordt

1000

4370

15b Aantal kinderen van bovengenoemde groep voor wie
gezondheidsinterventies wordt
ingezet (40%).

40%

59%

18a Open doelstelling: Het
verminderen van de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren (12 - 24 jaar)
in de criminaliteit Voor iedere
Marokkaanse jongere die een
delict pleegt is een aanpak
beschikbaar, waarbij op basis
van een triage en assessment
aan de jongere - en indien
nodig het gezin - een traject
op maat wordt geboden of
een geschakeld aanbod van
meerdere interventies.

14,10%

9,10%

18a.1 Intensivering Stop/Halt

525

525

18a.2 Taakstafzittingen

356

264

18a.4 Begeleiding jongeren tussen
voorgeleiding en schorsing

185

90

18a.5 Intensieve trajectbegeleiding
Marokkaans/Nederlandse
jongvolwassenen

80

107

18a.6 Aanpak en monitoring potentieel jeugdige veelplegers tot
25 jaar

0

161

Het aantal bedroeg 1680
in 2008. Blijfgroep is in
2009 overgegaan op een
ander registratie-systeem
voor eenmalige contacten
waarbij de registratie pas
m.i.v. september goed
verliep. Bij extrapolatie
van de juist geregistreerde aantallen zou
het totaal aan ambulante
contacten in 2009 zijn:
1729. Hiermee is de doelstelling gerealiseerd maar
deels niet veriﬁeerbaar

€0

.

Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)
€0

€0

€0

Plan van aanpak loopt een
jaar door (afspraak G4
en Rijk).

€0

€ 165.000

speciﬁeke uitkeringen

€ 99.674

€0

€ 64.500
€ 66.264
€ 50.550
€ 181.296

€0

Looptijd project juni
2007 – juni 2008. Project
Is opgegaan in het landelijke project ‘Justitiële
Voorwaarden’ van het
ministerie van Justitie.
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Indicatoren (6)

Afspraak (7)

Realisatie (8)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)

18a.7 Interventieteam 18-/18+ op
districsniveau

0

0

18a.8 open doelstelling: aanpak APV
overlast

0

0

18a.9 Intensivering aanpak
schoolverzuim

0

0

420

276

18a.12 SAOA-straatcoaches

290 jongeren
uit 12 overlast-gevende
en hinderlijke
groepen

290

18a.13 SAOA-interventiemedewerkers

speciﬁeke uitkeringen

18a.10 Schakelprogramma voor Marokkaanse jeugd met gedragsproblemen (aantal gezinnen)

322 gezinnen

313

18a.14 OMPG

85

57

18a.15 8-8 aanpak

75

150

18a.16 Pilot Amsterdam-West

0

0

18a.17 Onderzoeken

0

gerealiseerd

18a.18 Evaluatie en pogrammakosten

0

gerealiseerd

19a Het aantal registraties onderdak
in de maatschappelijke opvang

1000

1537

19b Het aantal meldingen overlast

4000

4306

20 Aanwezigheid van een convenant / arrangement tussen alle
lokale partijen betrokken bij de
aanpak huiselijk geweld

1

1

21 De aanwezigheid van een
advies- en meldpunt huiselijk
geweld.

6

6

113

103

24a Open doelstelling: aanpak ﬁrst
offenders: aantal probleemjongeren met meervoudige
problematiek dat een traject
krijgen aangeboden

650

807

24b Open doelstelling: aanpak
ﬁrst offenders: aantal risicojongeren dat een traject krijgen
aangeboden

1500

1585

24c Open doelstelling: aanpak ﬁrst
offenders: aantal voorlichtingen
in het basis en voortgezet
onderwijs ten behoeve van
preventie jeugdcriminaliteit.

700

670

23 Het verminderen van criminaliteit in risicogebieden en in de
woonomgeving mede door een
gebiedsgerichte aanpak

582 Cijfermatige overzichten Jaarrekening 2009

Project is geïntegreerd
in aanpak Intensieve
traject-begeleiding

€0

Project is halverwege 2007
gestart en gestopt halverwege 2008 (vanwege
onvoldoende instroom)

€ 60.000

Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)
€0

Aanpak nooit van de
grond gekomen; heeft
wel een rapport met
knelpunten opgeleverd.

€ 715.130

€ 5.928.560

Betreft aantal Mjongeren
dat door straatcoaches
wordt bereikt

€ 225.800
€ 342.782

Betreft zwaarste categorie gezinnen waarbij
oorspronkelijk nog geen
vervolgtrajct beschikbaar
was waardoor men langer
in begeleiding bleef

€ 337.500
€ 170.980

zie ook indicator 18a.10

€ 9.010

speciﬁeke uitkeringen

€ 340.937
€0
€0
€0

€0

€ 3.837.381

€ 460.000

€ 2.320.306

€0

Het jaargemiddelde is
698 (i.p.v. 700). Scholen
vragen sinds 2009 minder
voorlichting aan, vooral
m.b.t. vuurwerkrisico's.
zij geven meer tijd aan
het reguliere curriculum.
Gemeente kan het aantal
aanvragen van scholen
niet beinvloeden.
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Afspraak (7)

Realisatie (8)

Gemeenten G31

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)

Onderdeel inburgering
BDU SIV: Regeling inburgering G-31

24I.1 Aantal sportbonden dat ondersteund wordt

8

9

24I.2 Aantal stadsdelen/wijken
waarmee eigenstandige
projecten/generieke programma's worden uitgevoerd, gericht
op het bereiken van de toename
van de sportdeelname onder
de allochtone jeugd in het
algemeen.

10

14

24.239

17.893

Inburgeringsprestatieafspraken
niet zelf toevoegen, maar
onderstaande indicatoren
invullen
Aantal inburgeringsplichtigen
en vrijwillige inburgeraars voor
wie voor de eerste keer een
inburgeringsvoorziening is
vastgesteld
Aantal inburgeringsplichtingen
en vrijwillige inburgeraars
voor wie voor de eerste keer
een inburgeringsvoorziening
is vastgesteld en die uiterlijk
31 december 2009 hebben
deelgenomen aan het
inburgeringsexamen

speciﬁeke uitkeringen

Aantal inburgeringsplichtigen
en vrijwillige inburgeraars voor
wie voor de eerste keer een
gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld

584 Cijfermatige overzichten Jaarrekening 2009

3.117

6.060

668

Aantal inburgeringsplichtigen
en vrijwillige inburgeraars voor
wie voor de eerste keer een
gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld en
die uiterlijk 31 december 2009
hebben deelgenomen aan het
inburgeringsexamen

159

Aantal inburgeringsplichtigen,
als bedoeld in het besluit van de
Staatssecretaris van Justitie van
12 juni 2007, nr. 2007/11,voor
wie een inburgeringsvoorziening
is vastgesteld in de jaren 2007
t/m 2009 (gepardonneerden)

759

Aantal inburgeringsplichtigen,
als bedoeld in het besluit van de
Staatssecretaris van Justitie van
12 juni 2007, nr. 2007/11, voor
wie een inburgeringsvoorziening
is vastgesteld in de jaren 2007
t/m 2009 én die binnen 3
kalenderjaren na vaststelling
van de inburgeringsvoorziening
hebben deelgenomen aan
het inburgeringsexamen
(gepardonneerden).

129

€0

€0

speciﬁeke uitkeringen
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Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)

speciﬁeke uitkeringen
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Aantal inburgeringsplichtigen en
vrijwillige inburgeraars dat op 1
januari 2007 deelnam aan opleidingen educatie in de zin van de
WEB en het bedrag benodigd
om deze opleidingen educatie
in 2007 te bekostigen

3.337

Aantal bekend gemaakte
handhavingsbeschikkingen en
verstrekte kennisgevingen aan
inburgersingsplichtigen

1.978

Aantal geestelijk bedienaren
voor wie voor de eerste keer
een inburgeringsvoorziening is
vastgesteld

26

Aantal geestelijk bedienaren
die na vaststelling van de
inburgeringsvoorziening
hebben deelgenomen aan het
inburgeringsexamen

3

Aantal geestelijk bedienaren
die na vaststelling van de
inburgeringsvoorziening
hebben deelgenomen aan het
aanvullend praktijkdeel van het
inburgeringsexamen

2

Aantal in 2006 afgegeven
beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win

2.875

Aantal in 2007 afgegeven
beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win

710

Aantal in 2006,2007 en 2008
afgegeven verklaringen aan
nieuwkomers in de zin van de
Win die betrekking hebben op
beschikkingen die in 2006 zijn
afgegeven.

5.458

Aantal in 2007 en 2008
afgegeven verklaringen aan
nieuwkomers in de zin van de
Win die betrekking hebben op
beschikkingen die in 2007 zijn
afgegeven.

424

Aantal allochtone vrouwen categorie ‘uitkeringsgerechtigd’ met
wie in 2006 een overeenkomst
als bedoeld in art 8 van de regeling is gesloten

36

Aantal allochtonen vrouwen,
categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1 januari 2010
heeft deelgenomen aan het
inburgeringsexamen

17

Aantal allochtone vrouwen
categorie ‘niet-werkend en
niet-uitkeringsgerechtigd’ met
wie in 2006 een overeenkomst
als bedoeld in art. 8 van de
regeling is gesloten

127

€ 7.829.374

Jaarrekening 2009 Cijfermatige overzichten 587
speciﬁeke uitkeringen

Er is uitgegaan van
de deﬁnities uit de
handreiking. 3.471 heeft
betrekking op 2005
(2.705) of eerder (768);
1.987 is gekoppeld aan de
beschikkingen 2006

Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Juridische grondslag
(4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)

Ontvanger (5)

Aantal allochtone vrouwen
categorie ‘niet-werkend en nietuitkeringsgerechtig’ dat voor 1
januari 2010 heeft deelgenomen
aan het inburgeringsexamen

33

Aantal inburgeringsplichtigen en
vrijwillige inburgeraars voor wie
in de jaren 2008 t/m 2009 voor
het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld

3.618

Aantal inburgeringsplichtigen en
vrijwillige inburgeraars voor wie
in de jaren 2008 t/m 2009 voor
het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.

13

Totaal besteed bedrag 2009
(inclusief inburgering)
Aangegane verplichtingen voor
gerealiseerde prestaties die
uiterlijk in 2011 tot uitgaven
leiden
Besteed bedrag t/m 2008
52

Voorbereidingstraject
participatiebudget

Deltaplan inburgering

Gemeenten en gemeenBesteed bedrag t/m jaar 2009
schappelijke regeling (Wgr)

WWI

53

Tijdelijke stimuleringsrege- Tijdelijke stimuleringsrege- Gemeenten
ling woningbouwprojecten ling woningbouwprojecten
2009
2009

speciﬁeke uitkeringen

WWI

Aantal woningen gestart of
voortgezet in 2009
Per beschikkingnummer één
regel invullen
Beschikkingnummer (kolom 6)
Hieronder per regel één
beschikking invullen en in kolom
8 de verantwoordingsinformatie
(aantal gestarte/voortgezette
woningen)
1 SW03631901

98

2 SW03631903

25

3 SW03631904

84

4 SW03631905

53

5 SW03631908

154

6 SW03631909

26

7 SW03631912
VenW

57

Spoorse doorsnijdingen

Regeling eenmalige
uitkeringen spoorse
doorsnijdingen.

Gemeenten

Aantal afgeronde projecten

VenW

58

Taxibeleid G4

Taxiconvenant G4
2008-2009

"Gemeenten

De gemaakte kosten in 2009

VenW

59B

Brede doeluitkering
verkeer en vervoer

Provinciale beschikking en/ Gemeenten (SiSa tussen
of verordening
medeoverheden)

LNV

71

Verzameluitkering LNV

Regeling verzameluitkering Gemeenten

1
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Besteed bedrag 2009
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer invullen
en in de kolommen erna de
verantwoordingsinformatie voor
die beschikking.
0
Besteed bedrag 2009
Verantwoorden op basis van
baten en lasten stelsel

20
0

0

€ 336.123.716

€ 4.586.012

speciﬁeke uitkeringen

€ 1.713.780

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

€0

€0

Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

€ 959.566

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

€ 196.784.967

€0
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72

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Gemeenten

Het totaal aantal geïndiceerde
inwoners van uw gemeente
dat een dienstbetrekking heeft
of op de wachtlijst staat én
beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, of artikel 7 van de wet
te aanvaarden op 31 december
2009.
Het totaal aantal inwoners dat
is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2009, uitgedrukt
in arbeidsjaren.

SZW

73

Wet Werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Wet Werk en inkomen
kunstenaars (WWIK), art.
46

Gemeenten

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)
SZW

4.541,00

204,46

Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2009,
uitgedrukt in arbeidsjaren

2.932,47

Het totaal aantal gerealiseerde
begeleid werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in 2009,
uitgedrukt in arbeidsjaren.

279,30

Totaal uitgaven uitkeringen
WWIK 2009
Totaal ontvangsten (W)WIK
(niet-rijk) 2009
Aantal WWIK-gerechtigden
ultimo 2009

74

speciﬁeke uitkeringen

SZW

Wet werk en bijstand
(WWB)

Wet werk en bijstand

Gemeenten

Totaal uitgaven inkomensdeel
inclusief WIJ
waarvan categorie jonger dan
65 jaar

(inkomensdeel)

Totaal ontvangsten (niet-rijk)
inkomensdeel inclusief WIJ
waarvan categorie jonger dan
65 jaar

(werkdeel
overgangsindicator)

SZW

75

Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Omvang van het in 2008
uitgegeven bedrag waarvan de
rechtmatigheid niet kan worden
vastgesteld (=Terug te betalen
aan het Rijk).
De verantwoording vindt plaats
op basis van het kasstelsel. Er
worden uitsluitend uitgaven
verantwoord die gedaan zijn tot
en met 31 december 2008 en
waarvan de rechtmatigheid in
2008 niet kon worden vastgesteld. Voor zover de rechtmatigheid van deze uitgaven niet kan
worden aangetoond, wordt het
bedrag teruggevorderd van
gemeenten.
Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW),
art 54

Gemeenten

Uitgaven IOAW 2009

Ontvangsten IOAW (niet-rijk)
2009
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622

€ 6.220.441

€ 334.144

€ 501.957.873

€ 15.953.420

€ 15.435.486
€ 133.423

speciﬁeke uitkeringen

€ 474.319.356

€ 4.696.735

€ 103.433
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Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

76

Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)

Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ), art 54

Gemeenten

Uitgaven IOAZ 2009

Ontvangsten IOAZ (niet-rijk)
2009
Uitvoeringskosten IOAZ 2009
SZW

78

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (Bbz
2004)

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (art. 54)

Totaal uitgaven 2009 (excl. Bob)

Totaal uitgaven kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob)
Totaal ontvangsten 2009 (excl.
Bob) (excl. rijk)
Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob)
(excl. rijk)
Totaal uitvoeringskosten 2009
(excl. Bob)
Totaal uitgaven Bob 2009
Totaal ontvangsten Bob (excl.
Rijk) 2009

speciﬁeke uitkeringen

Totaal uitvoeringskosten Bob
2009
SZW

79

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet
Werkloosheidsvoorziening

Gemeenten

Ontvangsten 2009 (niet-rijk)

SZW

82

Participatiebudget
Verantwoording op basis
van baten en lasten stelsel

Wet participatiebudget

Gemeenten

Meeneemregeling WWB:
overheveling overschot/tekort
van WWB-werkdeel 2008 naar
Participatiebudget 2009
Omvang van het in het jaar 2008
niet-bestede bedrag WWBwerkdeel dat meegenomen is
naar het Participatiebudget van
2009
óf
Omvang van het in het jaar 2008
rechtmatig bestede bedrag
WWB-werkdeel als voorschot op
het Participatiebudget van 2009
(bij overheveling van een
tekort wordt een negatief getal
ingevuld)
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Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)
SZW

€ 1.215.431

€ 6.724

€ 2.268.536
€0

€ 4.197.793

€ 983

€ 2.018.088

€ 850.887

€0
€0

€0

€ 2.929
€ 74.891.191

speciﬁeke uitkeringen

Jaarrekening 2009 Cijfermatige overzichten 593

Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

Lasten WWB-werkdeel 2008 die
in 2008 niet hebben geleid tot
een kasbetaling

speciﬁeke uitkeringen

Totaal lasten Participatiebudget
2009
Het is niet toegestaan om reeds
in 2008 op titel van het WWBwerkdeel verantwoorde uitgaven
dubbel te verantwoorden. De
opgave is dus exclusief lasten
2009 die in 2008 hebben geleid
tot een kasbetaling ten laste van
het WWB-werkdeel, omdat deze
lasten al in de verantwoording
WWB-werkdeel 2008 zijn
verantwoord
Waarvan lasten 2009 van
educatie bij roc’s
Baten WWB-werkdeel 2008 die
in 2008 niet hebben geleid tot
een kasontvangst
Totaal baten (niet-rijk)
Participatiebudget
De opgave is exclusief baten
2009 die in 2008 hebben geleid
tot een kasontvangst ten bate
van het WWB-werkdeel, omdat
deze baten al in de verantwoording WWB-werkdeel 2008 zijn
verantwoord.
Waarvan baten 2009 van
educatie bij roc's
Terug te betalen aan rijk
Omvang van het aan het rijk
terug te betalen bedrag, dat wil
zeggen het in het jaar 2009 nietbestede bedrag voor zover dat
de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar
2009 ten onrechte niet-bestede
bedrag aan educatie bij roc’s
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Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2009
naar 2010
Omvang van het in het jaar 2009
niet-bestede bedrag dat wordt
gereserveerd voor het participatiebudget van 2010. Dit bedrag
is exclusief het bedrag dat een
gemeente ten onrechte niet
heeft uitgegeven aan educatie
bij een roc; hiervoor geldt geen
reserveringsregeling (het ten
onrechte niet-bestede wordt
teruggevorderd door het rijk).
óf
Omvang van het in het jaar 2009
rechtmatig bestede bedrag
participatiebudget als voorschot
op het Participatiebudget van
2010
(bij overheveling van een
tekort wordt een negatief getal
ingevuld)

€ 48.922.113

€ 13.837.171

€ 233.563.171

speciﬁeke uitkeringen

€0
€ 2.153.912

€ 28.800.750

€0

€0
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Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

Gemeenten

Het aantal in 2009 gerealiseerde
duurzame plaatsingen naar werk
van inactieven
Dit onderdeel moet door alle
gemeenten worden ingevuld.
Indien ingevuld met een nul,
dan bestaat er voor 2010
geen recht op regelluwe
bestedingsruimte.

Beschikkingen

Gemeenten

Regelluw besteed bedrag 2009
Dit onderdeel dient uitsluitend
ingevuld te worden door de
gemeenten die voorﬁnanciering
hebben aangevraagd

Gemeenten

Besteed bedrag 2009

SZW

83

Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies

SZW

84

Verzameluitkering SZW

Regeling verzameluitkering Gemeenten

Besteed bedrag 2009
Verantwoorden op basis van
baten en lasten stelsel

VWS

85

Ministeriële regeling
heroïnebehandeling

Regeling
heroïnebehandeling

Besteed bedrag 2009

Gemeenten

Gerealiseerde behandelplaatsen
2009

speciﬁeke uitkeringen

VWS

JenG

90

93

Seksualiteitscoördinatieen hulpverlening +
Aanvullende curatieve
soabestrijding

Pilots projecten onwillige
jongeren

Subsidieregeling publieke
gezondheid

Beschikkingen

Gemeenten

Gemeenten Amsterdam,
Rotterdam en Tilburg

94

Brede doeluitkering Centra Tijdelijke regeling CJG
voor jeugd en gezin (BDU
CJG)
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Gemeenten

Realisatie (8)
22

145

145

Aantal consulten 2009 seksualiteitshulpverlening in het
verzorgingsgebied.

2.648

Aantal gevonden SOA's 2009 in
het verzorgingsgebied

5.635

Aantal SOA- onderzoeken 2009
in het verzorgingsgebied

33.727

Besteed bedrag 2009
Is voldaan aan voorwaarden
gesteld in beschikking?
Kolommen 7 en 8:
0 =niet
1 =wel
Alleen in te vullen na afronding
beschikking

JenG

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag
(4)

Nummer (2)

Departement (1)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Regelluwe bestedingsruimte participatiebudget
2009 (artikelen 11a en 11b
Besluit participatiebudget)

Besteed bedrag 2009 aan
jeugdgezondheidszorg,
maatschappelijke ondersteuning
jeugd, afstemming jeugd en
gezin en het realiseren van
centra voor jeugd en gezin.

1

€0

€ 1.220.210

€ 2.393.691

Nee

Nee

Nee

€ 13.596.864

speciﬁeke uitkeringen

€ 1.793.300

Nee
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Eindverantwoording
Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking
(18)

Overige (17)

Te verrekenen met
Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met
het Rijk (15)

Overige besteding
(14)

Besteed t.l.v.
provinciale of Wgr+
middelen (13)

Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (12)

Overige
ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk
(10)

Beginstand 2009 (9)

98

Besluit subsidie stadseconomie GSB III

Geplande
bestedingen 2009
gemeente (8)

Geplande
bestedingen 2009
Rijk (7)

Geplande
bestedingen totaal
2009
gemeente + rijk (6)

Afspraak 2009 (5)

Indicatoren (4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Nummer (2)

Departement (1)

speciﬁeke uitkeringen

EZ

Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen
die met het Rijk zijn
overeengekomen o.b.v.
het stedelijk meerjaren
ontwikkelingsprogramma
(MOP) en zijn vastgelegd
in het GSB-convenant per
stad (prestatielijst)
De in te vullen eenheid (in
kolom 5 en 9) is afhankelijk
van de prestatieafspraak.
Per doelstelling / prestatieafspraak / (sub)indicator
één regel invullen

40 Aantal hectare
geherstructureerde
bedrijventerreinen

26 hectare in de Hemhavens (Minervahaven en
Petroleumhaven), Amstel
III, Hamerstraatgebied,
Metaalbewerkersweg,
Amstel Business Park en
de Sloterdijkterreinen

42 Aantal delicten tegen
bedrijven en ondernemers

Vermindering aantal
€ 7.600.000
delicten in winkelgebieden
(winkeldiefstal, inbraak/
diefstal bedrijven en
instellingen en overval) en
op bedrijventerreinen met
10% gemeten in aangiftecijfers t.o.v. het meetjaar
2003 (winkeldiefstal 4252,
inbraak 6001, overval 418)

€ 24.264.500

€ 16.114.500 € 7.150.000

2

€ 2.800.000 € 2.800.000

w
s
in
3

47 Aansluiting bij nationaal
Ontwikkelen van een
elektronisch bedrijvenloket gemeentelijk virtueel
ondernemersloket dat
aansluit bij het nationale
bedrijvenloket, minimaal
Poortmodel B

€ 3.200.000

€ 1.500.000 € 1.500.000

d
b

48 Tevredenheid ondernemer Het cijfer 6
over de gemeentelijke
dienstverlening

€ 633.946

€ 318.500

€ 479.137

6

Vermindering gemeen€ 2.300.000
telijke administratieve
lasten voor de ondernemer
door het instellen
gemeentelijk Actiepunt
strijdige regels; Onderzoek
op 20 ondergemiddelde
vergunningen of al vermindering mogelijk is en waar
mogelijk implementatie
van verbeteringen

€ 400.000

€ 400.000

d
b

52a.a Hoeveelheid intake
gesprekken van de
ondernemershuizen

1.000 Intakegesprekken
per jaar (5.000 voor de
periode 2005-2009)

€ 13.409.400 € 5.000.000

6

52a.b Hoeveelheid kleinschalige
bedrijfsruimte die is
gebouwd en gerenoveerd

20.000 m2 per jaar
€ 375.000
kleinschalige bedrijfsruimte
gebouwd en gerenoveerd

€ 350.000

p
2
1
g
g

49 Verminderen lokale administratieve lasten
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€ 63.339.400

€ 25.000

Eindverantwoording
ja/nee (19)

Nog uit te geven (18)

Ontvangsten (17)

Toelichting afwijking
(16)

Bijdrage t.l.v. rijk in
2009 (15)

Bijdrage t.l.v. Rijk t/m
2009 (14)

Bijdrage t.l.v.
gemeente t/m 2009
(13)

Besteed bedrag t/m
2009 (12)

Besteed bedrag 2009
(11)

Besteed bedrag t/m
2008 (10)

Realisatie 2009 (9)

Vul hier het bedrag van
de openstaande verplichtingen ultimo 2009 in

€ 6.267.454

€ 1.731.242

€ 7.998.696

€ 3.955.978

€ 3.150.000

€ 2.754.553

winkeldiefstal 4854,
inbraak
3799

€ 515.267

€ 837.600

€ 1.352.867

€ 221.428

€ 1.131.439

€ 1.148.942

doelstelling
behaald

€ 1.245.014

€0

€ 1.245.014

€0

€ 1.245.014

€ 71.508

6,7

€ 2.734.125

€ 1.836.770

€ 4.570.915

€ 3.272.982

€ 1.052.530

€ 459.510

€ 34.450

€ 493.960

€ 64.135

€ 429.825

€ 315.175

€ 3.190.830

€ 1.220.614

€ 4.411.444

€ 2.192.694

€ 2.218.750

€ 1.152.750

€ 8.267.008 € 13.006.551 € 9.159.478

€ 3.830.275

doelstelling
behaald

6.605

€ 5.155.254
periode
2005-2009
128.191 m2
gebouw of
gerenoveerd

€ 463.800

€ 1.101.015

€0

€0

€ 977.400

€0

€ 1.762.317
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speciﬁeke uitkeringen

27 hectare

speciﬁeke uitkeringen

100

Geplande
bestedingen 2009
gemeente (8)

Geplande
bestedingen 2009
Rijk (7)

Opzetten van regionale
netwerken in de speerpuntsectoren Life Sciences
en Duurzaamheid en
het versterken van het
regionaal netwerk in de
speerpuntsector ICT

€ 3.000.000

€ 1.500.000 € 1.000.000

D
b

52b.b Opzetten van een netwerk
van experts kennistransfer

Opzetten van een netwerk
van experts kennistransfer

Samen met 10 en 12

Samen met
10 en 12

Samen met
10 en 12

D
b

Samen met 10 en 12

Samen met
10 en 12

Samen met
10 en 12

D
b

52b.b Organiseren van bijeenkomsten cq het creëren
van platforms waarop
kennisinstellingen en
bedrijven hun ervaringen
op bepaalde technologiegebieden uitwisselen

EZ

Geplande
bestedingen totaal
2009
gemeente + rijk (6)

Afspraak 2009 (5)

Indicatoren (4)

Nummer (2)

Departement (1)

Speciﬁeke uitkering
(3)

52b.a Opzetten van regionale
netwerken in drie
speerpuntsectoren

53a Groei van het
congresbezoek

1% Groei boven de gemid- € 12.500.000
delde groei van de top
10 van de internationale
congressteden

€ 6.250.000 € 6.250.000

2
A
1
m
c

53b Groei van het toeristisch
bezoek

1% Groei boven de
gemiddelde groei van
de top 10 Europese
stedenbestemmingen

€ 244.000

2
A
8
m
7
o
ti

Subsidieregeling sterktes
in de regio (Pieken in de
delta)

Afspraken, kosten en
opbrengsten per project.
Indien u bij een indicator
dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u daar
een nul in.
In kolom 19: eindverantwoording ja/nee

1

0
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Voldoet aan beschikking?
(selecteer uit keuzelijst ja
of nee)

€ 394.000

€ 150.000

€ 1.249.692

Doelstelling Samen met
behaald
10 en 12

Samen met
10 en 12

Samen met
10 en 12

Samen met
10 en 12

Samen met
10 en 12

Samen met 10 en 12

Doelstelling Samen met
behaald
10 en 12

Samen met
10 en 12

Samen met
10 en 12

Samen met
10 en 12

Samen met
10 en 12

Samen met 10 en 12

2008:
Amsterdam
12e plaats
met 99
congressen

€ 1.322.784

2008:
Amsterdam
8e plaats
met
7.335.000
overnachtingen

€ 9.547.289

€ 924.251

€ 2.247.035

€ 173.702

€ 2.073.333

€ 5.734.687 € 15.281.976 € 12.085.342 € 3.137.684

Door de
crisis is een
moeilijke
congresmarkt
ontstaan

€ 420.000

€ 1.464.816

speciﬁeke uitkeringen

Totaal per
Totaal per
Bij afronding
project
project
project
gemaakte
gemaakte
en betaalde en betaalde
subsidiabele subsidiabele
kosten
kosten
van een
van een
gebiedsge- gebiedsgericht project richt project
verminderd verminderd
met de
met de
verkregen
verkregen
opbrengsten, opbrengsten,
bijdragen
bijdragen
en subsidies en subsidies
(exclusief de (exclusief de
coﬁnanciering coﬁnanciering
door de
door de
andere
andere
overheden). overheden)

Eindverantwoording
ja/nee (19)

€ 2.323.792

Nog uit te geven (18)

Bijdrage t.l.v. Rijk t/m
2009 (14)

€ 1.812.116

Ontvangsten (17)

Bijdrage t.l.v.
gemeente t/m 2009
(13)

€ 4.135.908

Toelichting afwijking
(16)

Besteed bedrag t/m
2009 (12)

€ 1.595.815

Bijdrage t.l.v. rijk in
2009 (15)

Besteed bedrag 2009
(11)

Besteed bedrag t/m
2008 (10)

Realisatie 2009 (9)

Doelstelling € 2.540.093
behaald

De totaal
van de door
de publieke
co-ﬁnanciers
verstrekte
subsidies (en
bij de eindafrekening
vermeerderd
met de
toegezegde
maar nog niet
ontvangen
subsidies).
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Subsidieregeling aanpak
urgente bedrijfslocaties

Afspraken, kosten en
opbrengsten per project.
Indien u bij een indicator
dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u daar
een nul in.
Kolom 19: eindverantwoording ja/nee”

1

0
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Uitkomst tweede meting
naar de ernst van de
criminaliteit, die door het
project wordt aangepakt.

Geplande
bestedingen 2009
gemeente (8)

Geplande
bestedingen 2009
Rijk (7)

Geplande
bestedingen totaal
2009
gemeente + rijk (6)

Afspraak 2009 (5)

Indicatoren (4)

Speciﬁeke uitkering
(3)

Departement (1)

Nummer (2)
101

speciﬁeke uitkeringen

EZ

Eindverantwoording
ja/nee (19)

Nog uit te geven (18)

Ontvangsten (17)

Toelichting afwijking
(16)

Bijdrage t.l.v. Rijk t/m
2009 (14)

Bijdrage t.l.v.
gemeente t/m 2009
(13)

Besteed bedrag t/m
2009 (12)

Besteed bedrag 2009
(11)

Besteed bedrag t/m
2008 (10)

Realisatie 2009 (9)

Bijdrage t.l.v. rijk in
2009 (15)

Per project
Per project
Bij afronding
het totaal
het totaal
project
van de aan
van de aan
de uitvoering de uitvoering
van het
van het
project toe
project toe
te rekenen, te rekenen,
gemaakte
gemaakte
en betaalde en betaalde
subsidiabele subsidiabele
projectkosten. projectkosten

Andere aan het project
verstrekte subsidies (en bij
afronding project vermeerderd met de toegezegde
maar nog niet ontvangen
subsidies).

speciﬁeke uitkeringen
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rijksbijdragen

tlv

doorberekend

facilitair

middelen

tlv algemene

2009

Rekening

2009**)

Rekening

bron: jaarrekeningen diensten en bedrijven 2009

2008**)

Formatie/Bezetting Gemeente Amsterdam rekening 2009

Rekening

Formatie in Fte

Overheidssector
Dienst Historische Musea

97

97

0

0

0

0

411

395

419

419

0

0

Aan bestuursdient administratief aangehaakte onderdelen 1)

50

41

50

50

0

0

Ombudsman

18

18

18

18

0

0

Raadsgrifﬁe

17

20

17

17

0

0

Rekenkamer

15

16

15

8

0

0

Bestuursdienst

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

360

367

354

354

0

0

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam

162

160

163

163

0

0

Economische Zaken
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

52

55

62

59

0

3

517

442

525

168

152

32

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

432

374

533

371

28

78

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

356

325

359

331

9

17

Dienst Onderzoek en Statistiek
Dienst Persoons- en Geo-Informatie
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dienst Werk en Inkomen

41

41

43

18

25

0

250

236

232

159

0

0

205

210

210

210

0

0

1.665

1.659

1.768

1.583

0

183

Diesnt Zorg en Samenleven

102

101

101

101

0

0

Dienst Wonen

219

210

227

212

4

4

Stadsarchief Amserdam
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst
Ontwikkelingsbedrijf
Amsterdams unstraad K
Subtotaal

109

115

114

102

12

0

1.000

1.005

1.108

264

96

249

386

383

391

98

195

0

0

0

0

0

0

0

6.464

6.270

6.709

4.705

521

566

Bedrijvensector
Afval Energie Bedrijf

271

300

362

362

0

0

Haven Amsterdam

325

325

387

377

5

5

Stadsbank van Lening
Subtotaal

75

75

75

3

72

0

671

700

824

742

77

5

105

102

104

1

103

0

0

3

3

3

0

0

634

671

599

599

0

0

56

56

56

56

0

0

Facilitaire bedrijven
ACAM Accountancy en Advies
Dienst Zuidas Amsterdam
Dienst Stadstoezicht
Dienst Verzekeringszaken
Dienstverlening en Facilitair Management

236

236

245

245

0

0

Ingenieursbureau msterdam
A

298

298

298

0

298

0

Projectmanagementbureau, incl. Wibautgroep

184

194

198

0

198

0

0

0

0

0

0

0

165

170

187

0

187

0

56

98

68

0

68

0

Subtotaal

1.733

1.827

1.758

904

854

0

Totaal

8.868

8.798

9.291

6.351

1.452

571

personele overzichten

Rokin fbouwgroep
a
Servicehuis ICT
Servicehuis Personeel

1) inclusief onder andere, Adviesgroep Amsterdam, ABC-pool,
Stadsregio, wethouderassistenten
*) het verschil is een afrondingsverschil
**) bron: gemeentelijke jaarrekening 2008
***) bron: gemeentelijke begroting 2009
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2008

rekening

verschil met

2009

Rekening

2008**)

Rekening

2008

rekening

Bezetting absoluut aantal
verschil met

Rekening 2009

Plan 2009***)

2008

Rekening

Rekening 2008

verschil met

bronnen

ﬁnancierings-

externe

overige

Bezetting in Fte

0

-97

97

97

0

-97

96

0

-96

0

8

423

434

440

17

452

472

20

0

0

154

154

192

38

167

207

40

0

0

19

18

22

3

21

27

6

0

0

17

20

17

0

17

18

1

7

0

14

16

14

0

15

15

0

0

-6

336

347

344

8

360

363

3

0

1

162

160

154

-8

163

154

-9

0

10

57

52

51

-6

59

63

4

173

8

424

350

456

32

449

479

30

57

101

433

374

531

98

484

583

99

2

4

303

267

320

17

336

351

15

0

2

41

41

43

2

49

49

0

73

-18

241

239

232

-9

268

265

-3

0

5

243

240

250

7

275

281

6

2

103

1.622

1.518

1.768

146

1.746

1.898

152

0

-1

87

90

91

4

96

100

4

7

8

230

224

227

-3

259

254

-5

0

5

115

116

122

7

127

135

8

499

108

1.032

1.005

1.108

76

1.221

1.299

78

98

5

361

360

396

35

392

430

38

0

0

3

3

3

0

3

3

0

918

245

6.414

6.125

6.781

367

7.055

7.446

391

0

91

296

300

331

35

303

338

35

0

62

361

348

364

3

358

376

18

0

0

75

75

75

0

84

85

1

0

153

732

723

770

38

745

799

54

0

-1

105

97

104

-1

115

113

-2

0

3

3

3

0

3

3

600

570

566

-34

612

580

-32

0
0

-35

0

0

52

51

53

1

62

57

-5

0

9

173

200

199

26

184

212

28

0

0

272

284

281

9

287

295

8

0

14

184

189

198

14

203

217

14

0

68

68

52

-16

87

68

-19

0

22

138

150

145

7

146

157

11

0

12

56

59

68

12

61

75

14

0

22

1.647

1.671

1.669

22

1.757

1.777

20

918

420

8.793

8.519

9.220

427

9.557

10.022

465
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personele overzichten

0

Rekening 2008

0,2%

4,2%

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

5,2%

5,0%

5,4%

0,2%

4,5%

0,9%

5,3%

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

4,9%

6,6%

4,8%

-0,1%

4,3%

0,5%

5,5%

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

5,0%

4,4%

4,7%

-0,3%

4,3%

0,4%

5,6%

Dienst Onderzoek en Statistiek

2,1%

3,7%

4,3%

2,2%

4,0%

0,3%

2,1%

Dienst Persoons- en Geo-informatie

4,6%

3,5%

3,7%

-0,9%

4,0%

-0,3%

4,3%

Dienst Ruimtelijke Ordening

4,2%

4,0%

4,3%

0,1%

4,2%

0,1%

5,1%

Dienst Werk en Inkomen

6,2%

6,0%

6,6%

0,4%

4,6%

2,0%

6,8%

Dienst Wonen

3,7%

4,8%

4,0%

0,3%

4,8%

-0,8%

4,7%

Dienst Zorg en Samenleven

3,6%

4,5%

4,7%

1,1%

4,2%

0,5%

3,6%

Economische Zaken

7,7%

6,0%

3,7%

-4,0%

4,0%

-0,3%

8,3%

Geneeskundige- en Gezondheidsdienst

4,9%

5,2%

5,2%

0,3%

3,8%

1,4%

5,8%

Ontwikkelingsbedrijf

3,9%

3,6%

4,6%

0,7%

4,1%

0,5%

4,2%

Stadsarchief Amsterdam

4,3%

4,0%

3,6%

-0,7%

4,7%

-1,1%

5,3%

Totaal in %

4,5%

2008

0,7%

van Rekening

Verbaannorm

4,7%

Veschil t.o.v.

Rekening 2008

4,9%

verschil

4,0%

2009

6,5%

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam

Rekening

4,1%

2,0%

< 1 jaar in %

-0,9%

4,4%

2009

4,0%

0,4%

Plan

-0,7%

6,4%

< 1 jaar in %

3,1%

5,4%

2008

3,8%

6,0%

2009

Rekening

3,8%

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

bron: jaarrekeningen diensten en bedrijven

< 1 jaar in %

Bestuursdienst

Ziekteverzuimpercentages 2009

Overheidssector

Bedrijvensector
Afval Energie Bedijf

4,1%

4,5%

4,3%

0,2%

4,5%

-0,2%

4,2%

Haven Amsterdam

4,5%

4,5%

4,8%

0,3%

4,5%

0,3%

5,5%

4,3%

4,3%

4,3%

0,0%

4,3%

0,0%

4,8%

4,0%

4,0%

5,3%

1,3%

4,0%

1,3%

4,0%

4,0%

0,0%

4,0%

-4,0%

Stadsbank van Lening
Facilitaire

jven

bedri

ACAM Accountancy en Advies
Dienst Zuidas
Dienst Stadstoezicht

10,1%

8,9%

9,1%

-1,0%

5,0%

4,1%

Dienst Verzekeringszaken

2,9%

2,0%

7,7%

4,8%

5,1%

2,6%

3,0%

Dienstverlening en Facilitair Management

9,2%

7,2%

6,3%

-2,9%

4,9%

1,4%

10,2%

Ingenieursbureau Amsterdam

2,9%

4,0%

3,0%

0,1%

4,2%

-1,2%

3,0%

Projectmanagementbureau

3,1%

3,8%

2,9%

-0,2%

3,9%

-1,0%

3,6%

Servicehuis ICT

5,4%

4,5%

5,7%

0,3%

4,5%

1,2%

6,3%

4,5%

2,0%

4,8%

4,3%

6,5%

1,7%

Totaal vezuimpercentage Gemeente Amsterdam

5,2%

5,2%

5,2%

0,0%

personele overzichten

Servicehuis Personeel
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11,8%

4,8%
5,8%

Rekening 2008

Rekening 2009

-0,4%

7,0%

0,5%

5,0%

4,8%

0,6%

5,6%

5,8%

0,5%

7,4%

5,2%

-0,3%

4,5%

5,0%

-0,6%

3,7%

4,3%

2,2%

4,0%

3,8%

-0,5%

4,5%

5,0%

-0,1%

6,5%

7,1%

0,3%

5,7%

4,1%

-0,6%

4,5%

4,7%

1,1%

6,0%

4,2%

-4,1%

5,6%

5,9%

0,1%

3,8%

4,8%

0,6%

5,0%

4,4%

-0,9%

4,6%

5,2%

1,0%

5,4%

5,3%

-0,2%

4,3%

4,6%

-0,2%

4,0%

5,5%

1,5%

4,0%

0,0%

10,0%

11,4%

3,0%

7,7%

4,7%

8,0%

7,3%

-2,9%

4,5%

3,2%

0,2%

4,0%

2,9%

-0,7%

4,5%

6,2%

-0,1%

4,3%

6,6%

1,8%

5,7%

5,8%

0,0%

Totaal in %

plan 2009

3,7%

6,0%

Totaal in %

4,1%

-0,4%

personele overzichten
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beleidsondersteuning

beleidsonderbouwend

onderzoek incidenteel

beleidsonderbouwend

-

-

-

-

-

-

-

-

21.780

-

415.010

-

-

-

77.388

Bestuursdienst (BDA)

-

307.879

ment regulier

interim manage-

incidenteel

uitzendkrachten

incidenteel

-

393.230

Bedragen in €

onderzoek regulier

externe ﬁnanciering

-

Afval Energie Bedrijf (AEB)

deﬁnitie Jaarrekening 2009

Organisatie- en

ﬁnancieing

Totaal exclusief externe

formatieadvies regulier

niet beleidsgevoelige inhuur
tieadvies incidenteel

Organisatie- en forma-

Beleidsgevoelige inhuur
Ovezicht externe inhuur volgens

Overheidssector
ACAM Accountancy en Advies (ACAM)

100.500

-

10.200

-

110.700

-

200.691

Grifﬁe

-

-

30.000

-

30.000

-

-

- 1.284.000

Ombudsman

-

-

-

-

-

-

-

-

Rekenkamer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dienst Belastingen (DBGA)

-

142.840

-

-

142.840

-

-

-

-

-

127.810

Dienst Binnenwaterbeheer (BBA)
Dienst Economische Zaken (EZ)

-

-

480

-

480

-

-

738.201

-

63.506

-

801.707

-

410.346

-

237.081

-

-

-

335.290

80.906 1.064.348

326.459

-

-

111.716

-

-

311.047

-

144.366

- 1.088.070

-

83.942

-

332.466

Dienst Facilitair Management (DFM)
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV)

-

-

237.081

337.855

220.882

424.705

-

-

-

601.034

-

487.036

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)

4.311

Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S)

-

- 1.044.558

-

-

-

-

-

-

-

-

4.625

187.969

-

-

-

187.969

-

-

-

-

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dienst Stadstoezicht

-

724.952

-

45.393

770.345

-

-

-

-

Dienst Werk en Inkomen (DWI)

-

280.536

-

21.122

301.658

-

-

60.839

-

Dienst Wonen

-

-

62.920

-

62.920

-

21.092

-

29.402

412.318

-

-

-

412.318

-

-

-

44.680

-

-

-

-

-

105.000

-

-

-

21.330

-

3.732

-

25.062

763.284

-

-

28.099

Haven Amsterdam

-

293.860

1.895

-

295.755

-

-

-

34.413

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ontwikkelingsbedrijf (OGA)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ProjectManagement Bureau (PMB)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Servicehuis ICT (SHI)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Servicehuis Personeel SHP)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stadsarchief Amsterdam

-

-

26.765

-

26.765

-

21.796

-

-

Stadsbank van Lening (SBL)

-

-

5.460

-

5.460

-

-

-

-

VGA Verzekeringen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.792.437

1.663.070

1.375.560

Dienst Persoonsgegevens (DPG)

Dienst Zorg en Samenleven (DZS)
Dienst Zuidas Amsterdam
GGD Amsterdam

personele overzichten

Totaal excl. stadsdelen
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147.421 5.978.488 1.194.743 1.048.914

60.839 3.911.003

regulier

Communicatieadvies

regulier

Communicatieadvies

regulier

Communicatieadvies

incidenteel

Communicatieadvies

pertise regulier

speciﬁeke beleidsex-

pertise incidenteel

speciﬁeke beleidsex-

Bedragen in €

regulier

deﬁnitie Jaarrekening 2009

beleidsondersteuning

Beleidsadvies
Ovezicht externe inhuur volgens

Overheidssector
ACAM Accountancy en Advies (ACAM)

-

-

-

-

-

-

Afval Energie Bedrijf (AEB)

-

-

-

83.502

-

160.890

-

Bestuursdienst (BDA)

-

2.888.733

- 4.703.333

-

- 1.306.030

-

Grifﬁe

-

-

-

-

- 1.284.000

Ombudsman

-

-

-

-

-

4.311

-

Rekenkamer

-

77.700

-

-

-

77.700

-

Dienst Belastingen (DBGA)

-

149.550

-

-

-

149.550

-

Dienst Binnenwaterbeheer (BBA)

-

-

-

-

-

127.810

-

Dienst Economische Zaken (EZ)

-

5.600

-

101.464

- 1.561.968

163.967

Dienst Facilitair Management (DFM)
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV)

-

29.550

-

7.214

-

372.054

42.546

318.828

255.747

45.172

-

774.009 1.049.810

-

-

780.297 1.146.226

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)

-

324.884

-

-

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)

-

1.789.132

239.523

356.658

Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S)

-

-

-

-

-

4.625

-

Dienst Persoonsgegevens (DPG)

-

5.750

-

22.711

-

28.461

88.559

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

-

-

-

-

-

-

346.342

Dienst Stadstoezicht

-

-

-

-

-

-

-

Dienst Werk en Inkomen (DWI)

-

-

-

-

-

60.839

-

Dienst Wonen

-

104.610

210.360

523

-

365.987

443.922

Dienst Zorg en Samenleven (DZS)

-

-

-

-

-

44.680

-

Dienst Zuidas Amsterdam

-

-

-

-

-

-

731.047

GGD Amsterdam

- 2.801.721

-

-

86.163

-

41.056

-

155.318

39.420

232.060

3.028

1.646

65.046

67.200

403.393

-

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)

-

-

-

-

-

-

-

Ontwikkelingsbedrijf (OGA)

-

-

-

-

-

-

-

ProjectManagement Bureau (PMB)

-

-

-

-

-

-

-

Servicehuis ICT (SHI)

-

-

-

-

-

-

-

Servicehuis Personeel SHP)

-

-

-

-

-

-

-

Stadsarchief Amsterdam

-

8.840

-

-

-

30.636

-

Stadsbank van Lening (SBL)

-

-

-

-

-

-

-

VGA Verzekeringen

-

-

-

-

-

-

-

274.606

5.792.368

Haven Amsterdam

Totaal excl. stadsdelen

707.276 2.029.376

67.200 13.891.582 4.009.293
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externe ﬁnanciering

ﬁnancieing

Totaal exclusief externe

AO regulier

accountancy, ﬁnanciën,

AO incidenteel

accountancy, ﬁnanciën,

regulier

Automatisering advies

incidenteel

regulier

Juridisch advies

Bedragen in €

incidenteel

Juridisch advies

deﬁnitie Jaarrekening 2009

Automatisering advies

Ondersteunende inhuur
Ovezicht externe inhuur volgens

Overheidssector
ACAM Accountancy en Advies (ACAM)
Afval Energie Bedrijf (AEB)
Bestuursdienst (BDA)

9.273

-

-

-

28.819

-

38.092

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170.049

-

2.209.461

-

1.013.368

-

3.392.878

Grifﬁe

-

-

35.400

-

-

-

35.400

-

Ombudsman

-

-

-

-

-

-

-

-

Rekenkamer

-

-

-

-

-

-

-

-

Dienst Belastingen (DBGA)

-

74.758

220.366

846.766

-

111.238

1.253.128

-

97.002

-

390.586

-

132.441

-

620.029

-

-

-

-

-

11.202

-

11.202

-

26.205

-

-

-

52.898

-

79.103

-

-

64.158

203.890

1.566

154.128

94.283

518.025

753.592

Dienst Binnenwaterbeheer (BBA)
Dienst Economische Zaken (EZ)
Dienst Facilitair Management (DFM)
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (IVV)
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)

34.425

-

-

-

272.193

-

306.618

2.083.567

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)

184.018

-

577.482

-

274.974

-

1.036.474

-

Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S)

-

-

-

-

-

-

-

-

Dienst Persoonsgegevens (DPG)

-

-

1.033.807

-

-

-

1.033.807

1.956.813

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

-

-

-

-

52.925

-

52.925

230.573

Dienst Stadstoezicht

-

154.193

-

145.276

-

-

299.469

-

Dienst Werk en Inkomen (DWI)

-

-

-

336.578

-

143.555

480.133

-

Dienst Wonen

-

-

-

-

-

-

-

-

Dienst Zorg en Samenleven (DZS)

-

-

-

-

-

-

-

-

Dienst Zuidas Amsterdam

-

-

-

-

-

-

-

961.560
866.192

GGD Amsterdam

56.472

-

22.473

17.253

62.475

22.649

181.322

Haven Amsterdam

-

15.188

-

-

11.834

-

27.022

-

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)

-

-

-

-

-

-

-

12.200

Ontwikkelingsbedrijf (OGA)

-

73.513

-

-

-

-

73.513

-

ProjectManagement Bureau (PMB)

-

-

-

-

-

-

-

-

Servicehuis ICT (SHI)

-

-

12.534.012 1.765.537

57.200

62.995

14.419.744

-

Servicehuis Personeel SHP)

-

-

-

-

-

-

-

Stadsarchief Amsterdam

-

47.622

-

5.145

-

-

-

52.767

-

Stadsbank van Lening (SBL)

-

-

-

-

-

-

-

-

VGA Verzekeringen

-

-

-

-

-

-

-

-

625.066

381.810

17.232.622 3.112.976

2.124.457

434.720

23.911.651

6.864.497

personele overzichten
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-

131.183

-

169.275

-

5.432.361

-

6.008.261

862.243

-

862.243

-

9.069.154

79.089

-

79.089

-

1.428.489

-

-

-

-

4.311

18.700

-

18.700

-

96.400

Dienst Belastingen (DBGA)

243.836

1.130.055

1.373.891

-

2.919.409

Dienst Binnenwaterbeheer (BBA)

374.502

-

374.502

-

1.122.821

regulier

Uitzendkrachten

incidenteel

Uitzendkrachten

Bedragen in €

ﬁnanciering

131.183
5.432.361

deﬁnitie Jaarrekening 2009

Totale externe

externe ﬁnanciering

inhuur excl. exterene

Totaal

ﬁnancieing

Totaal exclusief externe

Ondersteuning bedrijfsprocessen
Ovezicht externe inhuur volgens

Overheidssector
ACAM Accountancy en Advies (ACAM)
Afval Energie Bedrijf (AEB)
Bestuursdienst (BDA)
Grifﬁe
Ombudsman
Rekenkamer

Dienst Economische Zaken (EZ)

378.952

-

378.952

-

2.753.829

1.418.291

2.070.923

3.489.214

-

4.177.452

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (IVV)

904.104

638.329

1.542.433

957.613

3.898.815

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)

900.250

-

900.250

8.781.656

1.987.165
9.455.045

Dienst Facilitair Management (DFM)

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)

4.528.780

-

4.528.780

-

Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S)

-

101.123

101.123

-

105.748

1.034.608

70.792

1.105.400

857.508

2.355.637

Dienst Persoonsgegevens (DPG)
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)
Dienst Stadstoezicht
Dienst Werk en Inkomen (DWI)

56.781

-

56.781

22.060

109.706

343.232

7.346.499

7.689.731

-

8.759.545

14.484

8.169.197

8.183.681

2.694.704

9.026.311

Dienst Wonen

255.655

-

255.655

-

684.562

Dienst Zorg en Samenleven (DZS)

347.253

-

347.253

-

804.251

-

-

-

41.849

-

GGD Amsterdam

186.267

35.516

221.783

3.180.913

583.485

Haven Amsterdam

154.309

932.954

1.087.263

-

1.813.433

-

-

-

4.887.110

-

4.800.796

4.004.587

8.805.383

-

8.878.896

360.290

1.193.390

360.290

376.805

-

14.796.549

Dienst Zuidas Amsterdam

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)
Ontwikkelingsbedrijf (OGA)
ProjectManagement Bureau (PMB)

360.290

Servicehuis ICT (SHI)

235.153

141.652

Servicehuis Personeel SHP)

113.443

196.381

309.824

-

309.824

Stadsarchief Amsterdam

688.272

-

688.272

-

798.440

Stadsbank van Lening (SBL)

156.051

-

156.051

-

161.511

90.500

85.314

175.814

-

175.814

- 24.109.385

24.923.322

49.032.707 22.616.803

92.814.428

VGA Verzekeringen
Totaal excl. stadsdelen
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externe ﬁnanciering

ﬁnancieing

Totaal exclusief externe

publieke sector regulier

Inhuur binnen de

incidenteel

publieke sector

Inhuur binnen de

gemeente regulier

Inhuur binnen de

Bedragen in €

Inhuur binnen de

deﬁnitie Jaarrekening 2009

gemeente incidenteel

Inbesteding
Ovezicht externe inhuur volgens

Overheidssector
ACAM ACAM Accountancy en Advies (ACAM)

-

-

-

-

-

-

Afval Energie Bedrijf (AEB)

-

156.342

-

-

156.342

-

5.117.588

-

-

-

5.117.588

-

Grifﬁe

-

41.691

-

-

41.691

-

Ombudsman

-

-

-

-

-

-

Rekenkamer

-

-

-

-

-

-

Dienst Belastingen (DBGA)

-

-

-

-

-

-

100.176

-

-

-

100.176

-

2.245.789

-

-

-

2.245.789

-

392.868

64.752

-

-

457.620

-

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (IVV)

1.000.000

346.110

19.848

9.078

1.375.036

17.755.595

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)

270.400

-

-

-

270.400

2.828.085

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)

4.239.963

-

507.035

-

4.746.998

-

Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S)

-

95.550

-

-

95.550

-

429.238

-

72.638

-

501.876

387.921

28.805

-

-

-

28.805

359.099

Dienst Stadstoezicht

-

148.854

-

-

148.854

-

Dienst Werk en Inkomen (DWI)

-

8.439.686

- 6.682.791

15.122.477

1.803.053
1.355

Bestuursdienst (BDA)

Dienst Binnenwaterbeheer (BBA)
Dienst Economische Zaken (EZ)
Dienst Facilitair Management (DFM)

Dienst Persoonsgegevens (DPG)
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

Dienst Wonen
Dienst Zorg en Samenleven (DZS)
Dienst Zuidas Amsterdam

-

382.059

-

-

382.059

647.004

-

-

-

647.004

-

-

-

-

-

-

8.367.787
190.474

GGD Amsterdam

18.133

-

5.157

-

23.290

Haven Amsterdam

71.697

151.428

-

-

223.125

-

-

-

-

-

-

33.850

-

8.238.725

-

-

8.238.725

-

10.850

-

-

-

10.850

64.680

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)
Ontwikkelingsbedrijf (OGA)
ProjectManagement Bureau (PMB)
Servicehuis ICT (SHI)

55.060

174.237

-

-

229.297

-

Servicehuis Personeel SHP)

93.262

258.151

-

-

351.413

-

Stadsarchief Amsterdam

56.455

18.766

-

19.161

94.382

-

Stadsbank van Lening (SBL)

-

-

-

-

-

-

VGA Verzekeringen

-

-

-

-

-

-

604.67 6.711.030

40.609.347

31.791.899

personele overzichten

Totaal excl. stadsdelen
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14.777.288

18.516.351

ﬁnancieing

Totaal exclusief externe

externe ﬁnanciering

Infrastructurele werken

regulier

Infrastructurele werken

incidenteel

Infrastructurele werken

ﬁnanciering

dienstverlening externe

Facilitaire

ning regulier

incidenteel

Bedragen in €

Uitzendkrachten

deﬁnitie Jaarrekening 2009

Facilitaire dienstverle-

Uitbesteding
Ovezicht externe inhuur volgens

Overheidssector
ACAM Accountancy en Advies (ACAM)

-

-

-

-

-

-

Afval Energie Bedrijf (AEB)

-

-

-

-

-

-

-

273.773

-

-

1.886.706

-

-

2.160.479

Bestuursdienst (BDA)

-

Grifﬁe

-

-

-

-

-

-

-

Ombudsman

-

-

-

-

-

-

-

Rekenkamer

-

-

-

-

-

-

-

Dienst Belastingen (DBGA)

-

-

-

1.008.172

-

-

1.008.172

-

-

-

-

-

-

-

Dienst Economische Zaken (EZ)

Dienst Binnenwaterbeheer (BBA)

134.851

-

-

326.584

-

-

461.435

Dienst Facilitair Management (DFM)

619.822

163.821

-

66.390

-

-

850.033

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (IVV)

87.164

82.018

122.095

500.000

429.858

31.599.573

1.099.040

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)

66.875

115.084

-

-

-

1.084.497

181.959

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)

40.545

-

-

9.781.211

-

-

9.821.756

Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S)

-

-

-

-

-

-

-

Dienst Persoonsgegevens (DPG)

-

-

-

-

-

-

-

101.138

66.465

-

87.919

-

74.073

255.522

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)
Dienst Stadstoezicht

-

-

-

-

944.930

-

944.930

Dienst Werk en Inkomen (DWI)

-

9.122.547

1.087.681

-

6.653.694

793.320

15.776.241

Dienst Wonen

-

119.127

795.092

-

1.060.261

360.358

1.179.388

235.992

-

-

-

-

-

235.992

-

-

20.001

-

-

120.172

-

1.200

781.270

531.012

-

-

-

782.470

Haven Amsterdam

-

1.335.143

-

7.539.726

2.701.277

-

11.576.146

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)

-

-

-

-

-

-

-

Ontwikkelingsbedrijf (OGA)

-

-

-

-

-

-

-

ProjectManagement Bureau (PMB)

-

-

-

-

-

-

-

Servicehuis ICT (SHI)

-

-

-

-

-

-

-

Servicehuis Personeel SHP)

-

-

-

1.002.302

1.384.239

-

2.386.541

Stadsarchief Amsterdam

82.547

274.365

-

309.709

198.709

-

865.330

Stadsbank van Lening (SBL)

32.343

-

-

123.073

-

-

155.416

-

-

-

-

-

-

-

1.676.250 12.059.840

2.555.881

22.631.792

13.372.968

34.031.993

49.740.850

Dienst Zorg en Samenleven (DZS)
Dienst Zuidas Amsterdam
GGD Amsterdam

VGA Verzekeringen
Totaal excl. stadsdelen

personele overzichten
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Topinkomens
Sinds 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen geﬁnancierde topinkomens (WOPT)
van kracht. Dit betekent dat elke instelling – die overwegend uit publieke middelen wordt geﬁnancierd –
jaarlijks informatie over topinkomens moet publiceren en inkomens boven de norm bekend maken bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat hierbij om belastbare jaarinkomens per
individuele functionaris hoger dan dat van ministers. Publicatie wordt gerelateerd aan de functienaam.
Jaarlijks wordt het gemiddeld belastbaar jaarloon van de ministers vastgesteld in een ministeriële regeling.
Het normbedrag over 2009 bedraagt € 181.773000,- (over 2005: € 158.000,-, over 2006: € 171.000,- over
2007: € 169.000,- en over 2008 bedroeg dit bedrag € 181.000,-).
Uit een onderzoek naar de jaarinkomens 2009 binnen de gemeente Amsterdam bleek het volgende:
De burgemeester heeft in de periode 2002-2005 belasting betaald over het gebruik van de dienstauto.
In 2009 is besloten dat alle gemeenten in Nederland die een nahefﬁng gekregen hadden van de
Belastingdienst voor het gebruik van de dienstauto door de burgemeester dit met terugwerkende kracht
gecompenseerd kregen. Aangezien de burgemeester in de periode 2002-2005 altijd persoonlijk via zijn
belastingaangifte een bijdrage heeft betaald voor het gebruik van de dienstauto, is dit compensatiebedrag
gebruteerd aan hem terugbetaald via het salaris 2009. Daardoor komt het totale belastbaar inkomen in 2009
eenmalig uit boven de WOPT-grens.

Belastbaar jaarloon
2009
(2008)

Pensioen bijdrage
werkgever en
werknemer 2009
(2008)

Totaal jaarinkomen
2009
(2008)

Reden overschrijding,
normbedrag 2008:
€ 181.00,normbedrag 2007:
€ 169.00,-

Burgemeester

€ 198.993,(€ 135.713,-)

€ 26.845,(€ 26.530,-)

€ 225.838,(€ 162.243,-)

In verband met
uitbetaling van compensatiebedrag gebruik
dienstauto.

personele overzichten
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Afkortingenlijst
A
ABC
ACAM
ACI
AD
AEB
AEC
AFAC
AFK
AGA
AGV
AHM
AMH
ANW
ANZKG
AOR
AOV
AOV
APO
APR
APV
ARF
ARF
ARM
ARP
ASHG
ATB
ATCB
AUP
AWBZ
A&G

Amsterdams Bureau voor Communicatie
ACAM Accountancy en Advies
Amsterdamse Culturele Instellingen
Algemene Dienst
Afval Energie Bedrijf
Afval Energie Centrale
Amsterdamse Fiets Afhandel Centrale
Amsterdam Fonds voor de Kunst
Adviesgroep Amsterdam
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Amsterdams Historisch Museum
Amsterdamse Middensegment Hypotheek
Algemene nabestaandenwet
Amsterdam-Noordzeekanaalgebied
Amsterdams Onderwijsadviespunt Radicalisering
Aanvullend Openbaar Vervoer
Aanpak Ongewone Voorvallen
Amsterdams Platform Onderwijsarbeidsmarkt
Amsterdamse Programma Raad
Algemene Plaatselijke Verordening
Amsterdams Revolving Fund
Amsterdams Restauratiefonds
Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg
Amsterdams Rioleringsplan
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
Arbeidstijden Besluit
Amsterdam Toerisme & Congres Bureau
Algemeen Uitvoeringsplan
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Agressie en Geweld

B
BB
BBA
BBB
BBL
BBV
BBZ
BCF
BDA
BDU
BHG
BIBOB
BLS
BMA
BON
BON
BON
BOS
BP
BRI
BRIM
BTR

Bestuurlijke Boete
Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam
Berg Bezink Bakken
Berg Bezink Leidingen
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BTW-Compensatiefonds
Bestuursdienst Amsterdam
Brede Doel Uitkering
Binnenhavengeld
Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
Besluit Woningbouw Locaties
Bureau Monumenten en Archeologie
Bestuurlijk Overleg Noordwaarts
Beheren op Niveau
Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad, zie resultaatgebied Stedelijke Ontwikkeling
Buurt-Onderwijs-Sport
Bestemmingsplan
Project Basisregistratie en Infrastructuur
Instandhoudingbeleid voor Restauratie en Onderhoud van Rijksmonumenten
Bijzondere Trajecten voor Risicojongeren
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BVG
BVP
BWS
BWT

Bedrijfsverzamelgebouw
Buurt Veiligheidsplan
Besluit woninggebonden subsidies
Bouw en Woningtoezicht

C
CAK
CCO
CED
CNB
CSE
CTA
CWI

Centraal Administratie Kantoor
Contact Center Overheid
Centrale Eenheid Daklozen
Centraal Nautisch Beheer
Coördinatie Stationseiland
Centraal Tekeningen Archief
Centrum voor Werk en Inkomen

D
DAB
DAB-GVI
DAB-BMA
DBGA
DGA
DGV
DIVV
DMB
DMO
DO
DPG
DRIP
DRO
DVM
DW
DWI

Dienst Advies en Beheer
Dienst Advies en Beheer, onderdeel Geo- en Vastgoedinformatie
Dienst Advies en Beheer, onderdeel Bureau Monumentenzorg Amsterdam
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
Depot gevaarlijk afval
De Grote Vereenvoudiging
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Deﬁnitief Ontwerp
Dienst Persoonsgegevens en Geo-informatie
Dynamische Route Informatiepaneel
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dynamisch verkeersmanagement
Dienst Wonen
Dienst Werk en Inkomen

E
ECB
EFRO
EKC
EKD
ENIP
ESF
ETV
EU
EZ

Europese Centrale Bank
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Eigen Kracht Conferenties
Elektronisch Kinddossier
En Nu Iets Positief
Europees Sociaal Fonds
Educatieve televisie
Europese Unie
Economische Zaken

F
FBA
FCA
FES
FGV
FIOM
FLO
FOM
FTE

Facilitair Bedrijf Amsterdam
Food Center Amsterdam
Fonds Economische Structuurversterking
Fonds Gevolgen Vreemdelingenwetgeving
Federatie Instelling Ongehuwde Moeders
Functioneel Leeftijdsontslag
Fonds Ontwikkelingsmaatschappij
Fulltime-equivalent

G
G-4
GBA
GEPS
GGD

Vier grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht
Gemeentelijke Basis Administratie
Grondexploitatie en Planning Systeem
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst
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GGZ
GHA
GHOR
GIBN
GIOS
GOA
GSB
GVB

Geestelijke Gezondheidszorg
Gemeentelijk Havenbedrijf
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
Gemeentelijk Informatie Beveiligingsnorm
Groen In en Om de Stad
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
Grote Stedenbeleid
Gemeentelijk vervoersbedrijf

H
HA
HAG
HbH
HERMEZ
HGS
HHV
HIA
HRC

Haven Amsterdam
Hulpverlening, Advies en Gezondheidszorg
Hulp bij het Huishouden
Het Economisch Resultaat Moet Er Zijn
Hoofdgroenstructuur
Huishoudelijke Verzorging
Herinrichting Inburgering Amsterdam
Hoog Rendement Centrale

I
IAC
IBA
ICT
IB
ID
IHP
ILG
IMB
IMO
IND
IOAW
IOAZ
IOOV
IPB
ISD
ISV

Informatie- en Adviescentrum
Ingenieursbureau Amsterdam
Informatie- en Communicatietechnologie
Inlichtingen Bureau
Instroom/Uitstroom
Integraal Huisvesting Plan
Investeringsbudget Landelijk Gebied
Integrale Meting Bedrijfsvoering
International Maritime Organisation
Immigratie- en Naturalisatie Dienst
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
Integraal Projectbudget
Inrichting Stelselmatige Daders
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

J
JA/KE
JAA
JGZ
JIB
JOT

Jong Amsterdam/Kinderen Eerst
Jongeren Actief voor Amsterdam
Jeugdgezondheidszorg
Jeugdsport in Beweging
Jongeren Opvangteam

K
KBB
KLPD
KKBA
KNW
KVO

Kwaliteitsbeoordeling Bedrijventerreinen
Korps Landelijke Politiediensten
Kentallen Kosten Baten Analyse
Koers Nieuw West
Keurmerk Veilig Ondernemen

L
LOJP
LVG/LVB
LWOO

Lokaal Onderwijs en Jeugdplan
Licht verstandelijk gehandicapt /licht verstandelijk beperkt
Leerweg ondersteunend onderwijs

M
MBO

Middelbaar beroepsonderwijs
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MCA
MEP
MER
MGGZ
MJP
MKB
MLV
MOCCA
MO/VZ
MoMo
MOP
MOR
MRA
MTNL
MTV
MWP

Milieucentrum Amsterdam
Milieu Kwaliteit Elektriciteitsproducten
Milieu Effect Rapportage
Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg
Meerjarenprogramma
Midden- en Kleinbedrijf
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid
Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam
Maatschappelijke Opvang/Verslavingszorg
Modernisering Monumentenzorg
Meerjarig Ontwikkelingsprogramma
Milieu en Openbare Ruimte
Metropoolregio Amsterdam
Multiculturele Televisie Nederland
Medewerkers Toezicht en Veiligheid
Meerjaren Werk en Investeringsprogramma

N
NFIA
NHG
NME
NOC*NSF
NUG
NZKG
NZK-veren
NZA
NZL

Netherlands Foreign Investment Agency
Nationale Hypotheek Garantie
Natuur- en Milieueducatiecentrum
Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie
Niet-Uitkeringsgerechtigde
Noordzeekanaalgebied
Noordzeekanaalveren
Nederlandse Zorgautoriteit
Noord/Zuidlijn

O
OAD
OCO
OCW
ODYSA
OGA
OGGZ
OFOS
OKC
OKZ
O&O
OOV
OP28
OSA
OSVO
O&S
OV
OZB

Overleg Algemeen Directeuren
Ouderconsumenten-Organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Optimalisatie Dynamische Snelheidsadvisering
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Opgeblazen Fiets Opstelstrook
Ouder Kind Centra
Ouder- en kindzorg
Opvoedings- en Ontwikkelingsondersteuning
Openbare Orde en Veiligheid
Olympisch Plan 2028
Ondernemingskring Sociale sector Amsterdam
Overlegplatform Schoolbesturen Voortgezet onderwijs
Dienst Onderzoek en Statistiek
Openbaar vervoer
Onroerende Zaak Belasting

P
PA
PAS
PAO
PAVEM
PBM
PERVISTEL
PGB
PIP
Plabeka
PLC’s

Programakkoord
Platform Amsterdam Samen
Platform onderwijs en arbeidsmarkt
Participatie Vrouwen Etnische Minderheden
Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam
PERiodieke VISuele TELlingen
Persoonsgebonden Budget
Persoonlijke internetpagina
Platform Bedrijven en Kantoren Noordvleugel van de Randstad
Programmable Logic Controller’s

618 Afkortingenlijst Jaarrekening 2009

PMB
PMI
PO
PPS
P+R
PRI
PTA
PvE
PWN

Projectmanagementbureau
Programma Maatschappelijke Investeringen
Primair onderwijs
Publiek-private samenwerking
Park+Ride
Programma Ruimtelijke Investeringen
Passenger Terminal Amsterdam
Programma van Eisen
Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland

R
RABA
RACM
RAG
RAV
RAVAA
RBAO
REB
RFID
RIVM
RMC
ROC
ROL
ROWO’s
RSC
RSU
RVE
RWZI
RWS

Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam
Rijksdienst van Archeologie, Cultuurlandschappen en Monumenten
Resultaat Actieve Grondexploitaties
Regionale Ambulancevoorziening
Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam
Regionale Brandweer Amsterdam en omstreken
Regulerende energiebelasting
Radio Frequency Identify Device
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Regionale Meld- en Coördinatiepunt
Regionaal Opleidingscentrum
Renovatie Oostlijn
Rolstoelgeschikte woningen
Regionaal Sorteer Centrum
Regeling Speciﬁeke Uitkering
Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
Riool- en Waterzuivering Installatie
Rijkswaterstaat

S
SAAL
SAA
SAOA
SADC
SAUL
SBO
SFV
SGZ
SGOA
SHI
SHP
SIP
SISA
SMI
SO
SP
SPA
SPA
SPH
SPRH
SPVE
SRA
SSC
SSP
SZW

Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
Schiphol-Amsterdam-Almere
Stichting Aanpak Overlast Amsterdam
Schiphol Area Development Company
Sustainable & Accessible Urban Landscapes
Speciaal Basisonderwijs
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Schoolgezondheidszorg
Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam
Servicehuis ICT
Servicehuis Personeel
Subsidieverordening Integratie en Participatie
Single Information Single Audit
Sociaal Medische Indicatie
Speciaal Onderwijs
Stedenbouwkundig Plan
Service, Projecten en Advies, onderdeel DMO
Science Park Amsterdam
Stedelijk Project handhaving
Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving
Stedenbouwkundig Programma van Eisen
Stadsregio Amsterdam
Shared Service Center
Sociaal Structuurplan
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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T
TAC
TAC
TEU
TOG
TS&T

Temporary Art Centre
Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur
Twenty feet Equivalent Unit, aanduiding voor de afmetingen van containers
Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen
Tussen School en Thuis

U
UiB
UvA
UVW

monitor Uitvoering in Beeld
Universiteit van Amsterdam
Uitvoeringsinstituut Werknemersvoorzieningen

V
VB
VE-fonds
VETC
VGA
VGS
VIG
VIOS
VMR
VNG
VNO/NCW
VO
VO-scholen
VOA
VOV
VROM
VRI
VSO
VSV
VTO
VVE
VWS

Vliegende brigade
Vereveningsfonds
Voorlichters eigen Taal en Cultuur
NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam
Voorrang voor een gezonde stad
Vroegtijdige Interventie in Gezinnen
Veilig In en Om School
Vermakelijkheidsretributie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Verbond van Nederlandse Ondernemingen/Nederlands Christelijk Werkgeversbond
Voorlopig Ontwerp
Voortgezet onderwijs
Vrouwen Opvang Amsterdam
Veiligheidsteunpunten Openbaar Vervoer
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Verkeersregelinstallatie
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Voortijdig Schoolverlaten
Vroegtijdige onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W
WA
WABO
WAO
WCPV
Wet Bibob
Wet GBA
Wet FIDO
WEW
Wgw
WI
WIK
WIBO
WWIK
WIW
WKB
Wkpb
WLB
W-middelen
WMO
WODAN
WOLK
WOR

Wettelijke aansprakelijkheid
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wet Arbeidsongeschiktheid
Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur
Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
Wet Financiering Decentrale Overheden
Waarborgfonds Eigen woning
Wet gemeentelijke watertaken
Wet Inburgering
Interdepartementale Werkgroep Inkomensbeleid Kwijtscheldingsbeleid
Woningen In Beschermde Omgeving
Wet Werk en Inkomen Kunstenaars
Wet Inschakeling Werkzoekenden
Woning- en kamerbemiddelingsbureau
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Waterleidingbedrijf
Werkmiddelen WWB
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Werkgroep Oplossingen Doorstroomknelpunten Aan Netten
Woningbouw en Luchtkwaliteit
Wet op de Ondernemingsraden
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Wow
WRR
WSW
Wsw
WTA
WVG
WVS
WWB

Wet op de waterhuishouding
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wet sociale werkvoorziening
Wet Toezicht Accountantsorganisaties
Wet Voorzieningen Gehandicapten
Weerstandsvermogen
Wet Werk en Bijstand

Z
ZBE
ZKV

Zeeburgereiland
Ziektekostenverzekering
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NZKG 240, 242
NZL 145, 161, 162
O
OCO 125
OCW 207, 566
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OGA 10, 31, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 52, 161, 162, 163, 183, 218, 220, 226, 261, 262, 263, 264, 270, 288, 289,
299, 306, 311, 314, 319, 350, 352, 355, 356, 366, 397, 408, 409, 410, 414, 427, 428, 441, 443, 478, 479,
484, 485, 500, 501, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 532, 533, 553, 557, 560,
563, 608, 609, 610, 611, 612, 613
OKC 17, 48, 103, 105, 107, 127, 128, 129, 130, 296, 297, 508, 509, 534, 560
Ombuigingen 31, 52, 53, 221, 266, 336, 366, 410, 411
Omslagpercentage 376
Omslagrente 55, 376, 518, 519
Onderhoud van kapitaalgoederen 157, 361, 401
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 52, 261, 288, 319, 350, 408, 409, 452, 516, 518, 519, 532, 533
OOV 19, 44, 67, 69, 70, 71, 73, 220, 294, 336, 464, 465, 526, 527, 548
Openbaar vervoer 37, 61, 66, 67, 85, 102, 112, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 151, 153, 161, 259, 287, 366,
395, 410, 438, 440, 441, 442, 443, 464, 465, 470, 471, 478, 479, 542, 543, 553
Openbare Orde en Veiligheid 11, 19, 32, 44, 47, 48, 59, 61, 62, 64, 67, 69, 108, 114, 129, 463, 464, 465,
522, 548
Openbare verlichting 159, 218, 401, 411, 412, 480, 481
Opstapper 145
O&S 129, 179, 441, 562
Oudkomers 552
OV 18, 66, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 149, 151, 160, 167, 259, 261, 281, 286, 304, 366, 399, 402, 438,
478, 479, 542, 543
OZB 205, 348, 349, 350, 367, 380, 381, 382, 386, 387
P
PAO 90
Parkeergarages 154, 296, 298, 369, 438, 478, 479, 560
Parkstad 292, 293, 308, 309
PAVEM 28
PGB 101
PIP 267
Plabeka 306
PMB 10, 256, 258, 265, 366, 441, 443, 498, 499, 500, 501, 538, 539, 558, 559, 608, 609, 610, 611, 612, 613
PMI 209, 295, 296, 310
P-Net 258, 265, 498, 499, 544, 545, 558
PO 21, 23, 119, 120, 121, 122, 125, 128, 136, 137, 138, 171, 197
Politie 19, 27, 61, 62, 64, 65, 66, 95, 97, 127, 220, 290, 325, 340
Port Security 245
P+R 19, 26, 147, 150, 438
PRI 283
Privatisering 320, 321, 337, 341, 398, 399, 510, 511
Programakkoord 13, 15, 16, 21, 41, 42, 51, 61, 62, 72, 76, 80, 84, 90, 94, 104, 114, 118, 121, 127, 131, 136,
140, 146, 152, 155, 166, 170, 173, 176, 180, 182, 184, 189, 192, 197, 201, 204, 210, 213, 215, 222, 224,
228, 231, 237, 241, 250, 268, 269, 270, 271, 272, 280, 285, 286, 293, 301, 302, 303, 304, 310, 313, 315,
320, 323, 329, 333, 366, 381, 398, 444
Programma Ruimtelijke Investeringen 283, 285
Projectmanagementbureau 10, 256, 257, 441, 498, 499, 538, 539, 604, 606
PvE 140, 143, 164
PWN 224
R
RAG 302
Rampenbestrijding 69, 325, 326, 507
Recreatie 11, 21, 32, 44, 47, 48, 59, 118, 122, 169, 190, 282, 463, 484, 485, 486, 487, 522, 554
Recreatieschap 484, 485
Re-integratie 16, 23, 37, 75, 77, 79, 108, 124, 180, 337, 426
Rekening-courantpercentage 353, 377
Renterisiconorm 373, 375
ROC 79, 85, 88, 122, 304, 549, 594
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ROWO’s 308
RWZI 305, 369
S
SAOA 582
Schiphol 140, 141, 152, 229, 231, 232, 233, 234, 250, 261, 281, 285, 286, 289, 301, 321, 367, 391, 398, 399,
415, 438, 455, 457, 496, 497
Sciencepark 283
Servicehuis ICT 10, 50, 52, 256, 257, 319, 427, 428, 441, 498, 499, 526, 527, 528, 529, 604, 606, 608, 609,
610, 611, 612, 613
Servicehuis Personeel 10, 256, 257, 258, 336, 544, 545, 604, 606, 608, 609, 610, 611, 612, 613
SFV 296, 308, 309, 310, 351, 353, 365
SHI 54, 256, 257, 258, 265, 266, 267, 427, 428, 430, 498, 499, 526, 527, 558, 608, 609, 610, 611, 612, 613
SHP 258, 265, 266, 498, 499, 510, 511, 544, 545, 558, 562, 608, 609, 610, 611, 612, 613
SISA 40, 341, 461, 566, 568, 588
SO 21, 107, 119, 120, 121, 302, 472, 473, 531, 550
Sociaal Structuurplan 506, 507
Sociale cohesie 19, 27, 28, 29, 130, 131, 132, 136, 169, 294
Sociale veiligheid 66, 67, 68, 160, 464, 465
SP 10, 282
Stadsarchief Amsterdam 10, 333, 407, 512, 513, 524, 525, 526, 527, 606, 608, 609, 610, 611, 612, 613
Stadsbank van Lening 10, 259, 260, 261, 265, 267, 440, 443, 452, 453, 500, 501, 540, 541, 558, 559, 604,
606, 608, 609, 610, 611, 612, 613
Stadsdeelfonds 32, 33, 34, 57, 126, 258, 347, 349, 400, 449, 463, 516, 517
Stadspas 86, 90, 466, 467
Stadsregio Amsterdam 128, 129, 143, 144, 156, 261, 317, 321, 399, 401, 412, 510, 511
Stadsschouwburg 199, 200, 201, 207, 379, 454, 490, 491
Stationseiland 283, 287, 299, 345
Stedelijke Vernieuwing 59, 193, 269, 292, 293, 295, 305, 312, 343, 453, 506, 507, 508, 509, 518, 519, 536,
560, 574
Stedelijk Museum 183, 201, 202, 206, 208, 488, 489, 536, 537, 555
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 45, 269, 271, 292, 293, 295, 296, 308, 351, 353, 365, 505, 508, 509, 516,
530, 531, 560
SZW 563, 590, 592, 596
T
TEU 240, 242
Toerisme 198, 216, 218, 219, 229, 231, 235, 236, 237, 238, 437, 496, 497
U
UNA 161, 358, 528, 553
UvA 318
V
VE-fonds 39, 41, 42, 285, 296, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 351, 353, 365, 371, 372
Verbonden partijen 361, 388, 389, 393, 400, 423, 546
Verdelingsvoorstel 42, 108, 301, 309, 314
Verhuurder 443
Verkeersveiligheid 155, 156, 244, 402, 403, 480, 481
Vermakelijkheidsretributie 41, 381, 382, 517
Verzelfstandiging 48, 49, 181, 185, 199, 202, 206, 207, 243, 259, 319, 320, 321, 341, 378, 399, 400, 410,
484, 485, 510, 511, 537, 554
VGA 10, 260, 266, 394, 395, 440, 441, 443, 608, 609, 610, 611, 612, 613
VIOS 125
VNG 29, 97, 108, 255, 368
VO 21, 23, 118, 119, 120, 121, 123, 128, 136, 171, 197, 578
Voor- en Vroegschoolse Educatie 47, 118, 121, 125, 474, 536, 552
Voortijdig School Verlaten 17, 474, 475, 566
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VO-scholen 21, 23, 123, 197
VOV 66
VROM 34, 234, 297, 298, 412, 566, 568, 570, 572, 576
VSV 21, 119, 578
VVE 118, 124, 125, 126, 475, 537, 578
VWS 98, 106, 171, 510, 511, 544, 545, 562, 580, 596
W
WABO 45, 48, 66, 67, 279, 281, 289, 321, 322, 335, 349, 510, 526, 562
Waterbeheer 11, 211, 212, 220, 221, 222, 355, 357, 457, 494, 495, 520, 521, 524, 525, 563
Waternet 10, 45, 46, 55, 211, 212, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 287, 290, 319, 376, 438, 452, 492,
493, 540, 541, 557
Weerstandsvermogen 33, 35, 353, 354, 355, 356, 361, 363, 456, 466, 467, 524, 525, 563
Werkgelegenheid 19, 201, 230, 236, 240, 242, 391, 396, 438, 444, 466, 496
Werkloosheid 18, 229, 294
Westpoort 183, 213, 214, 215, 217, 240, 243, 247, 260, 264, 283, 287, 288, 299, 305, 379, 404, 438, 454,
457, 484, 500, 501, 545, 554, 559
Wet FIDO 373, 375
Wet Financiering Decentrale Overheden 373
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 592
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 107, 538, 539
Wet Sociale werkvoorziening 77, 78, 79, 426, 444, 590
Wet Voorzieningen Gehandicapten 94
Wet Werk en Bijstand 44, 78, 82, 87, 88, 367, 426, 444, 456, 549, 590
Wet Werk en Inkomen Kunstenaars 83, 590
WI 28, 121, 124, 369
Wibautas 161, 162, 287, 481, 542, 543, 553
WIBO 278, 308, 311
Wij Amsterdammers 19, 132, 133, 135, 136, 474, 475, 526, 527, 552
WIW 466, 467
WLB 46, 221, 222
WMO 39, 44, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 128, 278, 279, 348, 364, 370, 371, 470, 471, 472, 473,
517, 518, 519, 536, 537, 538, 539, 550
Woningbouwproductie 270, 271, 272, 273, 296, 297, 560
WSW 78, 79, 90, 368, 378, 426, 444, 590
WVG 94, 107, 262, 470, 471, 538
WWB 37, 39, 41, 78, 79, 80, 82, 88, 89, 91, 127, 367, 371, 426, 444, 466, 467, 524, 525, 542, 543, 590, 592,
594
WWIK 83, 590
Z
Zeeburgereiland 213, 283, 286, 287, 288, 305, 307, 504, 505
Zuidas 41, 45, 169, 181, 182, 269, 281, 287, 291, 292, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 305, 307, 321, 365,
431, 441, 442, 484, 485, 504, 505, 506, 507, 532, 533, 534, 535, 560, 604, 606, 608, 609, 610, 611, 612,
613
Zuidelijke IJ-oevers 38, 45, 46, 48, 292, 296, 299, 311, 312, 506, 532, 560
Zuidoostlob 283, 287, 288, 292, 299, 506, 507
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