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Leeswijzer

Jaarrekening 2010

De Jaarrekening 2010 is primair bedoeld voor uw Vergadering en vormt de verantwoording van ons College aan uw 
Vergadering. De Jaarrekening 2010 is onderwerp van een accountantscontrole.  

1. Inleidend hoofdstuk

In de inleiding wordt kort geschetst welk soort informatie in de Jaarrekening 2010 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 2010.

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 subresul-
taatgebieden. In de resultaatgebieden wordt aangegeven welke maatschappelijke effecten werden nagestreefd in 2010, 
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. Kredieten
5. Prioriteiten 

hier is informatie opgenomen over de door uw Vergadering toegekende prioriteiten bij de Begroting 2010 die nog niet 
zijn gerealiseerd

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
�� grondbeleid, bedrijfsvoering
�� duurzaamheid 

5. Balans

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen van de balansposten gedurende het jaar 2010 
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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Inleiding

Ons College legt met de jaarrekening verantwoording af over het door ons in 2010 gevoerde bestuur.  
De jaarstukken van de gemeente Amsterdam bestaan uit twee boekwerken:
�� de Jaarrekening 2010 van de centrale stad
�� de gebundelde zeven jaarverslagen/jaarrekeningen van de stadsdelen

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 vaststellings
besluit van uw Vergadering en zullen vervolgens financieeladministratief worden verwerkt in de aanvangs
situatie voor de jaarrekening over 2011. 

4 mei 2011
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Gemeente Amsterdam

Gemeenteraad

College van Burgemeester en 
Wethouders

Raadsgriffie Stadsdeelraden

Gemeentelijke 
Ombudsman Dagelijkse besturen

Rekenkamer

Bestuursdienst (BDA)

Gemeentelijke diensten en bedrijven

ACAM Accountancy en Advies *
Afval Energie Bedrijf (AEB)
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 

(DBGA)
Dienst ICT (DICT)
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 

(dIVV)
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)
Dienst Noord/Zuidlijn
Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S)
Dienst Persoons en Geoinformatie (DPG)
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)
Dienst Stadstoezicht 
Dienst Verzekeringszaken (VGA)
Dienst Werk en Inkomen (DWI)

Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS)
Dienst Zuidas
Dienstverlening en Facilitair Management 

(DFM)
Economische Zaken (EZ)
Gemeentelijke Ombudsman
Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD)
Haven Amsterdam
Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)
Ontwikkelingsbedrijf (OGA)
Projectmanagementbureau (PMB)
Servicehuis Personeel (SHP)
Stadsarchief Amsterdam (SAA)
Stadsbank van Lening (SBL)
Waternet
Wibautgroep

Stadsdeelorganisaties

Noord

Centrum

Zuidoost

NieuwWest

West

Zuid

Oost

*  Aansturing door College betreft bedrijfsvoering.  
Accountantscontrole vindt plaats in opdracht van de Gemeenteraad.

Op www.amsterdam.nl staan de 
websites van de gemeentelijke 
diensten en bedrijven van Amsterdam.

Zetelverdeling Amsterdam 2011 

Partij� Aantal�zetels

PvdA 15
VVD 8
GroenLinks 7
D66 7
SP 3
CDA 2
Red Amsterdam 1
Partij voor de Dieren 1
Trots op Nederland 1

Totaal� 45
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Wethouder 
Maarten van 
Poelgeest 
(GroenLinks)
beheert de porte
feuilles Ruimtelijke 
Ordening (incl. Bouw 
en Woningtoezicht) 
Grondzaken.

Wethouder 
Eric Wiebes (VVD)
beheert de 
portefeuilles Verkeer 
Vervoer inclusief 
de Noord/Zuidlijn, 
ICT, Glasvezel en 
Luchtkwaliteit.

Wethouder 
Andrée van Es 
(GroenLinks)
beheert de 
portefeuilles Werk, 
Inkomen en Partici
patie, Diversiteit en 
Integratie, Inburgering 
en Bestuurlijk stelsel.

Gemeentesecretaris 
Henk de Jong
is eerste adviseur van 
het College van B&W 
en eindverantwoordelijk 
voor de diensten van de 
centrale stad.

College van Burgemeester en Wethouders

Wethouder 
Freek Ossel (PvdA) 
beheert de 
portefeuilles Wonen 
en Wijken, Armoede, 
Openbare Ruimte en 
Groen, Programma 
Maatschappelijke 
Investeringen 
(PMI), Koers Nieuw 
West, Zeehaven en 
Westpoort

Burgemeester 
Eberhard van der 
Laan
is verantwoordelijk 
voor Openbare 
Orde en Veiligheid, 
Integraal Veiligheids
beleid, Regelgeving 
en Handhaving, 
Algemene zaken, 
Communicatie, 
Juridische Zaken en 
de Bestuursdienst.

Wethouder 
Lodewijk Asscher 
(PvdA) 
beheert de 

portefeuilles 

Financiën, Jeugd

zaken, Educatie en 

Project 1012.

Wethouder 
Carolien Gehrels 
(PvdA) 
beheert de 
 portefeuilles 
Economische Zaken, 
Waterbeheer, 
Monumenten, Kunst 
en Cultuur, Lokale 
Media, Bedrijven, 
Deelnemingen, 
Bedrijfsvoering en 
Inkoop.

Wethouder 
Eric van der Burg 
(VVD) 
beheert de 
porte feuilles Zorg 
en Welzijn, Sport en 
Recreatie, Luchthaven, 
Personeel, Organisatie 
en Integriteit, 
Dienst verlening en 
Externe Betrekkingen 
en Dierenwelzijn.
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Beleidsinhoudelijk

Terugblik 2010

In dit hoofdstuk blikken we terug op de ontwikkelingen uit 2010, het overgangsjaar waarin uw Vergadering en 
ons College zijn geïnstalleerd, waarin voor de bestuursperiode 2010-2014 het nieuwe programakkoord Kiezen 
voor de stad in uitvoering is genomen en waarin een nieuw kabinet is geformeerd met een regeerakkoord dat 
op verschillende fronten veel van onze stad zal vragen. Ook was 2010 het jaar waarin Amsterdam met de fusie 
van de stadsdelen in juni, een belangrijke stap heeft gezet naar de verbetering van haar bestuurlijk stelsel.

Deze jaarrekening geeft voornamelijk verantwoording over de uitvoering van het beleid dat door het 
vorige college in de Begroting 2010 is vastgelegd. Maar dat betekent niet dat in 2010  de beleidsinzet van 
de voorgaande jaren zondermeer is gecontinueerd. De komst van de economische crisis vroeg om harde 
maatregelen. Deze zijn met de Begroting 2010 ingezet en hebben in de loop van het jaar verder uitvoering 
gekregen. 

Het lijkt erop dat Amsterdam de gevolgen van de crisis in 2010 economisch gezien redelijk goed heeft 
doorstaan. De krimp blijkt kleiner dan in de rest van Nederland en het herstel gaat sneller dan verwacht. 
De Amsterdamse economie is ten opzichte van 2009 in 2010 met 1,8% gegroeid en in 2010 heeft zich een 
recordaantal van 122 buitenlandse bedrijven in de metropoolregio gevestigd. Op 1 januari 2010 had onze 
stad 767.773 inwoners, een toename van circa 11.500 ten opzichte van de eerste januari van 2009. En in 
tegenstelling tot de verwachting was er in 2010 ook sprake van een stijging van het aantal bezoekers aan 
Amsterdam.

Ondanks de relatief gunstige economische ontwikkelingen in 2010 blijven de opgaven voor de metropool 
Amsterdam enorm, zowel op economisch als op sociaal en ruimtelijk gebied. Het verminderde inkomsten-
beeld van de gemeente Amsterdam en de rijksbezuinigingen stellen Amsterdam voor één van de grootste 
financiële uitdagingen van de afgelopen decennia. Ons College wil dat de gemeente sterk en vitaal uit 
de crisis komt en wil daartoe duurzaam investeren in de stad, zowel fysiek als sociaal. Maar om te kunnen 
investeren zal de gemeente tegelijkertijd fors moeten blijven bezuinigen. De hervormingen en bezuinigingen 
die ons College heeft ingezet zijn het resultaat van het traject Heroverwegingen 2010-2014 dat in het 
najaar van 2009 is gestart. Het toenmalige College wilde daarmee de mogelijkheden voor hervormingen en 
bezuinigingen in beeld brengen. Dit traject heeft in februari 2010 geresulteerd in het ambtelijke rapport Inzet 
op Herstel. Daarin is een uitgebreide inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden opgenomen, waarvan de 
eerste maatregelen in 2010 hun uitwerking hebben gekregen, onder andere in de forse bezuinigingen op het 
ambtelijk apparaat.

Behalve met ingrepen die de kern van de gemeentelijke taak raken, wordt ook door de verzelfstandiging 
van gemeentelijke diensten een belangrijke stap gezet. Vanaf 1 januari 2010 zijn de handhavingtaken op het 
gebied van betaald parkeren afgesplitst van de dienst Stadstoezicht en ondergebracht in Cition BV, waarvan 
de gemeente de eigenaar is. 

De lessen die we kunnen trekken uit de raadsenquête Noord/Zuidlijn, uit het rapport dat de commissie 
Wijntjes heeft uitgebracht over het Vereveningsfonds en uit het onderzoek naar het functioneren van de 
projecten bij DIVV, geven alle aanleiding om een aantal zaken binnen de gemeente anders aan te pakken 
en fundamentele veranderingen door te voeren. Wat dat betreft kan 2010 voor de gemeente Amsterdam 
het jaar van de heroverwegingen genoemd worden. Helaas geldt dit niet alleen voor de werkwijze van de 
gemeente en de inzet van haar middelen maar raakt het ook de Amsterdammers. 

In de jaarrekening over 2009 al heeft ons College voor 2010 maatregelen aangekondigd ter verbetering van 
het Vereveningsfonds, omdat de stand van het fonds hiertoe aanleiding gaf. In het afgelopen jaar heeft uw 
Vergadering verschillende maatregelen vastgesteld die geleid hebben tot een (lichte) verbetering van de 
stand van het Vereveningsfonds aan het eind van 2010 en een verbeterd perspectief voor 2015.
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Ons College heeft met het nieuwe programakkoord verder ingezet op structurele bezuinigingen teneinde 
een solide basis voor de toekomst te creëren en ruimte te scheppen voor de nodige investeringen in de 
metropool Amsterdam. Meer dan ooit heeft iedereen in de organisatie de verantwoordelijkheid om zo 
efficiënt mogelijk te werken. De basis wordt nog meer op orde gebracht en we streven naar hervormingen 
in de bedrijfsvoering en de uitvoering van taken, voor het voeren van een sober en doelmatig beleid én we 
gaan de uitdaging aan om anders en slimmer met elkaar te werken, zowel binnen als buiten de gemeente. 
Door zulke hervormingen door te voeren kan Amsterdam met minder middelen toch sterk blijven opereren. 

Ook is het belangrijk om juist in tijden van crisis de zorg en inzet te kunnen bieden die de samenleving 
nodig heeft. De zedenzaak heeft de Amsterdamse samenleving diep getroffen. De gemeente Amsterdam is 
op verschillende manieren betrokken bij deze zaak. Allereerst op het vlak van de nazorg van de betrokken 
mensen. Hier is de afgelopen maanden veel werk voor verzet door o.a. medewerkers van de gemeente, en 
ook de komende tijd zal dat nog blijven doorgaan. Ten tweede zal het systeem van toezicht en handhaving 
moeten verbeteren. De commissie Gunning heeft hiervoor belangrijke aanbevelingen gedaan, die de 
komende periode uitgewerkt en geïmplementeerd zullen worden. Het betreft een traject wat al is ingezet 
eind 2010, maar wat door de zedenzaak en de hier opvolgende conclusies van de commissie Gunning een 
nieuwe dynamiek heeft gekregen. 

Sociale ontwikkelingen in 2010
Er doen inmiddels 51 scholen mee aan de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. De Amsterdamse 
basisscholen presenteerden op 9 december 2010 gezamenlijk de resultaten over het schooljaar 2009-2010. 
De belangrijkste conclusie is dat het op veel basisscholen in Amsterdam beter gaat. Het beeld van 
Amsterdam als een stad met veel zwakke basisscholen, dat in 2009 nog overheersend was, is doorbroken. 
De aanpak van vroegtijdig schoolverlaten is succesvol gebleken, als stad hebben we in 2010 ten opzichte 
van het voorgaande schooljaar een daling van 34,4% verwezenlijkt. De implementatie van Triple P is met het 
van start gaan van het laatste onderdeel, de module Positief Opvoeden voor ouders van tieners, in het najaar 
van 2010 afgerond.

De Amsterdamse aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast 2010-2011 is vastgesteld. Als grootste 
verandering voor de komende periode is daarin opgenomen dat het beleid veel sterker gericht wordt op de 
leeftijdscategorie 10-16 jaar. De meeste en zwaarste criminaliteit wordt gepleegd door jongeren die al op 
jonge leeftijd antisociaal gedrag vertonen. Wanneer kinderen jonger dan 12 jaar antisociaal gedrag vertonen, 
moet er snel passende zorg geboden kunnen worden. Daarnaast kent de gemeente een nieuw stedelijk 
schoolveiligheidsbeleid, ter ondersteuning van de schoolbesturen die de primaire verantwoordelijkheid voor 
die veiligheid dragen. Uitgangspunt van deze aanpak is het leveren van maatwerk, juist op die scholen die 
het het hardst nodig hebben. Het doel van het stedelijke beleid is herstel van normen en waarden in het 
Amsterdams onderwijs om zo een veilig leer- en leefklimaat voor leerlingen en docenten te creëren. Eén van 
de instrumenten daarvoor is de inzet van een schoolveiligheidsteam. 

In 2010 waren er rond de 600 gezinnen die gebruik maakten van de aanpak voor multiprobleemgezinnen 
(MPG). Voor circa 300 van deze gezinnen bleek stedelijke regie nodig te zijn. De meeste gezinnen kunnen 
na inzet van gezinsmanagement verder met het speciaal daarvoor gevormde eigen netwerk, eventueel 
in combinatie met reguliere hulp. De aanpak betekent dat deze gezinnen eerder en beter in beeld zijn 
gebracht. Dit schept voor kinderen de mogelijkheid zich veilig en zonder bedreiging verder te ontwikkelen, 
met als belangrijk bijkomend effect dat er minder overlast wordt veroorzaakt.

In 2010 is de arbeidsmarkt ondanks de economische crisis redelijk op peil gebleven en viel de werkloosheid 
relatief mee. Toch was er in 2010 een toename (in plaats van een afname) van het aantal uitkeringsgerech-
tigden en bleef de uitstroom naar werk achter bij de oorspronkelijke doelstellingen. Deze doelstellingen 
voor armoedebestrijding en uitstroom naar werk werden echter onder de gunstiger economische 
omstandigheden van 2006 geformuleerd. Daar komt bij dat in de loop van 2010 is geanticipeerd op de forse 
rijksbezuiniging op de re-integratiemiddelen, waardoor minder is gestuurd op het zoveel mogelijk plaatsen 
van klanten op een re-integratietraject en meer op uitstroom naar werk. Het bereik van armoedevoorzie-
ningen is over het geheel genomen gelijk gebleven; de armoedemiddelen zijn vrijwel volledig uitgeput. Het 
beoogde aantal inburgeringstrajecten is gerealiseerd.
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Ruimtelijke economische ontwikkelingen in 2010 
De activiteiten die door het vorige College met het Topstadprogramma werden geïnitieerd, zijn in 2010 
onderdeel geworden van het reguliere gemeentelijke beleid. Het behouden van een internationale toppositie 
en een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijft van eminent belang. De komst van nieuwe (internationale) 
bedrijven en grote evenementen in de afgelopen periode hebben hier duidelijk aan bijgedragen. Bijzondere 
evenementen als de start van de Giro d’Italia, de huldiging van het Nederlands Elftal en Sail 2010 hebben 
Amsterdam ondanks de recessie de nodige reuring en bedrijvigheid gebracht. We hebben laten zien dat deze 
stad een aantrekkelijke stad is die toegankelijk en veilig is voor haar bewoners, bezoekers en bedrijven.

In de schaduw van de grote sportevenementen van het jaar is verder gewerkt aan het verhogen van de sport-
deelname en het verbeteren van de sportinfrastructuur, mede in het belang van de Olympische Ambitie. De 
verbinding tussen scholen en sport is versterkt door de uitbreiding van het aantal combinatiefunctionarissen 
en er is geïnvesteerd in de verbetering van accommodaties als Sportpark IJburg en Sportpark Bijlmerpark. 

In de zomer van 2010 organiseerde het Stedelijk Museum de tentoonstelling The Temporary Stedelijk. Door 
deze tijdelijke openstelling van de oudbouw van het Stedelijk Museum is het museum weer zichtbaar en 
toegankelijk voor de stad. 

De internationale erkenning van de zeventiende eeuwse grachtengordel door de plaatsing ervan op de 
werelderfgoedlijst van Unesco, is een gedenkwaardige mijlpaal. Deze uitverkiezing is medebepalend voor 
het imago van de stad, juist omdat Unesco de dynamiek en de diversiteit van Amsterdam onderkent en het 
belang benadrukt dat onze stad hecht aan immateriële waarden als vrijheid, tolerantie en handelsgeest.

Door afname van de bouwproductie en schaarste is de doorstroming op de woningmarkt vertraagd. Er zijn 
diverse scenario’s in ontwikkeling voor een betere verdeling van de woonruimte die de doorstroming moet 
bevorderen. In 2010 startte voor 2710 woningen de bouw. 

Om beter in de vraag naar studenthuisvesting te kunnen voorzien wordt naar nieuwe woonconcepten 
gezocht, zoals de tijdelijke extra studentenwoningen die op het Zeeburgereiland werden gecreëerd. In totaal 
zijn in de periode 2006-2010 2605 woonplekken voor studenten gerealiseerd, waarmee de doelstelling voor 
97% is bereikt.

De bouw van de Noord/Zuid-lijn heeft een forse impact op de stad en dat geldt ook voor de weg en 
tunnelrenovaties die in 2010 hebben plaatsgevonden. Maar ook deze investeringen zijn van belang voor het 
leef- en vestigingsklimaat en zullen de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stad vergroten. In 2010 
werden de boren Noortje en Gravin operationeel en zijn twee tunnelbuizen tussen het Centraal Station en 
het toekomstige station Rokin geboord. Het station Ceintuurbaan is volledig ontgraven en het uitbaggeren 
van de sleuf onder het Centraal Station is voltooid. Besloten is de ontgraving van station Vijzelgracht onder 
verhoogde luchtdruk te laten plaatsvinden. In 2011 begint het boren vanaf het Scheldeplein, wordt het 
tunnelelement onder het Centraal Station ingevaren en zal het laatste grote contract, voor de bovenbouw, 
aanbesteed worden. Ook wordt in 2011 de oprichting van een beheerdienst metro Amsterdam voorbereid, 
die vanaf 2017 onder andere verantwoordelijk zal zijn voor de aansturing van het werkende vervoersysteem 
voor de Noord/Zuid-lijn.

De gemeente Amsterdam heeft in het afgelopen jaar vorderingen gemaakt met het verwezenlijken van haar 
duurzaamheidsdoelstellingen, zoals die voor duurzaam inkopen, effectief grondstofgebruik (via bijvoorbeeld 
de principes van Cradle2Cradle), energiebesparing in de bestaande woningvoorraad, energiebesparing 
(en verbetering van het binnenklimaat) van scholen, het komen tot klimaatneutrale nieuwbouw in 2015, het 
gebruik van duurzame elektriciteit en het gebruik van duurzame warmte en -koude. 
Ter bevordering van het gebruik van elektrische voertuigen zijn in 2010 meer dan 850 deelauto-plaatsen, 230 
oplaadpunten in zowel openbare als niet openbare ruimten gerealiseerd. Verder heeft ons College in 2010 
in het verbeteren van luchtkwaliteit geïnvesteerd door de eerste elektrische vrachtboot in de Amsterdamse 
grachten in gebruik te nemen. 
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Programakkoord en indicatoren

Kinderen Eerst
Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken resultaat 

2010

Bereikte resultaat 

2010

Te bereiken resultaat 

2006-2010

Brede scholen, 

open tijdens 

kantooruren, met 

een reeks van 

activiteiten op 

het gebied van 

sport, recreatie 

en cultuur

Aantal brede 
scholen PO en VO 
c.q. scholen met 
dag arrangementen of 
community centers

Projectplannen voor 
wijkarrangementen 
in voorbereiding; 
3 community centers 
PO in ontwikkeling; 
7 VO-scholen nemen deel 
aan dagarrangementen en 
combinatiefuncties (2007)

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

Op 185 scholen in PO 
en SO dagarrange-
menten uitgevoerd; 
er zijn 3 community 
centers in opbouw; 
10 vmbo hebben 
een breder school 
subsidie ontvangen

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

Jongeren behalen 

een startkwalifi-

catie, werken of 

volgen een traject 

naar opleiding of 

werk

Aantal nieuwe 
voortijdig 
schoolverlaters

3.501 (schooljaar 
2005/2006)

Een daling met 10% 
naar 2.451 nieuwe 
VSV-ers

2318

Kinderen 

beheersen de 

Nederlandse taal 

Aantal kinderen dat 
de Nederlandse taal 
beheerst

480 leerlingen hebben 
schakelonderwijs gevolgd 
(2007)

900 1.080 900

Terugdringen 

jeugdwerkloos-

heid

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

58% (2006) 70% 89,2% 70%

Aantal jongeren  
(27 of jonger) met een 
uitkering

1.978 (2006) Maximaal stabiel 2.010 Maximaal stabiel

Alle (zwerf) 

jongeren een 

opvangplaats 

kunnen 

aanbieden

Aantal zwerfjongeren 
per jaar in Amsterdam

Tussen de 400 en 600 
zwerfjongeren (2005)

Aantal neemt niet 
toe

300 gescreend door 
de GGD

Aantal zwerfjongeren 
neemt niet toe

Aantal opvang-
plaatsen voor 
zwerfjongeren

259 opvangplaatsen 
(2006)

Uitbreiding tot 316 
opvangplaatsen 
in totaal en 75 
ambulante trajecten 
handhaven

Uitbreiding tot 359 
plaatsen in totaal
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Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken resultaat 

2010

Bereikte resultaat 

2010

Te bereiken resultaat 

2006-2010

Weerbaar maken 

van kinderen met 

problemen op 

het gebied van 

alcohol, drugs, 

roken, seksualiteit 

en voeding

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 leven de 
liefde’: 30 scholen 
(75%)

‘Gezonde school’: 
52 scholen (75%)

25

52

Dit niveau handhaven

Dit niveau handhaven

Toename van 

het aantal 

(vooral jongere) 

sportende 

Amsterdammers

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

70% 80% onbekend 80%

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

40% 50% onbekend 50%

Cultuureducatie

Brede talentont-

wikkeling (o.a. 

cultuur en sport)

Percentage van het 
cultuurvoucherbudget 
dat is besteed door 
scholen (PO, praktijk- 
en speciaal onderwijs 
en onderbouw 
VMBO)

(november 2009) 90% 93% 90%

Percentage scholen 
met cultuureducatie 
in het programma 
(PO- en VO-scholen)

67% PO
33% VO

82% PO
60% VO

78% PO
55% VO

82% PO
60% VO
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Armoedebestrijding

Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken resultaat 

2010

Bereikte 

resultaat 2010

Te bereiken resultaat 

2006-2010

Duurzame 

uitstroom naar 

werk

Aantal klanten met een 
re-integratie doelstelling

41.122 (2006) 33.500 39.668 33.500

Vergroten van het 

aantal klanten op 

traject

Percentage klanten met 
een re-integratie doelstel-
ling op een re-integratie 
traject

57,5 % (2006) 90% 78,3% 90%

Meer doorstroom 

in de uitkering

Aantal klanten dat 
langer dan vijf jaar een 
werkzoekendenuitkering 
ontvangt

16.728 (2007) 15.300 16.714 15.300

Vergroten bereik 

armoede-

middelen

Percentage klanten van 
de voedselbank dat een 
aanbod krijgt voor het 
gebruik van voorliggende 
voorzieningen en/of 
schuldhulpverlening

100% (2006) 100% 100% 100%

Versterken 

schuldhulp-

verlening: 

wegwerken van 

de wachtlijsten 

en meer inzet op 

schuldhulp-

verlening voor 

jongeren

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

90 (2006) 0 33 0

Aantal trajecten 
schuldhulpverlening voor 
jongeren

93 (2007) 750 1.129 750

Alle dak- en 

thuislozen een 

persoonsgericht 

aanbod en 

onderdak kunnen 

aanbieden

Aantal plekken voor dak- 
en thuislozen

Van de 2.630 dak- en 
thuislozen verblijven 
er 516 op straat, 695 
voornamelijk in de 
nachtopvang en 1.419 in 
opvangvoorziening (2008)

2/3 van alle dak- en 
thuislozen hebben 
passende huisvesting
1.387

1.574 2/3 van alle dak- en 
thuislozen hebben 
passende huisvesting

Aantal dak- en thuislozen 
dat een persoonsgericht 
aanbod krijgt

620 personen hebben 
een probleeminventari-
satie en trajectplan (2008)

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

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

Voldoende 

aanbod 

betaalbare 

woningen 

Jaarlijkse toewijzing 
woningen aan lagere 
inkomens 

8.564 (2007) 8.500 (34.000 
cumulatief)

In 2011 
rapporteert 
AFWC over 
aantallen in 2010

8.500
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1  In april 2010 zouden de eerste uitkomsten bekend worden van de “top tien lijst”. Wegens 
omstandigheden is dit niet gelukt. Het onderwerp maakt in overleg met de raadscommissie OZK 
onderdeel van de Vooruitblik die in 2011 wordt uitgebracht.

Amsterdam Topstad

Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken resultaat 

2010

Bereikte resultaat 

2010

Te bereiken 

resultaat 2006-2010

Amsterdam 

behoort tot de top 

van internationale 

steden en is 

een aantrek-

kelijke (intern.) 

vestigingsplaats 

voor bedrijven

Mandje Topstad 
indicatoren

6e positie (2006) De verschillende 
benchmarks moeten 
leiden tot een 
gemiddelde klassering 
in de top 5

5e positie 2009 5

Positie in ranglijst 
Europese 
toeristensteden

8e positie (2005) Amsterdam blijft in 
de top 10 Europese 
toeristensteden

10e positie Behoud top 10

Aantal nieuwe 
buitenlandse bedrijven 
per jaar in de regio

73 (2005) 90 (310 cumulatief) 122

Vestiging van 

innovatieve en 

creatieve bedrijven

Aantal innovatieve/
creatieve bedrijven. 
Groei 3% tot 
5% gemeten in 
vestigingen en banen

8.732 vestigingen 
met 31.207 banen 
(2006)

10.430 vestigingen 
met 35.810 banen

20.828  
48.255

10.430 
35.810

Amsterdam 

is topstad op 

gebied van cultuur 

(Wereldklasse)

Aantal Amsterdamse 
culturele instellingen 
in de top 10 van de 
wereld binnen hun 
eigen vakgebied

Inventarisatie 10 culturele instel-
lingen staan binnen de 
eigen sector in de top 
10 van de wereld

- 1 10 

Goede doorstro-

ming autoverkeer 

op hoofdwegen en 

corridors

Gemiddelde 
rijsnelheid binnen A10

15 km per uur 
(januari 2008)

15 km per uur Van de 12 metingen 
was de snelheid in 
2010 in 10 gevallen 
hoger dan 15 km/u.

− 15 km/uur

Vergroting woning 

aanbod in het 

middensegment

Aantal woningen in 
middensegment

114.000 (2005) 135.000 Gegevens 
komen 2 jaarlijks 
beschikbaar. 
Volgende 2011

135.000

Binnen 30%: 

voldoende 

woningen 

voor speciale 

doelgroepen

In aanbouw genomen 
sociale huurwoningen:
–  aantal 

zorgwoningen
–  aantal grote 

woningen 
–  aantal eenheden 

voor studenten 
– aantal overig

n.v.t.

– 350 zorgwoningen

–  424 grote woningen
–  244 eenheden voor 

studenten
– 672 overig

787

In mei 2011 
rapporteert AFWC 
over aantallen 2010

350
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Gezonde Lucht

Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken resultaat 

2010

Bereikte resultaat 2010 Te bereiken resultaat 

2006-2010

Amsterdam 

voldoet in 2010 

aan de wettelijke 

normen voor 

fijn stof en 

stikstofdioxide

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

8 knelpunten 
(wegvakken waar 
de luchtkwaliteit 
de normen 
overschrijdt)

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

Actieplan voortgezet met 
o.a. de volgende resultaten:
–  uitvoering Amsterdamse 

Auto-de-deur-uit-
regeling en Amsterdamse 
sloopregeling;

–  aanscherping toelatings-
eisen milieuzone voor 
vracht-auto’s;

–  elektrisch vervoer; door 
subsidie 300 elektrische 
auto’s aangevraagd in 
Amsterdam

–  realisatie oplaadpunten 
elektrisch vervoer

–  70% van eigen wagenpark 
voldoet aan milieueisen 
nieuwe voertuigen

Amsterdam voldoet 
aan de wettelijke 
normen: alle 
knelpunten zijn 
opgelost

Stimuleren 

fietsgebruik

Aandeel fiets in 
modal split

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

Onderzoek is in 2010 niet 
uitgevoerd 2

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

Toename gebruik 

Transferia (P+R)

Toename gebruik 
transferia (P+R) aantal 
nieuwe plekken tov 
nulmeting in 2007

1100 plekken Bezettingsgraad 
stijgt met 5% 
per jaar, 2 extra 
P+R-voorzieningen 
gerealiseerd

478.000 gebruikers per jaar 1650 

Overlast

Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken resultaat 

2010

Bereikte resultaat 

2010

Te bereiken 

resultaat 2006-2010

De veiligheid in 

alle 78 buurten is 

verbeterd

Objectieve 
veiligheidsindex

91 (2005) 85 78 85

Verlaging 

jeugdoverlast

Aantal overlast-
gevende 
jeugdgroepen

102 (2006) 51 41 51

Verlaging 

jeugdcriminaliteit

Omvang harde 
kernjeugd

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

Politie: 515
Justitie: 400

Politie: 569
Justitie: 349

Politie: 515
Justitie: 400

2 De informatie over de modal split komt uit de huishoudenquêtes. In 2010 is deze enquête niet gehouden 
in verband met de heroriëntatie rondom het verkeersmodel. In 2011 zal de enquête weer worden 
uitgevoerd.
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Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken resultaat 

2010

Bereikte resultaat 

2010

Te bereiken 

resultaat 2006-2010

Verlaging overlast 

veelplegers

Aantal zeer 
actieve verslaafde 
veelplegers

651 (regio 2005) 488 459 488

Zorgaanbod voor 
al deze verslaafde 
veelplegers

200 (2008) 290 321 340

Meldingen 
drugsoverlast

3.470 (2005) 2.776 1.582 2.776

Verbeteren 

verkeersveiligheid

Aantal (ernstige) 
slachtofferongevallen

21 doden en 
300 ziekenhuisge-
wonden (2006)

max. 19 doden en 
280 ziekenhuis-
gewonden

Cijfers worden door de 
minister in april 2011 
bekend gemaakt

max.19 doden en 
280 ziekenhuis-
gewonden

Aantal black-spots en 
red-routes

113 blackspots en 
13 km red-routes 
(2006)

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

Er zijn in 2010 
25 Blackspots 
aangepakt

Grondige aanpak 
6 blackspots en 
2 fiets blackspot

Deelname aantal 
scholen aan 
fietsexamen

63 scholen (2006) 135 scholen (65%) 130 scholen  (4047 
leerlingen)

135 scholen = 65% 
van totaal 3

Sociale Cohesie

Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken resultaat 
2010

Bereikte resultaat 
2010

Te bereiken 
resultaat 2007-2010

Versterken Sociale 

Cohesie ontmoeting 

en binding van 

Amsterdammers

Percentage Amsterdam-
mers dat zich verbonden 
voelt met de stad

85% (2007) Peil 2008 handhaven 88% 4 Peil 2008 
handhaven

Aanpak 

discriminatie

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

Surinamers 38%, 
Marokkanen 51%, 
Turken 48% 
(2007)

Surinamers 31%, 
Marokkanen 46%, 
Turken 27%

Marokkanen 31%, 
Surinamers 23%, 
Turken 27%

Marokkanen 46%, 
Surinamers 31%, 
Turken 27% 

Percentage ervaren 
discriminatie vanwege 
geslacht (vrouwen)

28% (2007) 27% 3% 2%

Percentage ervaren 
discriminatie vanwege 
seksuele voorkeur

Homomannen: 27%
Homovrouwen: 9%
(2007)

Homomannen: 20%
Homovrouwen: 7,5%

Homomannen: 19%
Homovrouwen: 10%

Homomannen: 20%
Homovrouwen: 
7,5%

3 De doelstelling voor 2010 is bijgesteld van 145 scholen naar 135 scholen
4 Het percentage verbondenheid met de stad is in 2010 niet gemeten. In 2009 bedroeg dit percentage 

bedroeg 88%. Het percentage Amsterdammers dat zich thuis voelt in de stad is wel gemeten en was 
in 2010 83%. In 2009 was dit 82%. Door de grote samenhang tussen deze twee maten kunnen we 
aannemen dat waarschijnlijk ook de mate van verbinding met de stad stabiel is over de tijd.
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Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken resultaat 
2010

Bereikte resultaat 
2010

Te bereiken 
resultaat 2007-2010

Betere beheersing 

van de Nederlandse 

taal en grotere 

kennis van cultuur 

en geschiedenis van 

de (Amsterdamse) 

samenleving bij 

de allochtone 

Amsterdammers

Aantal Amsterdam-
mers dat een taal- en 
inburgeringcursus krijgt 
aangeboden

- 6.500 WI-trajecten 60.000 Amster-
dammers met een 
taal- en inburge-
ringsachterstand zijn 
geschoold 5

Maatschappelijke 

organisaties dragen 

bij aan integratie

Aantal goed functi-
onerende stedelijke 
zelforganisaties die 
werken aan integratie, 
participatie en sociale 
cohesie

73 goed 
functionerende 
gesubsidieerde 
zelforganisaties 
(2006)

90 72 6 90

Basisvoorwaarden

Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken resultaat 

2010

Bereikte resultaat 

2010

Te bereiken 

resultaat 

2007-2010

Terugdringen CO2 

uitstoot

Aantal miljoen 
Gigajoules (GJ)

0,36 40% CO2 emissie-
reductie in 2025 t.o.v. 
1990

0,39 Niet ingevuld

Woningbouw-

productie

Aantal woningen 
waarvan bouw is 
gestart

4.386 (2007) 5.200 (cumulatief 
20.000 woningen)

2.710 5.200

Voldoende ruimte 

voor de toekom-

stige stedelijke 

ontwikkeling van 

Amsterdam in 

vereveningsfonds

stand algemene 
reserve 
vereveningsfonds 

Er is onvoldoende 
investeringsruimte 
(2007)

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

- -

Verbeteren 

klanttevredenheid 

vergeleken met 

andere steden

Klanttevredenheids-
meting en 
klantonderzoek

Afspraken over 
toepassen VNG 
benchmark aanwezig 
(2008)

Amsterdam behoort 
tot de beste van de 
G4

Zie resultaatgebied 
facilitair en bedrijven

Benchmark VNG. 
De waardering van 
klanten stijgt naar 
gemiddeld 7,8

5 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.

6 De beoogde streefwaarden voor gesubsidieerde instellingen en activiteiten vanuit de subsidieverordening 
Integratie, Participatie en Sociale Cohesie (SIP) zijn door de bezuinigingen in 2010 naar beneden 
bijgesteld. Door deze korting op het budget zijn er in 2010 dus minder instellingen gesubsidieerd dan in 
voorgaande jaren.
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Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken resultaat 

2010

Bereikte resultaat 

2010

Te bereiken 

resultaat 

2007-2010

Verlagen leegstand 

kantoren

Aantal m2 kantoren 
omgezet naar ander 
gebruik

41 m² (2007) 100 m² 41 m² 100 m² 

Behoud van een 

fijnmazig netwerk 

van bus, tram en 

metro

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

61% 68% 73,4% geeft oordeel 
voldoende of goed

68% 
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Financiële hoofdlijnen

1 Inleiding

In de financiële hoofdlijnen geeft ons College een overzicht van de voornaamste financiële ontwikkelingen 
en resultaten in 2010. De volledige toelichting is opgenomen in de resultaatgebieden en overige paragrafen. 
De financiële hoofdlijnen zijn als volgt opgebouwd: 
1 Inleiding
2 Het rekeningresultaat 2010
3 Significante afwijkingen (per domein en algemene dekkingsmiddelen)
4 Reserves en voorzieningen
5 Overige onderwerpen (o.a. AIF, toezicht, risicomanagement en schulden)

Economische crisis
Na het crisisjaar 2009 toont de Amsterdamse economie weer tekenen van herstel. Dit is vooral het gevolg 
van het herstel in de financiële en zakelijke dienstverlening, de haven- en transportsector en het toerisme. 
De werkeloosheid is in 2010 gestegen maar minder dan was verwacht; de werkgelegenheid herstelt sinds 
eind 2010 weer langzaam. Het wordt echter steeds duidelijker dat sprake is van een vastgoedcrisis die 
hardnekkig lijkt en voor Amsterdam zwaar aankomt.

Intern Gemeente Amsterdam
Als gevolg van het in 2010 sneller dan verwacht ingezette herstel van de economie waren de tekorten op 
uitkeringsbudgetten en bijstandvoorzieningen lager dan voorzien, terwijl de inkomsten uit deelnemingen 
juist hoger waren dan was voorzien.
De gevolgen van de vastgoedcrisis zijn steeds meer voelbaar in de grondexploitaties en binnen het 
Vereveningsfonds. 
In 2010 vroegen de zorgelijke staat van de gemeentelijke ICT en de problemen bij infrastructurele en 
bouwprojecten veel aandacht. Het rapport van de Rekenkamer over Geldleningen & Garanties heeft de 
omvang en veelzijdigheid van het risicoprofiel van de gemeente wederom benadrukt.

Een blik op de toekomst
Het regeerakkoord en het met de gemeenten te sluiten bestuursakkoord zijn nog niet van invloed op de 
Jaarrekening 2010. Wel is al duidelijk dat de overheveling van taken vanuit het rijk gepaard zal gaan met 
budgettaire kortingen die oplopen tot 10%. Ook blijft de ontwikkeling van het Gemeentefonds (en de 
doorwerking van deze ontwikkeling naar het Stadsdeelfonds) na 2010 onzeker. De verwachting is dat de 
inwoners van Amsterdam, als gevolg van de kabinetsbesluiten, vaker een beroep zullen moeten doen op 
gemeentelijke voorzieningen zoals de bijstand (WWB) en maatschappelijke ondersteuning (WMO). Ook heeft 
het wetsvoorstel over de opheffing van de stadsdelen, aanzienlijke financiële gevolgen.
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2 Rekeningresultaat 2010

Het rekeningresultaat over 2010 is € 31,7 miljoen.

Het verschil tussen de Gewijzigde Begroting 2010 en Rekening 2010. Bedragen x € 1 miljoen

Hogere lasten - € 173,9

Hogere baten €  10,9 

Hogere opbrengsten Algemene dekkingsmiddelen  € 163,9

-  Opbrengsten Gemeentefonds, Stadsdeelfonds, Belastingen, Deel-
nemingen en Erfpacht € 51,6

- Incidentele renteopbrengsten € 90,5

- Overige opbrengsten algemene dekkingsmiddelen € 96,8

- Vorming nieuwe voorziening risico’s - € 75,0

Mutaties in Reserves €  30,8

Rekeningresultaat 2010 €  31,7

�� De omvang van de Begroting 2010 was na vaststelling door uw Vergadering € 5,9 miljard 
�� De gerealiseerde lasten zijn in 2010 € 173,9 miljoen hoger dan begroot 
�� Hier staan hogere baten (€10,9 miljoen) en hogere opbrengsten Algemene dekkingsmiddelen (€ 163,9 

miljoen) tegenover. De hogere opbrengsten Algemene dekkingsmiddelen worden verklaard door 
uitzonderlijke incidentele baten uit renteopbrengsten en hogere inkomsten uit het gemeentefonds en 
overige algemene dekkingsmiddelen. De nieuwe voorziening risico’s is ten laste van deze post gevormd

�� Ons College meent dat het afgelopen jaar het risicoprofiel van de gemeente substantieel is verslechterd. 
Een aantal risico’s1 is bijna onontkoombaar maar de totale omvang van de schade is nog moeilijk in te 
schatten. Dat betreft met name de risico’s van de ICT, hervormingsrisico’s en de risico’s die zijn ontstaan 
als gevolg van de steeds duidelijker wordende spanning tussen de ambities van het Programakkoord en 
het Regeerakkoord. Om te onderstrepen dat deze risico’s nu tastbaar en urgent zijn, kiest ons College 
ervoor een nieuwe voorziening voor risico’s te treffen voor een bedrag van € 75 miljoen. De komende 
maanden zal duidelijk worden wat de totale impact is van de genoemde risico’s en welke dekking 
(structureel of incidenteel) nodig is 

�� Eind 2010 is het totaalbedrag aan reserves € 30,8 miljoen lager dan begroot. De onderliggende 
bedragen, het totaalbedrag aan dotaties en onttrekkingen wijkt veel sterker af: in totaal is € 960 miljoen 
meer verantwoord dan begroot. De voornaamste verklaring hiervoor is de verschuiving binnen het 
Vereveningsfonds met een saldoneutraal effect2 na bestemmingreserves voor de gemeenterekening.

Dankzij voornamelijk incidenteel gunstige ontwikkelingen in de baten (met name rentevoordelen) kan 
ons College uw Vergadering over het jaar 2010 een positief resultaat presenteren. Het rekeningresultaat, 
geschoond van de incidentele effecten in baten en lasten, kent slechts beperkte afwijkingen ten opzichte van 
de begroting.
Het structurele financiële beeld blijft zorgwekkend als gevolg van oplopende tekorten op de gemeentelijke 
inkomsten en de toenemende druk op gemeentelijke voorzieningen zoals de bijstand en maatschappelijke 
ondersteuning. Ons College acht de reeds ingezette ombuigingsoperatie voor de komende jaren dan ook 
onverminderd noodzakelijk om op langere termijn financiële stabiliteit te waarborgen. Dit is echter niet 
voldoende. De veranderende vraag aan de gemeente en de wijzigingen in het risicoprofiel die daarmee 
gepaard gaan, vereisen een snellere en flexibelere gemeentelijke organisatie. Het vereist ook een organisatie 
die financieel en beheersmatig op orde is. De komende jaren gaat onze aandacht daarom uit naar de 
hervormingen die hiervoor nodig zijn en het verder op orde krijgen van de bedrijfsvoering. Ons College gaat 
bij de Kadernota hier nader op in. Ons College acht het verstandig om ter afdekking van de toenemende 
omvang van risico’s en onzekerheden, het weerstandsvermogen te versterken. 

1 In paragraaf 5.5.2 Toename risicoprofiel van deze financiële hoofdlijnen zijn deze risico’s nader beschreven
2 Met een ‘saldoneutraal effect’ of ‘per saldo neutraal’ wordt bedoeld dat de baten en lasten met elkaar 

in evenwicht zijn en, dat deze afwijking ten opzichte van de Begroting 2010, geen invloed heeft op het 
rekeningresultaat.



Jaarrekening 2010 Bestuurlijke hoofdlijnen 31

2.1 Resultaatsbestemming extracomptabele 
reserveringsvoorstellen

Ons College stelt uw Vergadering voor om € 10,5 miljoen aan extracomptabele reserveringsvoorstellen3 ter 
beschikking te stellen voor de uitvoering van beleid dat doorloopt na 2010. Ons College acht het raadzaam 
om ingezet beleid te continueren. Indien uw Vergadering hiermee instemt, daalt het resultaat na resultaat 
bestemming tot € 21,2 miljoen. Dit incidentele bedrag is vrij beschikbaar bij de Kadernota 2012 en de 
Begroting 2012.

Rekeningresultaat 2010 € 31,7 miljoen

Extracomptabele reserveringsvoorstellen - € 10,5 miljoen

Beschikbare incidentele ruimte 2012 € 21,2 miljoen

3 Significante afwijkingen

Het onderstaande diagram toont het saldo per resultaatgebied en algemene dekkingsmiddelen, inclusief de 
ontwikkeling van reserves en voorzieningen. Het totaal van deze saldi is gelijk aan het rekeningresultaat van 
€ 31,7 miljoen. Het saldo Zorg (* - € 42,6 miljoen) wordt verklaard door een wijziging in de baten in verband 
met de opname van de decentralisatie-uitkeringen in het gemeentefonds, zie ook de toelichting in het 
Resultaatgebied Zorg.

Openbare orde en veiligheid
Werk en inkomen

Zorg (*)
Educatie, jeugd en diversiteit

Verkeer en infrastructuur
Openbare ruimte en groen, sport en recreatie

Cultuur en monumenten
Milieu en water

Economie en haven
Facilitair en bedrijven

Stedelijke ontwikkeling
Bestuur en concern

Belastingen
Deelnemingen

Erfpacht
Financiering

Overige algemene dekkingsmiddelen
Uitkering Gemeentefonds
Uitkering Stadsdeelfonds
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 15,5
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 14,3
 4,0
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 48,4

In de volgende paragrafen worden de significante afwijkingen per domein en vervolgens per resultaatgebied 
toegelicht. In de resultaatgebieden van de jaarrekening zijn de volledige toelichtingen opgenomen.

3 De reserveringsvoorstellen worden toegelicht in paragraaf 4.7 Extracomptabele reserves en in de 
resultaatgebieden.
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3.1 Het fysieke domein

Het onderstaande diagram toont de baten en lasten per resultaatgebied in het fysieke domein. De ontwikke-
ling van de reserves is hierin niet meegenomen.

Verkeer en infrastructuur
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Milieu en water
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Stedelijke ontwikkeling
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Resultaatgebied Verkeer en infrastructuur
Door de overdracht van parkeerbeheer van de dienst stadstoezicht naar Cition N.V. zijn de baten en lasten 
€ 155 miljoen lager dan begroot. Overigens vindt tussen Cition N.V., de stadsdelen en de centrale stad 
verrekening plaats van de parkeeropbrengsten.

Resultaatgebied Verkeer en infrastructuur: Noord/Zuidlijn
In 2010 heeft ons College besloten het toekomstige station Vijzelgracht van de Noord/Zuidlijn onder 
verhoogde luchtdruk te ontgraven. De verwachte meerkosten bedragen € 68,3 miljoen. Hiervoor heeft ons 
College in de Begroting 2011 al € 65 miljoen voorzien. De resterende € 3,3 miljoen is conform het besluit 
van uw Vergadering in de Jaarrekening 2010 opgenomen.

Resultaatgebied Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Bij de Begroting 2010 is € 25 miljoen onttrokken aan het Vereveningsfonds. Een taakstelling van € 1,1 
miljoen van de ontwikkelingsalliantie zou gerealiseerd worden met de rente over deze onttrekking. Bij de 
Jaarrekening 2009 is echter een alternatief gekozen met een gunstiger effect. Van bovengenoemde 
onttrekking is € 10,5 miljoen ingezet voor versneld afschrijven van investeringen in groenprojecten. 
Dit resulteert in een structurele besparing op de kapitaallasten van € 1,1 miljoen. Het restant van de 
onttrekking (€ 14,5 miljoen) wordt niet onttrokken aan het Vereveningsfonds. 

Resultaatgebied Milieu en water
Het rijk keert de middelen voor bodemsanering niet meer uit via een specifieke uitkering, maar via een 
decentralisatie-uitkering binnen de gemeentefondsuitkering. Dit leidt tot een negatief saldo van € 5,4 
miljoen bij Milieu en water en een even groot positief saldo bij de Algemene dekkingsmiddelen. 

Resultaatgebied Economie en haven
In het resultaatgebied Economie en haven zijn geen significante afwijkingen. 
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Resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling: Vereveningsfonds
2010 was opnieuw een moeilijk jaar voor de Amsterdamse ruimtelijke projecten. Het voorzichtige 
economische herstel vertaalt zich niet in meer vraag naar woningen en bedrijfsruimten. Bovendien kan 
economisch herstel – bij ongewijzigd beleid – naar verwachting de overmaat aan kantoren in de stad en 
in plannen niet opvangen. Met de onderstaande maatregelen wil ons College de financiële risico’s en 
onzekerheden het hoofd bieden. 

Maatregelen
�� Om investeringen in grondproductie af te remmen besloot uw Vergadering in december 2009 tot de 

beheersmaatregel grondexploitaties. Deze maatregel behelst: vooralsnog wordt afgezien van project- en 
investeringsbesluiten; vanaf een zekere financiële drempel verleent ons College goedkeuring aan 
nieuwe verplichtingen ten laste van grondexploitaties; stadsdelen leggen nieuwe verplichtingen ter 
advisering voor aan de directeur OGA en op de integrale projectbudgetten van de grootstedelijke en 
coalitieprojecten wordt bezuinigd. In 2010 is de beheersmaatregel aangescherpt. Deze aanscherping 
behelst: toetsing op het programmatisch kader; toetsing op het aangaan van juridische verplichtingen 
en verbintenissen; sturing op cashflow (samenhang van uitgaven en inkomsten in plannen) en er worden 
geen strategiebesluiten voor nieuwe locaties meer opgestart

�� Met twee projectenschouwen is de overmaat aan programma’s aangepakt. Het woningbouwprogramma 
voor de periode t/m 2015 is teruggebracht van 40.000 naar 22.000 woningen en voor de periode t/m 
2021 van 60.000 naar 42.000 woningen. Het kantoorprogramma is teruggebracht met 600.000 m². 
In 2011 volgt een derde projectenschouw, gericht op de Zuidas 

�� Een vastgestelde aanzet tot een kantorenstrategie wordt nu uitgewerkt tot een definitieve strategie
�� December 2010 hebben de gemeente Amsterdam, de stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van 

Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam een akkoord bereikt over het programma 
Bouwen aan de Stad II. Voor de hele looptijd wordt ervan uitgegaan dat, conform de gemaakte 
afspraken, € 231 miljoen (op lange termijn, in de eerst komende 5 jaar betreft het € 130 miljoen) kan 
worden opgenomen in het fonds

�� Voor zover gefaseerd in 2012 of later komen de kosten van de eerste aanleg van riolering niet langer ten 
laste van de grondexploitatie. Het positief effect is € 65 miljoen

�� Taakstellend is een generieke besparing op de grondkosten van 3% opgelegd. Deze taakstelling heeft 
betrekking op nog te maken kosten voor bouw- en woonrijp maken. Het verwachte positieve effect is 
€ 35 miljoen

�� Op de proceskosten wordt in 2010 en 2011 € 9 miljoen bezuinigd. Besparingen na 2011 zullen nog vorm 
krijgen

�� De commissie Wijntjes heeft geadviseerd over de systematiek van het Vereveningsfonds. In het tweede 
kwartaal van 2011 komen adviezen over de macro-economische verkenningen en de waardering van 
de gehele planvoorraad beschikbaar. Mede op basis van deze adviezen wordt doorgewerkt aan de 
verbetering van het Vereveningsfonds 

Stand van het fonds
De stand van de algemene reserve is eind 2010 € 199 miljoen negatief4. Dit is een verbetering van € 57 
miljoen ten opzichte van de stand in de Jaarrekening 2009. Door de in 2010 getroffen maatregelen 
verbeterde het 5-jaars perspectief. Bij de Jaarrekening 2009 werd nog uitgegaan van een 5-jaarsprognose 
van € 316 miljoen negatief. Maar eind 2015 lijkt een stand van € 165 miljoen haalbaar. Daarmee wordt 
weer voldaan aan de norm voor het toelaten van nieuwe plannen met een negatief saldo (een stand van de 
algemene reserve van tenminste € 50 miljoen positief binnen vijf jaar). Toch is het nog niet verantwoord om 
nieuwe plannen met tekorten toe te laten. 
�� De fondsverantwoording over de stand van eind 2010 (€ 199 miljoen negatief) is met onzekerheden 

omgeven. ACAM ziet aanleiding voor een ‘verklaring met beperking’ bij het Ontwikkelingsbedrijf 
gemeente Amsterdam

�� De commissie Wijntjes stelt bovengenoemde norm ter discussie omdat deze niet robuust genoeg is om 
een crisis van enige jaren op te vangen

4 Door een administratieve wijziging en een besluit van ons College bij de jaarrekening wijzigt de stand 
van het fonds ten opzichte van de opgaven in het Eindejaars-Rag 2010 waarover uw Vergadering ook 
besluiten neemt. Als dekking van de apparaatskosten van het fondsbeheer is € 1,1 miljoen meer aan het 
fonds onttrokken en is € 14,5 miljoen minder onttrokken aan het fonds voor de alliantietaakstelling van 
€ 25 miljoen.
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�� Zolang er geen zicht is op herstel van de vastgoedmarkt blijven de risico’s aanzienlijk. Actuele risico’s 
van het Vereveningsfonds zijn ondermeer: grondprijsrisico’s, rente- en prijsrisico’s en het risico dat de 
aannames over de ontwikkeling van projecten anders uitpakt. Deze risico’s zijn niet voorzien

�� De verwachte opbrengsten en kosten van plannen sluiten onvoldoende aan bij de verwachte marktafzet. 
Voor het tijdvak 2010-2014 is € 1,4 miljard aan grondopbrengsten en € 1,6 miljard aan kosten geraamd. 
De gerealiseerde opbrengst in 2010 bedroeg € 78 miljoen, de gerealiseerde kosten bijna € 130 miljoen. 
Het risico bestaat dat opbrengsten later worden gerealiseerd, terwijl kosten volgens planning worden 
gerealiseerd. Bij de Jaarrekening 2010 zijn daarom twee voorziening gevormd ten laste van de algemene 
reserve van het Vereveningsfonds: € 80 miljoen voor projectspecifieke risico’s en € 77 miljoen voor 
generieke risico’s. Zo wordt dit deel van de risico’s van de gebiedsontwikkeling binnen het Verevenings-
fonds opgevangen. 

3.2 Het sociale domein

Het onderstaande diagram toont de baten en lasten per resultaatgebied in het sociale domein. De ontwikke-
ling van de reserves en voorzieningen is hierin niet meegenomen.
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Resultaatgebied Openbare orde en veiligheid
De overschrijding van € 9,3 miljoen op het saldo is onder andere het gevolg van extra kosten voor de 
WK-Huldiging zomer 2010 (€ 2,2 miljoen) en de dekking van het exploitatietekort bij de Brandweer (€ 2,9 
miljoen).

Resultaatgebied Werk en inkomen 
�� In 2010 is het aantal uitkeringsgerechtigden minder toegenomen dan voorspeld. Het gerealiseerde tekort 

(€ 35,9 miljoen) is daardoor minder groot dan meerjarig was geraamd (€ 50,8 miljoen). Het meerjarig 
tekort was geraamd op basis van de prognose van het Centraal Planbureau. Het CPB heeft deze 
prognose inmiddels bijgesteld

�� De rijksbezuinigingen op het participatiebudget (re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie) zijn 
geëffectueerd en zijn ook reeds verwekt in de lasten. Daardoor heeft dit weinig effect gehad op het saldo. 
Het tekort op de re-integratiemiddelen is gecompenseerd met de reeds vooruitbetaalde doeluitkering 
(rijksbijdrage) Participatiebudget
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Resultaatgebied Zorg
Bij de Actualisatie 2010 (Begroting 2011) zijn de baten met € 42,8 miljoen verlaagd omdat dit een 
decentralisatie-uitkering binnen de gemeentefondsuitkering is geworden. Deze baten zijn bij de algemene 
dekkingsmiddelen geraamd.

Resultaatgebied Educatie, jeugd en diversiteit
�� Zowel de lasten als baten zijn lager uitgevallen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de overheveling 

van doelstelling 7 Betere beheersing van de Nederlandse taal naar het subresultaatgebied Participatie 
en werk van het Resultaatgebied Werk en inkomen. Hiermee is een bedrag van circa € 65,0 miljoen 
gemoeid. In het Resultaatgebied Werk en inkomen komt dit nauwelijks naar voren vanwege de grootte 
van het totale budget 

�� Bij onderwijshuisvesting zijn de baten € 5 miljoen lager omdat overtollige schoolgebouwen in de huidige 
stagnerende vastgoedmarkt niet verkocht konden worden

Resultaatgebied Cultuur en monumenten
�� Het saldo is € 1,4 miljoen lager door de investeringsbijdrage aan de restauratie van de Portugees-

Israëlitische Synagoge en het niet doorgaan van de verkoop van de Uilenburger Synagoge
�� Het stopzetten van activiteiten rondom internationalisering van cultuureducatie was van invloed op het 

resultaat (€ 0,5 miljoen) 
�� Als gevolg van de negatieve nominale aanpassingen in 2010 zijn de subsidies aan musea, theater-, 

muziek- en dansinstellingen € 1,1 miljoen verlaagd 
�� De verbouw van het Stedelijk Museum kende aanzienlijke tegenslagen. De uiteindelijke financiële 

gevolgen zijn in 2010 nog niet zichtbaar in dit resultaatgebied

3.3 Het domein bestuur, ondersteuning en informatie

Het onderstaande diagram toont de baten en lasten per resultaatgebied in het domein bestuur, ondersteu-
ning en informatie. De ontwikkeling van de reserves is hierin niet meegenomen.

Facilitair en bedrijven

Bestuur en concern
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Resultaatgebied Facilitair en bedrijven
Bij de Jaarrekening 2009 is ten laste van dit resultaatgebied de extracomptabele reserve Foodcenter (€ 20,0 
miljoen) gevormd. 

Resultaatgebied Facilitair & bedrijven: ICT
De dienst ICT heeft € 29,0 miljoen bijgedragen aan het negatieve saldo. Dit is het directe gevolg van 
het voornemen om achterstallig onderhoud weg te werken (€ 22,0 miljoen) en het normaliseren van de 
bedrijfsvoering (€ 7,0 miljoen). Deze ontwikkelingen zijn uw Vergadering gemeld bij de Actualisatie 2010 
(Begroting 2011). 
De gemeentelijke ICT heeft aanzienlijk problemen op het terrein van basisdiensten, informatiemanagement 
en bedrijfsvoering. Als gevolg van al deze problemen lopen de primaire processen van de gemeente 
aanzienlijk gevaar. In 2010 is getracht de problemen op te lossen. Dit heeft tot verbeteringen geleid, 
maar de problemen zijn nog niet opgelost. De dienstverlening is niet op het gewenste niveau, de interne 
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beheersing van processen is niet op orde, openstaande vacatures zijn moeilijk te vervullen en mede daardoor 
worden veel externen ingehuurd. Daarom heeft ons College besloten het toezichtniveau te verhogen (zie 
paragraaf 5.4 Toezicht).

Resultaatgebied Bestuur & concern
Bij het Servicehuis Personeel (SHP) zijn, vooruitlopend op de heroverwegingen, de voorzieningen SHP 
kritisch bezien. Als gevolg daarvan is € 8,9 miljoen aan voorzieningen vrijgevallen in het resultaat.

3.4 Algemene dekkingsmiddelen

Het onderstaande diagram zet de begrote dekkingsmiddelen af tegen de gerealiseerde dekkingsmiddelen. 
Dit maakt inzichtelijk in welke mate de geraamde algemene middelenbudgetten, voor de uitvoering van het 
beleid, zijn ontvangen. De ontwikkeling van de reserves en voorzieningen is hierin niet opgenomen.

Uitkering gemeentefonds

Uitkering stadsdeelfonds

Belastingen

Erfpacht

Financiering

Deelnemingen
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Gemeentefonds
De gemeentefondsuitkering is € 48,4 miljoen hoger dan begroot. Hiervan wordt € 45,4 miljoen verklaard 
door toevoegingen van decentralisatie- en integratie-uitkeringen. De met deze toevoeging gepaard gaande 
extra lasten zijn opgenomen in de resultaatgebieden Openbare orde en veiligheid, Milieu en water en 
Educatie, jeugd en diversiteit. 

Stadsdeelfonds
De lasten van het Stadsdeelfonds zijn € 3,4 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn 
centralisatie van het leerlingenvervoer (- € 7 miljoen), een nog aan stadsdelen uit te keren bedrag (€ 5,7 
miljoen), ontwikkelingen in de landelijke en Amsterdamse uitkeringsbasis (- € 6,8 miljoen) en een toename 
van decentralisatie- en integratie-uitkeringen (€ 3,4 miljoen).

Belastingen
Het onderdeel Belastingen kent incidentele hogere opbrengsten onder andere als gevolg van hogere OZB-
opbrengsten. De hogere OZB-opbrengst bij woningen is het gevolg van een extra opbrengst van circa 2.000 
woningen die bij het opstellen van de raming nog niet in het belastingsysteem waren opgevoerd. Door de 
koppeling met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) komen nieuwe objecten nu sneller in beeld. 
Dit geldt ook voor niet-woningen. Circa 2.000 objecten, die bij de raming nog geen waarde hadden, konden 
alsnog van een waarde worden voorzien. Als gevolg hiervan zijn de OZB-inkomsten in 2010 toegenomen 
met € 9,2 miljoen. Tevens is met terugwerkende kracht € 6,8 miljoen voor voorgaande jaren geïnd.
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Erfpacht
Het resultaat op Erfpacht is € 4,0 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt onder andere verklaard door de 
hogere opbrengst uit ‘tussentijdse afkoop van erfpachtcanon’.

Financiering
Het onderdeel Financiering heeft een positief saldo van € 86,3 miljoen; dit wordt grotendeels verklaard door 
het resultaat van de ‘rente over eigen financieringsmiddelen’. Dit effect is per saldo € 90,5 miljoen hoger 
dan begroot. Dit is grotendeels gemeld bij de 9-maandsrapportage. De verklaring hiervoor is het begroten 
van een rekening-courantrente voor 2010 van 3,5 %. Door renteverlagingen van de Europese Centrale Bank 
bedroeg het gemiddeld betaalde tarief echter 0,55%. Hierdoor is een overschot van € 120 miljoen ontstaan. 
Het egalisatiefonds kapitaallasten had eind 2009 haar plafond van € 140 miljoen reeds bereikt. Daarom valt 
het totale overschot vrij. Daarvan is € 25,5 miljoen uitgekeerd aan de stadsdelen en Waternet. Het resultaat 
van de rente over de ‘eigen financieringsmiddelen’ inclusief enkele kleinere mutaties, kwam daarmee per 
saldo € 90,5 miljoen hoger uit dan begroot. Door de bovengenoemde renteontwikkeling vallen ook de 
opbrengsten ‘rente over eigen financieringsmiddelen’ € 30 miljoen lager uit dan begroot. Als gevolg van de 
lager dan begrote rentestand, zijn de rentebaten over de eigen middelen ook lager dan begroot.  
Tot slot was in de Begroting 2010 een toevoeging aan het Egalisatiefonds kapitaallasten van € 29,5 miljoen 
geraamd. Die is niet gerealiseerd, omdat bij de Jaarrekening 2009 al de maximale stand was bereikt. 
Vanaf 2011 wordt een stelsel gehanteerd dat ontwikkelingen op de geldmarkt beter opvangt. Dergelijke 
grote effecten komen in de volgende jaarrekeningen niet meer voor.

Deelnemingen
�� Voor 2010 was € 27,6 miljoen aan dividendopbrengsten begroot. De opbrengsten in 2010 zijn € 9,9 

miljoen hoger. De belangrijkste verklaring hiervoor is de vrijval voorziening dividenduitkering NV 
Luchthaven Schiphol (€ 9,5 miljoen). Als gevolg van de beter dan verwachte resultaten van NV Luchthaven 
Schiphol was de voorziening niet nodig

�� De rentelasten van de deelnemingen, die ten laste komen van de algemene dienst, bedroegen in 2010 
circa € 10,1 miljoen. Dit is € 4,4 miljoen lager dan begroot 

�� Per saldo is het resultaat van de deelnemingen € 14,3 miljoen positiever dan begroot. De paragraaf 
Verbonden partijen gaat hier verder op in

Overige Algemene Dekkingsmiddelen
Het onderdeel overige algemene dekkingsmiddelen is een verzameling van diverse posten. Op hoofdlijnen 
kan dit subresultaatgebied worden onderverdeeld naar algemene begrotingsposten, apparaatskosten en 
toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves. De voornaamste ontwikkelingen zijn:
�� Een toevoeging aan de nieuwe voorziening risico’s (€ 75 miljoen) ten laste van de Overige algemene 

dekkingsmiddelen
�� In de baten is het rekeningresultaat 2009 (€ 121,4 miljoen) verwerkt 
�� De in de begroting opgenomen stelpost ‘kapitaallasten van onrendabele investeringen’ die niet in de 

rekening is verwerkt. Het totale effect bedraagt per saldo € 12 miljoen 
�� De vrijval van de voorzieningen ‘Escrowrekening Nuon’ en ‘Garanties, geldleningen en claims’ (in verband 

met beëindigen procedure met betrekking tot het rioolrecht)
�� Ter compensatie van de vrijval van de vakantiegeld reserves is er een last van € 19 miljoen. De vrijval is 

reeds in de Jaarrekening 2009 als baat en als vordering op de diensten verantwoord. Tegenover deze last 
staan baten in de verschillende resultaatgebieden vanwege de vrijval van de vakantiegeld reserves

�� De uitgaven ten laste van de post onvoorziene uitgaven zijn € 37 miljoen hoger zijn dan begroot. 
Het betreft hier ondermeer het aandeel van Waternet en de stadsdelen in de vrijval van het leningfonds 
(€ 28,5 miljoen)
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4 Reserves en voorzieningen

Deze paragraaf geeft inzicht in de mutaties en standen van de reserves en voorzieningen.

4.1 Procedure vorming van reserves

Uw Vergadering bepaalt welke reserves worden gevormd. Reserves zijn in drie categorieën te verdelen:
�� afgewikkelde reserves
�� gehandhaafde reserves
�� nieuwe reserves

Daarnaast doet ons College uw Vergadering een voorstel voor een gedeeltelijke bestemming van het 
rekeningresultaat in de vorm van extracomptabele reserveringen. 

Alle reserves groter dan € 0,5 miljoen worden in de resultaatgebieden toegelicht. Van deze reserves wordt 
ook het verschil tussen de geraamde en werkelijke mutaties verklaard. Daarnaast bevat de jaarrekening een 
cijfermatig overzicht van alle reserves.

Uw Vergadering is bij de jaarrekening, vooraf (Begroting 2010) en tussentijds (Actualisatie 2010 en 9-maands-
rapportage) geïnformeerd over de ontwikkeling van de reserves. Via deze rapportage heeft ons College uw 
Vergadering eveneens geïnformeerd over voorgestelde nieuwe reserves. Eerder gemelde reserveringsvoor-
stellen zijn in de jaarrekening intracomptabel5 verwerkt. De nog niet gemelde reserveringsvoorstellen zijn 
extracomptabel5 opgenomen.

4.2 De ontwikkeling van reserves en voorzieningen 

De onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de algemene reserves, bestemmingsreserves en 
voorzieningen.6 De totale omvang van de reserves en voorzieningen (exclusief erfpachtreserves) is in 2010 
met € 65 miljoen gestegen. De voornaamste verklaring hiervoor is de complexe ontwikkeling van de reserves 
en voorzieningen in het Vereveningsfonds.

Bedragen x € 1 miljoen 2006 2007 2008 2009 2010 Verschil 
2009 - 2010

Algemene reserves * 433 280 335 266 68 -198

Bestemmingsreserves ** 1.050 971 1.280 2.125 2.055 -70

Eigen Vermogen 1.483 1.251 1.528 2.391 2.198 -193

Voorzieningen 2.069 2.239 1.625 1.556 1.889 333

Totaal 3.552 3.490 3.240 3.947 4.012 65
*/** In dit overzicht worden gepresenteerd de Algemene Reserves exclusief de ‘Reserve Afkoopsommen Erfpacht’ (€ 4,167 

miljard) en de Bestemmingsreserves exclusief ‘Reserve Afkoopsommen van Erfpachttermijnen’ (€ 87 miljoen).

Vereveningsfonds
De stand ultimo 2010 van de ‘Algemene reserve grondexploitatie’ bedraagt - € 199,1 miljoen; dit is een 
verlaging met € 187,3 ten opzichte van 2009. Hier staat tegenover een (netto) verhoging in de voorziening 
‘Risico’s grondexploitatie’ bij Stedelijke Ontwikkeling van € 179,1 miljoen. Per saldo wordt € 157 miljoen 
overgeheveld van de ‘Algemene reserve grondexploitatie’ naar de voorziening ‘Risico’s grondexploitatie’. 
De overige onttrekkingen uit de ‘Algemene reserve grondexploitatie’ zijn financiële effecten van onder 

5 Intracomptabel: in de jaarrekening verwerkt. Extracomptabel: niet in de jaarrekening verwerkt.
6 De verschillen tussen de drie reserves zijn de voorwaarden die gelden voor het aanwenden van de 

middelen. De mogelijkheden voor aanwending van voorzieningen zijn beperkter dan voor aanwending 
van bestemmingsreserves en de algemene reserves.
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meer de programmatische wijzigingen in de grondexploitatie, mutaties in de geraamde resultaten van 
grond exploitaties met een geraamd tekort en de onttrekking van € 10,5 miljoen voor de taakstelling 
Ontwikkelings alliantie. Alle mutaties in alle reserves en voorzieningen van het Vereveningsfonds zijn per 
saldo neutraal, na bestemming reserves, voor de gemeenterekening. Deze ontwikkelingen worden toegelicht 
in paragraaf 3.2 Het fysieke domein: Vereveningsfonds.

4.3 Mutaties reserves

Hieronder worden de overige significante dotaties en onttrekkingen (groter dan € 10 miljoen) aan bestaande 
reserves genoemd. Dit zijn reserves die of vóór 2010 zijn gevormd of bij de Actualisatie 2010 (in de 
Begroting 2011):
�� aan de reserve ‘Egalisatiefonds kapitaallasten’ is € 120 miljoen toegevoegd als gevolg van lagere 

rentelasten dan begroot. Doordat de reserve de maximale omvang van € 140 miljoen al in 2009 
had bereikt is het bedrag van € 120 miljoen vervolgens weer onttrokken aan deze reserve. Van deze 
onttrekking komt € 94,5 miljoen ten gunste van de gemeenterekening en € 25,5 miljoen ten 
gunste van stadsdelen en Waternet. Deze ontwikkeling wordt ook beschreven in de paragraaf 3.4. 
Algemene dekkingsmiddelen

�� aan de ‘Reserve Nuon-gelden’ is, conform het besluit van uw Vergadering, € 20,0 miljoen onttrokken voor 
het Project Herstructurering FoodCenter. Zoals al gemeld komt deze reservevorming ook tot uiting in het 
Resultaatgebied Facilitair en bedrijven

�� aan de reserve ‘Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel’ wordt € 21,1 miljoen toegevoegd 
(€ 11,9 meer dan begroot) en € 10,1 miljoen onttrokken. De hogere toevoeging is mogelijk dankzij 
hogere gerealiseerde erfpachtbaten. De reserve is bestemd voor de stedelijke vernieuwingsplannen in de 
WestelijkeTuinsteden en Noord

�� aan de reserve ‘Zuidas Grondexploitatie’ wordt € 22,7 miljoen winstneming toegevoegd conform het 
besluit van uw Vergadering op 15 december 2010

�� aan de reserve ‘Dekking kapitaallasten achterstallig onderhoud’ bij de dienst ICT wordt, op basis van de 
Actualisatie 2010, € 16,1 miljoen toegevoegd. Deze toevoeging maakt onderdeel uit van de kostenover-
schrijding van € 22 miljoen

�� aan de nieuw gevormde reserve ‘Van koop naar huur’ wordt op basis van de Actualisatie 2010 € 15,5 
miljoen toegevoegd. Deze middelen zijn ten laste gekomen van het Verevenings- en het Stimulerings-
fonds en worden ingezet voor het aanjagen van de woningbouwproductie. Indien (nieuwe) koopwoningen 
niet tijdig verkocht worden, kan tijdelijk (na 10 jaar definitief) een bedrag beschikbaar worden gesteld om 
de status van koopwoning te veranderen in huurwoning

4.5 Nieuw gevormde voorzieningen

In 2010 zijn tien nieuwe voorzieningen getroffen. Met de tien nieuwe voorzieningen is een totaal bedrag 
gemoeid van € 80,4 miljoen. De belangrijkste nieuwe voorzieningen, groter dan € 1 miljoen, zijn:
�� Voorziening risico’s (€ 75 miljoen) ten laste van de Overige algemene dekkingsmiddelen
�� BTW Pantar in het resultaatgebied Werk en inkomen (€ 1,7 miljoen)
�� Borgstelling leningen van Triodosbank aan broedplaatsen in het Resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling 

(€ 1,0 miljoen)
�� Voorziening Nationaal Restauratie Fonds in het Resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling  

(€ 1,1 miljoen)
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4.6 Mutaties voorzieningen

Hieronder zijn opgesomd de mutaties in voorzieningen van € 10 miljoen of meer. In 2010 zijn in totaal tien 
voorzieningen afgewikkeld:
�� vrijval van € 18,3 miljoen van ‘Escrow-voorziening Nuon’. In 2010 is door Vattenfall geen beroep gedaan 

op de Escrow-rekening die werd aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten voor juridische 
aansprakelijkheid. Deze vrijval is toegevoegd aan de reserve Nuon-opbrengst

�� toevoeging van € 17,3 miljoen aan de Risicofondsen Noord/Zuidlijn
�� vrijval van € 17,4 miljoen uit voorziening ‘Garanties, geldleningen en claims’. Als gevolg van het succesvol 

afronden van de langdurige procedure met betrekking tot het rioolrecht is een groot deel van het bedrag 
dat hiervoor was voorzien vrijgevallen

4.7 Extracomptabele reserves 

Hieronder worden per resultaatgebied de bij de Jaarrekening 2010 voorgestelde extracomptabele reserves 
opgesomd. Deze zijn in twee categorieën ingedeeld: 
�� reserves gevormd met decentralisatie-uitkeringen en als zodanig zijn geoormerkt voor specifieke doelen 
�� de overige extracomptabele voorstellen.

Een inhoudelijke toelichting is opgenomen in het desbetreffende resultaatgebied. De vorming van de 
reserves is onder het voorbehoud dat uw Vergadering hiermee, bij het vaststellen van de Jaarrekening 2010, 
instemt. 

Decentralisatie-uitkeringen 
In de september- en decembercirculaires over het gemeentefonds, heeft het rijk extra middelen via 
decentralisatie-uitkeringen beschikbaar gesteld. Deze middelen konden gezien het late tijdstip in het jaar 
niet meer volledig in 2010 worden uitgegeven en evenmin als reserveringsvoorstel in de 9-maandsrap-
portage worden gemeld. Om de middelen, € 4,0 miljoen, in 2011 te kunnen besteden aan de beoogde 
doelen, stelt ons College uw Vergadering voor akkoord te gaan met de vorming van de volgende reserves, 
ingedeeld per resultaatgebied: 

Openbare orde en veiligheid (€ 2,46 miljoen in totaal)
�� Decentralisatie-uitkering OOV (€ 1,9 miljoen)
�� Decentralisatie-uitkering Onderzoek polarisatie (€ 0,2 miljoen)
�� Decentralisatie-uitkering Pilot Coffeeshops (€ 0,2 miljoen)
�� Decentralisatie-uitkering Geweld achter de voordeur (€ 0,16 miljoen)

Werk en inkomen
�� Decentralisatie-uitkering Pilot loondispensatie (€ 0,8 miljoen)

Educatie, jeugd en diversiteit
�� Decentralisatie-uitkering Bestrijding wachtlijst kinderopvang (€ 0,76 miljoen)

Overige extracomptabele reserveringsvoorstellen 
De overige extracomptabele reserveringsvoorstellen beslaan een totaalbedrag van € 6,5 miljoen. De helft 
van dit bedrag acht ons College noodzakelijk voor de versterking van de control binnen de gemeente, mede 
naar aanleiding van het rapport Limmen over de Noord/Zuidlijn en de problemen rond grote infrastructurele 
projecten. 

De eerste twee hieronder genoemde projecten zijn reserveringsvoorstellen, waarbij de beschikbare middelen 
worden ingezet voor projecten gedurende het schooljaar 2010-2011 en daarmee over de jaargrens heen 
lopen.
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Educatie, jeugd en diversiteit
�� Reserve Pilot muziekonderwijs (€ 0,25 miljoen)

Zorg
�� Reserve Verzuimbegeleiding en Rechtstreeks verwijzen (€ 0,13 miljoen)

Economie en haven
�� Veilig ondernemen (€ 0,6 miljoen)

Werk en inkomen
�� Reserve Tekort sociale werkvoorziening (€ 1,5 miljoen)

Facilitair en bedrijven
�� Reserve Leerlingenvervoer (€ 0,4 miljoen)

Bestuur en concern (€ 3,33 miljoen in totaal)
�� Versterking concerncontrol en verbeterplannen (Verbeterplannen diensten, implementatie Rapport 

Limmen en implementatie Visie op control) (€ 3,0 miljoen)
�� Implementatie risicomanagement (€ 0,13 miljoen)
�� Integreren websites (€ 0,2 miljoen)

Algemene dekkingsmiddelen
�� Systeemdenken en interactieve dienstverlening Belastingen (€ 0,3 miljoen)

5 Overige onderwerpen

5.1 Besparing externe inhuur

De voor 2010 begrote besparing van € 5,0 miljoen op externe inhuur is gerealiseerd. De uitvoering voor 
2011 en 2012 is onderdeel van het project Hervormingen en Bezuinigingen 2010-2014.

5.2 Heroverwegingen en ombuigingen

De hervormingen en bezuinigingen die ons College heeft ingezet zijn het resultaat van het traject Herover-
wegingen 2010-2014. Om de € 112 miljoen aan bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie te realiseren, 
wordt gewerkt aan bundeling en standaardisatie van huisvesting, inkoop, financiën, personeel en ICT. 
Deze ontwikkeling ligt in het verlengde van de concernvorming en professionalisering die in de afgelopen 
vijf jaar is ingezet. In 2010 zijn de eerste stappen gezet richting het realiseren van de totale bezuiniging. 
Die hebben vooral hun beslag gekregen tijdens het voorbereiden van de Begroting 2011 en de uitwerking 
van de plannen in het kader van de heroverwegingen en bezuinigingen. 

5.3 Amsterdams Investeringsfonds (AIF)

Eind 2010 heeft uw Vergadering besloten dat de voorwaarden van het AIF nadere uitwerking door ons 
College behoeven, voordat uw Vergadering concrete bestedingsvoorstellen bespreekt. Inmiddels is een 
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expertmeeting gehouden en zijn de aanwijzingen van uw Vergadering geïnventariseerd. Deze worden 
verwerkt en medio 2011 zal ons College uw Vergadering een voorstel doen voor de randvoorwaarden voor 
het AIF.

5.4 Toezicht 7

Dienst ICT
Bij de begrotingsbespreking 2011 heeft ons College besloten de Dienst ICT onder verscherpt financieel 
toezicht te plaatsen. Dit betekent dat de dienst de opdracht heeft gekregen een verbeterplan op te stellen 
en hierover periodiek te rapporteren. In 2010 is het niet gelukt om een verbeterplan aan ons College 
presenteren. Dit, in combinatie met het verslag van de accountant naar aanleiding van de jaarrekeningcon-
trole, heeft ons College doen besluiten het toezicht te verhogen naar niveau C. De hoofdlijnen van een 
verbeterplan worden opgesteld om zowel de organisatie als het financieel toezicht structureel te verbeteren. 
Dit plan wordt juli 2011 aan uw Vergadering voorgelegd.

Contactcenter Amsterdam 
Op 28 oktober 2008 heeft ons College besloten het contactcenter (CCA) onder toezicht (niveau C) te 
plaatsen. Aanleidingen waren de exploitatietekorten, onzekerheid over de hardheid van de cijfers en het 
ontbreken van adequate managementinformatie. In 2009 zijn verbeterplannen opgesteld voor de bedrijfs-
voering van de dienst Dienstverlening en Facilitair Management (DFM) en het CCA. Vervolgens is het niveau 
van toezicht verlaagd van niveau C naar niveau B. Over de Jaarrekening 2010 heeft DFM een goedkeurende 
accountantsverklaring gekregen. In 2010 zijn de resterende verbeterpunten doorgevoerd. Het toezicht kan 
worden teruggebracht naar het reguliere (basis)niveau.

OGA
Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) heeft de afgelopen jaren het verbeterprogramma 
OGA Financieel Gefundeerd (OFG) uitgevoerd. Onder de volgende voorwaarden heeft ons College besloten 
het toezichtniveau te verlagen naar het reguliere (basis)niveau A: 
�� OGA rapporteert in 2011 via de P&C-producten aan ons College over de voortgang van de onderdelen 

van het verbeterprogramma die eind 2010 nog niet volledig en naar tevredenheid waren afgerond
�� ACAM voert in 2011 een vervolg op de eindtoets uit, op de resterende onderdelen van het OFG 

programma, en rapporteert hierover voor het zomerreces

7 Niveaus van Toezicht (Bron: Toezichtsinstrumentarium) 
Niveau B: de directeur neemt in de bedrijfsvoeringsparagraaf van zijn dan eerstkomende begroting/
jaarplan een verbeterplan op. Het verbeterplan wordt SMART geformuleerd. De concerncontroller/
directeur Financiën beoordeelt of dit in voldoende mate het geval is. De dienstdirecteur rapporteert 
periodiek over de voortgang van de realisatie van het plan van aanpak aan de verantwoordelijke 
wethouder (met afschrift aan de wethouder voor de Financiën). In het (voorbereidende) gesprek worden 
hierover bindende afspraken gemaakt 
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 de rol waarin 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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5.5 Beheersing van risico’s

5.5.1 Risicomanagement
De aanbevelingen van de enquêtecommissie Noord/Zuidlijn hebben geleid tot de publicatie 10 lessen uit 
de Noord/Zuidlijn. Voor 2011 en 2012 zijn activiteiten gepland om deze lessen daadwerkelijk binnen de 
gemeentelijke organisatie (ambtelijk én bestuurlijk) te laten beklijven. Ons College stelt voor om hier, via een 
extracomptabele reservering, extra middelen voor uit te trekken ten laste van het rekeningresultaat 2010. 
Ook de Regeling Risicovolle Projecten is in 2010 ingezet om te komen tot een betere projectbeheersing. 
Dit viel samen met de in 2008 gestarte implementatie van risicomanagement. In 2010 zijn trainingen 
en workshops voor diensten en stadsdelen gegeven. De trainingen zijn gericht op risico-identificatie en 
-analyse; risicomanagement en cultuur en de verankering van risicomanagement binnen de organisatie. 

5.5.2 Toename risicoprofiel
De omvang van de algemene risicoreserve biedt dekking voor resterende risico’s die diensten in hun 
rekeningen hebben vermeld. Ons College wordt echter ook geconfronteerd met forse additionele risico’s 
die nog niet zijn gekwantificeerd. De met deze risico’s gepaard gaande effecten zijn zowel structureel als 
incidenteel van aard. De incidentele effecten kunnen worden opgevangen door de algemene risicoreserve 
en door de nieuw gevormde risicovoorziening. Voor de structurele effecten moet dekking worden gevonden 
in de meerjarenbegroting en ze moeten worden meegenomen in de Hervormingsagenda. Voor de 
incidentele transformatiekosten (of frictiekosten) die hiermee gepaard gaan, kunnen wel de algemene 
risicoreserve en de nieuw gevormde risicovoorziening dekking bieden. De meest in het oog springende 
risico’s zijn: 
�� de economische terugval vergroot de kans op tegenvallers. Zowel aan de batenkant als de lastenkant. 

De bestaande buffers voor de bijstand (WWB) en maatschappelijke ondersteuning (WMO) volstaan niet 
meer om verdere tegenvallers op te vangen

�� de gevolgen van het kabinetsbeleid voor onze financiële positie zijn nog onduidelijk. Nieuwe bezui-
nigingen liggen in de lijn der verwachtingen. Daarnaast worden wetswijzigingen voorbereid die 
grote financiële gevolgen voor Amsterdam kunnen hebben, zoals tunnelveiligheid, ambulancezorg, 
aanbestedingen openbaar vervoer en wijzingen in het bestuurlijk stelsel

�� de risico’s van grondexploitaties zijn door de vastgoedcrisis buitengewoon groot en worden vooralsnog 
niet minder. Ons College houdt vast aan de gedragslijn dat deze risico’s in eerste instantie binnen het 
Vereveningsfonds moeten worden beheerst. Maar het is onverstandig er vanuit te gaan dat de risico’s 
daarmee afdoende zijn afgedekt

�� ons College heeft in 2010 besloten tot een forse ombuigingsoperatie die vanaf 2011 tot resultaten moet 
leiden. De hieraan verbonden risico’s blijven in deze jaarrekening nadrukkelijk buiten beschouwing

�� binnen de bedrijfsvoering is de ICT een risico. Op dit moment is het lastig de risico’s volledig financieel te 
vertalen. Anno 2011 kan de gemeente Amsterdam zich geen haperende ICT-systemen veroorloven; dan 
zijn kostbare noodvoorzieningen onvermijdelijk. Het is momenteel onduidelijk of de in het Programak-
koord uitgetrokken ICT-middelen voldoende zijn en de fasering van de daaraan gekoppelde ombuiging 
realistisch is. Juli 2011 wordt het verbeterplan ICT aan uw Vergadering voorgelegd. Daarin worden de 
huidige onzekerheden verder ingevuld

�� afgelopen jaren zijn de budgetten voor de uitvoering van infrastructuurprojecten herhaaldelijk, soms 
zelfs fors, overschreden. Onmiskenbaar wordt vooruitgang geboekt bij de beheersing van de risico’s. 
De bevindingen van de diverse onderzoekscommissies leren echter dat nog wel het één en ander moet 
gebeuren. Dat betekent vooralsnog een hoger risicoprofiel dan wenselijk is 

�� een bijzondere risicocategorie is ‘kleine kansen grote gevolgen risico’s’ (KKGG’s). Als deze risico’s zich 
voordoen (de kans daarop is kleiner dan 1%), kunnen de gevolgen niet binnen de bestaande risicore-
serves worden gedekt. In de Jaarrekening 2009 hebben wij er voor gekozen om de KKGG-risico’s van de 
Noord/Zuidlijn (in 4e kwartaalrapportage van 2010 geraamd op ruim € 42 miljoen) niet te dekken

5.5.3 Algemene risicoreserve
Alles overziende, meent ons College dat ons risicoprofiel substantieel is toegenomen. Onze omzet ligt in 
de orde van € 3 miljard (gecorrigeerd voor interne betalingen). Met een algemene risicoreserve van € 150 
miljoen is de buffer voor onverwachte tegenvallers zo’n 5% van de omzet. Dit acht ons College in de huidige 
situatie niet voldoende, gezien de bovengenoemde onderkende risico’s. Daarnaast heeft het verleden 
ons geleerd dat er altijd risico’s zijn die nog niet als zodanig worden onderkend. In paragraaf 2 van deze 
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hoofdlijnen licht ons College toe een nieuwe risicovoorziening van € 75 miljoen noodzakelijk te achten. 
De verdere onderbouwing is opgenomen in de risicoparagraaf van deze jaarrekening.

5.6 Schulden 

De langlopende schulden (vreemd vermogen) zijn anno 2010 € 2,6 miljard. Deze omvang voldoet aan 
de normen zoals die door uw Vergadering zijn vastgelegd in het Treasurystatuut. Dit vreemd vermogen 
is aangetrokken om de kredietaanvragen, bedrijfsvoering en leningen aan derden te kunnen financieren. 
Verkeer en infrastructuur is het voornaamste resultaatgebied waarvoor dit vreemd vermogen is aangetrokken. 
Het gaat dan om de financiering van infrastructurele projecten. Daarbij springt de Noord/Zuidlijn het meest 
in het oog. 

De gemeente heeft ook een portefeuille aan uitstaande leningen van € 771 miljoen. Dit zijn voornamelijk 
leningen aan bedrijven waarin de gemeente een deelneming heeft of die een voormalige dienst of 
dienstonderdeel zijn.

De kortlopende schulden waren, in relatie tot de normen in het Treasurystatuut, het afgelopen jaar hoog. 
De gemiddelde netto vlottende schuld bedroeg € 566 miljoen. De reden hiervoor was dat in 2010 de kosten 
voor kortlopende schulden aanmerkelijk lager waren dan voor langlopende schulden als gevolg van de 
situaties op de financiële markten. Het totaal aan kortlopende en langlopende schulden was echter geheel in 
lijn met de voorgeschreven normen.
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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

 3  Resultaatgebieden
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Resultaatgebied Openbare orde en veiligheid 

Maatschappelijk effect  
Een veiliger Amsterdam 

 
Veiligheid is een basisrecht voor alle Amsterdammers. 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: hoe eerder problemen worden gesignaleerd en opgelost, hoe beter. Gaat iemand 
dan toch in de fout dan is snelle handhaving en sanctionering essentieel. Voor recidivebeperking dient er 
vervolgens nazorg te zijn. Zichtbare, consequente en eenduidige handhaving en toezicht op straat moeten 
veiligheid brengen waar nodig. De overlastaanpak op pleinen, de aanpak van overlastgroepen en andere 
maatregelen laat de goedwillende inwoners van Amsterdam in het bezit van het openbare domein. 
In de Veiligheidsregio hebben we een belangrijke rol voor 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 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie  
2010

Rekening 
2010

Verschil 
Rekening -  
Begroting

Totaal resultaatgebied

Lasten +  127,2  122,5  145,2  138,5

Baten -  31,8  11,4  14,7  16,4

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves  95,4  111,1  130,5  122,1

Toevoeging minus onttrekking reserves  10,2 0,0 - 16,6 - 1,8

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves  105,6  111,1  113,9  120,4 -9,3

Saldo reserves  17,4 0,0  0,8  15,7

Saldo voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsuitgaven 0,0 0,0 0,0 0,0
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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? 

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, waarvoor een groot aantal trajecten 
beschikbaar zijn. Voor recidivebeperking is nazorg. Zichtbare, consequente en eenduidige handhaving en 
toezicht op straat vergroten de veiligheid en verminderen de overlast. Daarvoor zijn toezichthouders van 
de Dienst Stadstoezicht en de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam in gezet en is het aantal camera’s 
uitgebreid. 

In de Veiligheidsregio heeft de gemeente Amsterdam een belangrijke rol voor 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.

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 1: De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Rekening 

2010

Te behalen resultaat 

2006-2010

Objectieve veiligheidsindex (basis 2005) 91 80 85 78 85

Subjectieve veiligheidsindex (basis 2006) 76 76 75 75 76

Doelstelling 2: Verlaging jeugdcriminaliteit

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Rekening 

2010

Te behalen resultaat 

2006-2010

Omvang Harde Kern Jeugd (regio cf 

politie nulmeting 2005)

736 547 515      569 515

Waarvan met veroordeling (regio cf  

justitie, nulmeting 2005)

615 354 375 349 400

Doelstelling 3: Verlaging jeugdoverlast

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Rekening 

2010

Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal overlast gevende jeugdgroepen 

(Amsterdam nulmeting 2005)

102 40 49 41 51

Aantal meldingen jeugdoverlast (Adam 

nulmeting 2006)

5.090 6.107 5.000 5.697
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Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Rekening 

2010

Te behalen resultaat 

2006-2010

Door bewoners ervaren jeugdoverlast

(regio nulmeting 2005)

16% 19,5% 15,5% 19,3% 15,5%

Doelstelling 4: Verlaging overlast (verslaafde) veelplegers

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Rekening 

2010

Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal zeer actieve (verslaafde) 

veelplegers (nulmeting regio 2006)

651 367 435 459 488

Zorgaanbod voor al deze verslaafde 

veelplegers

200 285 305 321 340

Meldingen drugs/drankoverlast (nulmeting 

Amsterdam dec. 2005)

3.470 1.913 2552 1.582 2.776

Doelstelling 5: Verlaging misstanden in prostitutiebranche

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Rekening 

2010

Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal vergunningen escortbranche 0% 75% 80% 90% 80%

Bibob-toepassing op de overige prostitu-

tievergunningen (totaal:180)

90% 100% 100% 100% 100%

Integrale controleacties p.j. 1 8 2

Doelstelling 6: Vermindering huiselijk geweld

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Rekening 

2010

Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal incidenten in de regio (nulmeting 

2005) 

6647 6.401 4.200 6.021 4.200

Aantal aangiften in de regio (nulmeting 

2005)

1997 1.943 2.200 1.566 2.255

Doelstelling 7: Normalisering wallengebied

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Rekening 

2010

Te behalen resultaat 

2006-2010

Objectieve veiligheidsindex:

Burgwallen oud 

220 151 176 107 176

Objectieve veiligheidsindex:

Burgwallen nieuw

163 131 147 125 147
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Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Rekening 

2010

Te behalen resultaat 

2006-2010

Objectieve veiligheidsindex:

Nieuwmarkt 

195 110 120 108 156

Doelstelling 8: Verbetering toezicht

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Rekening 

2010

Te behalen resultaat 

2006-2010

Vliegende brigades

Uren

3 teams 
37.500

4 teams
65.000

3 teams, 
4e team in 

opbouw 
37.500

4 teams
65.000

Ureninzet medewerkers Toezicht en 

Veiligheid: uren

4 teams 
43.000

3 teams 
35.000

3 teams 
35.000

3 teams 35.000

2.1.2 Openbare orde en veiligheid: Wat hebben we ervoor gedaan? 

De resultaten worden alleen behaald met medewerking van een groot aantal partners in de keten. Politie 
en justitie zijn daarbij van groot belang. Daarom zijn de bestuurlijke hoofdlijnen, waarop de activiteiten en 
resultaten zijn gebaseerd, ook voorgelegd aan de Driehoek. Voor minder jeugdcriminaliteit en overlast en 
voor 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, bij gelijkblijvend 
aangiftegedrag van burgers, in alle 78 buurten van Amsterdam van 2005 tot 2010 te verbeteren van 
gemiddeld 91 naar 85 in 2010. In september 2010 is de score 78. 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. In september 
2010 is de score van de subjectieve index 75. 

Doelstelling 2 en 3: Verlaging jeugdcriminaliteit en –overlast, ook onderdeel van het 
Bestuursakkoord
De indicatoren staan op groen. Wel is er sprake van verruwing van de jeugdproblematiek bij de groep 18 tot 
24 jarigen. Echter, de jeugdproblematiek verhardt zich in een vroeg stadium, reden waarom nu extra wordt 
gekeken naar de groep 12 tot 17 jarigen als ook naar de top 250 van jonge gewelddadige veelplegers. 

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 resocialisatie-
trajecten bijgesteld. 

Samen met het rijk is de pilot West gestart met a) een sterkere focus op ‘jongere en lichtere doelgroepen 
(waar nog iets mee te bereiken valt); b) herijking van het jeugdstrafrecht: inzet van resocialisatie/doorstroom-
beperkende trajecten alleen nog in justitieel kader en c) project ter verkorting van de doorlooptijden. Aparte 
aandacht is er in 2010 geweest voor interventies die inspelen op de LVG-problematiek (licht verstandelijke 
beperking) bij de doelgroep. 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 2010 ondersteuning 
gehad van flexibel inzetbare teams, die bij overlast snel kunnen ingrijpen. Het aantal groepen is weliswaar 
fors gedaald naar 41, maar de resterende groepen zijn veel hardnekkiger.

Doelstelling 4: Verlaging overlast (verslaafde) veelplegers
Amsterdam telt nog ongeveer 310 zeer actieve (verslaafde) veelplegers op straat. De kern van de aanpak is 
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een persoonsgerichte aanpak, waarbij straf en zorg worden gecombineerd zoals bij de maatregel Instelling 
Stelselmatige Daders. Voor wat betreft de overlast op straat is ook de Vliegende Brigade ingezet. Eind 2010 
heeft ca. 64% van alle zeer actieve (verslaafde) van de veelplegers een trajectplan aangeboden gekregen (op 
verschillende domeinen als wonen, inkomen, dagbesteding). Het aantal meldingen van drugs/drankoverlast 
is sinds 2008 bijna gehalveerd (van 2.948 naar 1.585).

Doelstelling 5: Verlaging misstanden in prostitutiebranche 
Gedwongen prostitutie is nog steeds een veel voorkomend verschijnsel. De strafrechtelijke aanpak ervan is 
lastig, omdat weinig slachtoffers aangifte doen. Om die reden ontwikkelt de gemeente ook een bestuurlijke 
aanpak van gedwongen prostitutie met als kern een barrièremodel, dat als doel heeft het daders zo moeilijk 
mogelijk te maken. Dit model is beschreven in de nota ‘Oud beroep, nieuw beleid’. 2010 stond in het teken 
van uitwerking en uitvoering van het beleid. 
De belangrijkste acties in 2010 waren: 
�� de politie controleerde 27 escortbureaus via de zogenaamde hotelkamermethode, waarbij een agent 

zich voordoet als klant en via de telefoon een prostituee bestelt die vervolgens in een hotel wordt 
gecontroleerd

�� een team van drie speciaal opgeleide gemeentelijke toezichthouders zijn begin 2011 gestart met 
controles in de raamprostitutie binnen postcodegebied 1012  

�� in het najaar van 2010 is het onderzoeksrapport Kwetsbaar beroep openbaar geworden. Dit is het verslag 
van een uitgebreide studie naar prostituees in Amsterdam en geeft inzicht in de branche 

�� sinds april 2010 heeft OOV een ketenregisseur misstanden prostitutie. Hij geeft vorm aan de bestuurlijke 
aanpak van misstanden, zoals mensenhandel en illegale prostitutie. Dat gebeurt onder andere in de vorm 
van een maandelijks overleg met verschillende organisaties, zoals politie, Belastingdienst en Stadsdeel 
Centrum 

�� in 2010 is gestart met een nieuwe Meld Misdaad campagne tegen mensenhandel. Een nieuw onderdeel 
van de campagne zijn workshops voor hulpverleners over hoe zij gedwongen prostitutie kunnen 
herkennen en melden 

�� in 2010 is een routekaart ontwikkeld voor hulpverleners die hen helpt bij het signalen van mensenhandel 
en loverboyproblematiek 

Doelstelling 6: Vermindering huiselijk geweld 
Sinds 1 maart 2009 wordt het instrument tijdelijk huisverbod ingezet. Het huisverbod draagt bij aan de 
doelstelling om huiselijk geweld te verminderen. Het tijdelijk huisverbod houdt in dat iemand, die huiselijk 
geweld gebruikt of dreigt te gebruiken, op last van de burgemeester, tien dagen zijn of haar woning niet 
meer in mag en niet in de buurt van de woning mag komen. Het aantal huisverboden bleef aanvankelijk 
achter bij het de verwachtingen. 
Door investeringen bij de politie in de opleiding en door het digitaliseren van het proces is vanaf medio juli 
2010 een forse inhaalslag gemaakt. Sindsdien is het aantal huisverboden gestegen van 15 per maand naar 
ruim 25 per maand. In Amsterdam zijn in 2010 (tot 1 december 2010) in totaal 212 huisverboden opgelegd. 

Doelstelling 7: normalisering wallengebied 
In 2008 is begonnen met de uitvoering van een brede integrale aanpak van de Wallen en omgeving (onder 
andere Damrak). Dit gebeurt aan de hand van een gezamenlijke visie van de centrale stad en het stadsdeel 
Centrum. Voor andere buurten die slechter scoren op de veiligheidsindex worden specifieke doelstellingen 
geformuleerd.
Resultaten: in 2009 is de strategienota Coalitieproject 1012 vastgesteld door uw Vergadering en de 
deelraad. Deze nota gaat uit van drie pijlers, namelijk het realiseren van sleutelprojecten, betere inrichting 
van de openbare ruimte en straatgerichte aanpak. Binnen de straatgerichte aanpak valt ook het zoneren van 
de prostitutie en het sluiten van twee coffeeshops in het gebied. In 2010 is verder gegaan met het minnelijk 
traject om te komen tot aankoop van bordelen in gebieden waar de prostitutie dient te verdwijnen. Vanaf 
2012 zullen de eerste coffeeshops gesloten worden door intrekking van de gedoogverklaring. 
Verder is vanuit het stadsdeel gestart met de straatgerichte aanpak, waarbij straatvisies worden opgesteld. 
Een aantal visies is al in concept gereed of zijn voorgelegd aan de stadsdeelraad. De sleutelprojecten 
verlopen goed. Vanuit de markt is er geloof in het gebied. Dit blijkt uit het feit dat vastgoedontwikkelaars 
zich melden om, met name de grotere, panden te herontwikkelen, en zich eveneens met enige regelmaat 
zich huurders melden die interesse hebben zich te huisvesten in het gebied. 
Tot slot is door het stadsdeel geld gereserveerd voor de aanpak van de openbare ruimte, waaronder het 
Damrak, Rokin en Warmoestraat.
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Doelstelling 8: Verbetering toezicht 
In 2010 heeft het rapport van het traject Ontwikkeling Bestuurlijk Toezicht 1 een vervolgtraject gekregen: 
de inrichtingseisen voor de uitvoeringsorganisatie (OBT2). Dit traject is vrijwel gereed zodat in 2011 
implementatie van het OBT kan volgen.
Naar aanleiding van de overvallen op ondernemers is in 2010 een team voor toezicht & handhaving in 
winkelgebieden opgezet. Voor de aanpak van dat urgente probleem wordt ingezet op het bevorderen van 
kierstandhouders, DNAdouches, gebieds- en winkelscans, masterplan winkelgebieden met stadsdelen en 
nazorg aan slachtoffers.
Drie vliegende brigades handhaven op overlastproblematiek in het Wallengebied, de Transvaalbuurt in 
Oost en in buurt 1 van Nieuw West. Er is sprake van nauwe samenwerking 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. 
Voor het terugdringen van de handel in nepdrugs en andere vormen van (overlastgevende) drugshandel is 
de dealeraanpak van start gegaan. Dit betekent een extra hoeveelheid verblijfsverboden voor overtreders, 
bovenop de mogelijkheid deze verboden op te leggen in geval van drugsoverlast.
In 2010 is het stedelijke project ‘Cameratoezicht op de uitgaanspleinen’ (inclusief de Regulierdwarsstraat) 
gerealiseerd. Een nieuwe businesscase is gestart die dient als basis voor de opzet van een centrale 
camerauitkijkruimte. Hiervoor is een project opgezet dat zich ook buigt over de manier waarop het traject in 
de markt wordt gezet. Ook hier is sprake van nauwe samenwerking met stadsdelen en politie. 
Preventief fouilleren is dit jaar uitgebreid naar een exact omschreven gebied in West. Tevens zijn meer 
specifieke criteria vastgesteld voor toepassing en aanwijzing van gebieden.

Sociale veiligheid Openbaar Vervoer
Het informatiegestuurd werken van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer krijgt steeds beter zijn beslag. Op 
basis van informatie vinden ook regelmatig gerichte acties plaats, bijvoorbeeld op vernielingen.

(Nieuw) coffeeshopbeleid
In 2010 is een onderzoek gestart naar overlast door en beeldvorming over coffeeshops in de stadsdelen, 
waarbij een coördinatiegroep coffeeshopbeleid het beleidsproces begeleidt. Naar aanleiding van landelijke 
evaluatierapportages en Amsterdams onderzoek is een Visiedocument coffeeshops opgesteld, dat door 
de Driehoek, ons College en de Raadscommissie AZF is geaccordeerd. In het visiedocument wordt de 
nieuwe Amsterdamse visie geformuleerd op de coffeeshops en wordt een koers voorgesteld om de visie 
te verwezenlijken. Het hoofddoel van de coffeeshop, het gescheiden houden van hard- en softdrugs, 
blijft vooropstaan. In het visiedocument is een reactie opgenomen ten aanzien van de voorgenomen 
rijksmaatregelen, te weten een pasjessysteem voor de coffeeshops waarmee toeristen geweerd worden, en 
een afstandscriterium van tenminste 350 meter tussen coffeeshops en scholen.
Het rijk heeft Amsterdam een budget van € 232.237 toegekend voor het uitvoeren van een pilot 
coffeeshops, waarmee een onderzoek en een experiment worden gefinancierd. De pilot heeft als doel 
het bevorderen van kleinschaligheid, transparantie, beheersbaarheid en spreiding van coffeeshops en het 
tegengaan van overlast door coffeeshops. De drie hoofdonderdelen van de pilot bestaan uit informatiever-
zameling door het beter ontsluiten van informatie over coffeeshops en uitvoeren van veldonderzoek onder 
coffeeshops, het formuleren van nieuwe criteria van experimentele coffeeshops in het kader van de pilot en 
tot slot het uitvoeren en monitoren van de experimentele coffeeshops.

Pilot verwarmde terrassen
Najaar 2010 is een tussenevaluatie uitgevoerd, op basis waarvan in 2011 bestuurlijke besluitvorming over het 
vervolg plaatsvindt.

Terrassenbeleid: regelgeving en handhaving
De regelgeving in de APV op het gebied van terrassen is in de zomer van 2009 fel ter discussie gesteld 
door actiegroepen en bewoners uit stadsdeel Centrum en Oud-Zuid. Ter voorbereiding op een debat over 
terrassen zijn de volgende stappen gezet:
�� gesprekken zijn gevoerd met actie- en bewonersgroepen
�� een beknopt vergelijkend onderzoek is uitgevoerd naar terrasregels in andere (wereld)steden 
�� een plan van aanpak is opgesteld voor de totstandkoming van flankerend terrassenbeleid
�� vier workshops “flankerend terrassenbeleid” zijn georganiseerd om te komen tot een concreet voorstel 

voor beleid. In deze workshops zijn ondernemers, bewoners, bezoekers en ambtenaren en politici 
betrokken.
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Systeem Horeca
Het systeem Horeca is tien jaar geleden ingevoerd. Met het systeem kunnen de stadsdelen, politie en de 
dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) informatie delen over ondernemers, leidinggevenden en vergunningen. 
In 2010 is de koppeling met de Gemeentelijke Basisadministratie vervangen door een koppeling met 
de landelijke basisadministratie, zodat van alle personen die in Nederland woonachtig zijn de gegevens 
kunnen worden geverifieerd. Voor deze koppeling zijn aanzienlijke kosten gemaakt om te voldoen aan de 
beveiligingsvoorschriften. Voorts zijn in 2010 de voorbereidingen begonnen om in 2011 de toegang tot het 
Systeem horeca voor de gebruikers via de IAM-server te realiseren. Met deze – verplichte – aansluiting zijn 
eveneens extra kosten gemoeid. Deze kosten zijn deels incidenteel voor het inrichten van de aansluiting, 
maar ook in structurele zin leidt dit tot hogere onderhoudskosten van Systeem Horeca.

Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) Noord-Holland
In de vier regionale politieregio’s zijn, naast het van Traa-team voor Amsterdam, de knooppunten Alkmaar, 
Zaanstad en Haarlem in 2010 operationeel. In totaal zijn in het RIEC-Noord-Holland, naast de 16 fte’s van 
Amsterdam (Van Traa-team), 24 fte’s beschikbaar gesteld voor de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde 
criminaliteit. De financiële verantwoording over de jaren 2008 en 2009 van het RIEC-Noord-Holland 
is onlangs door de minister goedgekeurd. Dit jaar hebben circa 200 ambtenaren een extra training en 
opleiding gehad over de toepassing van de wet Bibob van het Coördinatie Bureau Bibob (CBB) van het Van 
Traa-team.

Een veiliger Westpoort
De gebiedsregisseur Westpoort heeft als coördinator “veilig ondernemen” in totaal 60 veiligheidsscans 
laten uitvoeren bij bedrijven in het Westpoortgebied. Vanuit de diensten zijn handhavings- en controle 
acties in samenwerking met de politie uitgevoerd, onder andere het ontmantelen van hennepplantages 
en het ontmantelen van de Heinekenloods op het terrein De Heining. Vanaf 2005 is in het gebied een 
specifiek team havens operationeel, dat in 2010 is samengegaan met het team Water van het politiekorps 
Amsterdam-Amstelland. Dit betekent dat handhaving en toezicht te land en te water meer integraal gebeurt 
in het gebied.

Aanpak radicalisering
De aanpak van radicalisering is vastgelegd in het actieplan ‘Amsterdam tegen radicalisering’. De Infor-
matiehuishouding Radicalisering beheert een meld- en adviespunt waar professionals terecht kunnen met 
vragen en zorgen over radicalisering. In 2010 heeft het meldpunt zich bezig gehouden met ongeveer veertig 
casussen, waaronder 27 nieuwe meldingen. In een aantal gevallen zijn persoongerichte trajecten uitgevoerd, 
waarbij het doel is om mensen weer op een positieve manier aan de samenleving te binden. 

Om organisaties en professionals meer bewust te maken van de problematiek rond radicalisering en 
vervreemding, is een aantal activiteiten ondernomen:
Er zijn trainingen georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals docenten in het primair en voortgezet 
onderwijs, medewerkers van de gemeente (DWI), moderators van Marokko.nl en jongerenwerkers. In 2010 
zijn meer dan 150 professionals getraind. 
Ter versterking van het netwerk is een project met sleutelfiguren uitgevoerd en is de conferentie “Een 
radicale toekomst voor Amsterdam?” georganiseerd. 
Om de weerbaarheid van kwetsbare jongeren te vergroten zijn het project Broedersport en een reïnte-
gratietraining voor geradicaliseerde jongeren uitgevoerd. Daarnaast is ondersteund bij de gemeentelijke 
projecten, zoals de ontwikkeling van alternatief jongerenwerk in project Stimulanz en het project “Voorkomen 
is beter dan genezen” van de Raad van Moskeeën.
De stadsdelen zijn belangrijke partners bij het preventieve beleid tegen radicalisering. Door het stimuleren, 
coördineren en faciliteren van stadsdelen hebben vier stadsdelen preventieve activiteiten tegen radicalise-
ring uitgevoerd. 
Een actieplan Radicalisering in het hoger onderwijs is ontwikkeld met preventieve activiteiten om radicalise-
ring tegen te gaan. Tijdens een ambtswoninggesprek zijn afspraken gemaakt met de hoger onderwijsinstel-
lingen over samenwerking.

Regelgeving en handhaven 
Het Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving (SPRH), het gezamenlijke programma van stadsdelen 
en centrale stad, is eind 2010 afgerond. Het programma (2007 -2010) was gericht op het verhogen van de 
kwaliteit en doelmatigheid van de bestuurlijke regelgeving en handhaving. De reikwijdte van het programma 
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betrof alle domeinen van de bestuurlijke handhaving binnen de gemeente, behoudens het sociale domein. 
Het programma heeft enerzijds een externe werking (gehad) op het verbeteren van het bestuurlijk toezicht 
richting burgers en ondernemers waarbij eenduidigheid in de gehele stad voorop stond. Anderzijds is bij de 
stadsdelen en de centrale stad een veranderingsproces op gang gebracht, om de bestuurlijke ambities te 
kunnen realiseren. De bestuurlijke ambities, betekenen voor de burgers en ondernemers: minder regeldruk, 
goedkopere vergunningen in minder tijd, afname van de toezichtlast, aantoonbaar beter handhaven van 
regels, uniform en eenduidig toezicht en handhaving. 

Tot de belangrijkste resultaten behoren onder andere het verlagen van de administratieve lasten voor de 
ondernemer/burger met 36% en het substantieel verminderen van het aantal vergunningaanvragen (voor 
de horeca van 7 naar 1, evenementen van 12 naar 1 en de omgevingsvergunning van 25 naar 1 aanvraag). 
Daarnaast heeft het programma geleid tot de oprichting van de Handhavingsacademie om de kennis en 
kunde van de handhavers, vergunningverleners en operationeel leidinggevenden te ontwikkelen en te 
borgen
Het Eindrapport vormt de afsluiting van het SPRH en hiermee zijn alle producten overgedragen aan de 
stadsdelen en handhavende diensten. 

Nazorg zedenzaak
In december 2010 is een ernstige zedenzaak aan het licht gekomen. De nazorg aan de slachtoffers heeft 
hoge prioriteit. De nazorg wordt begeleid door de Bestuursdienst en zal ook in 2011 een gecoördineerde 
aanpak tussen de gemeentelijke organisatie vereisen.

2.1.3 Openbare orde en veiligheid: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 45,7 44,5 63,7 54,4

Baten - 29,3 9.3 12,7 14,0

Mutaties en reserves 8,0 0 -14,7 1,0

Saldo 24,5 35,2 37,3 41,3

Toelichting
De voornaamste verklaring voor de hogere dan begrote lasten en baten zijn de niet begrote onttrekkingen 
aan de reserves voor het stedelijk project regelgeving en handhaving (SPRH) (€ 6,1 miljoen) en Project 1012 
(€ 6,9 miljoen). 
De voornaamste verklaring voor het hoger dan begrote saldo ten laste van de Algemene middelen, zijn de 
niet gerealiseerde baten Decentralisatie-uitkeringen (€ 6,3 miljoen). Daartegenover staan bij de Algemene 
dekkingsmiddelen hoger dan begrote baten en heeft dit uiteindelijk voor de gemeenterekening een 
saldoneutraal effect.

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 2009 Begroting 

2010

Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Adviezen bouwvergunningen 5.200 6.788 5.980 6.751 5.200

Adviezen gebruiksvergunningen 3.000 3.707 3.380 3.340 3.000

Adviesuren evenementen en overig 1.000 1.513 1.640 1.258 1.000
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 

2010

Rekening 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Controle-uren vergunningen 6.000 3.800 3.800 5.111 6.000

Doelstelling 10: brandweerzorg/bestrijden van branden

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 

2010

Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Binnen de norm ter plaatse 80% 80% 80% 80% 80%

Kazernes 365 dagen 24 uur bezet 95% 95% 95% 95% 95%

Doelstelling 11: crisisbeheersing

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 

2010

Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Beleidscentrum operationeel binnen 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur

2.2.2 Crisisbeheersing en brandweerzorg: Wat hebben we ervoor gedaan?

De verantwoordelijkheid van de lokale brandweerzorg ligt bij de gemeente, de uitvoering bij de Regionale 
Brandweer. Het streven was dit jaar tussen de opdrachtgever, gemeente en de Regionale Brandweer een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) af te sluiten. Dit is niet gelukt omdat het Veiligheidsbestuur prioriteit 
heeft gegeven aan het financieel in control krijgen van de brandweer Amsterdam omdat in 2009 was 
gebleken dat de Brandweer over 2009 uit zou komen op een tekort van circa € 3 miljoen. 

Dit “In-control-proces” heeft vorm gekregen door uitvoering van een herstel uitvoerings- en verbeterplan 
en is gemonitored door tweewekelijkse bijeenkomsten van een ambtelijke begeleidingscommissie, waarin 
de Brandweer, Concern Financien en het Veiligheidsbureau vertegenwoordigd waren. Maandelijks zijn 
de resultaten besproken in een Bestuurlijk Team waarin de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd was 
door de Burgemeester, in zijn rol als voorzitter van het Veiligheidsbestuur, en de wethouder Financiën. De 
Veiligheidsregio was daarin eveneens vertegenwoordigd door de burgemeester van Amstelveen.

KPMG heeft begin 2010 de situatie waarin de Brandweer verkeerde, geanalyseerd. Eind 2010 heeft zij 
dat opnieuw gedaan. De conclusie is dat het “in-control-proces” heeft geleid tot inzicht in de structurele 
tekorten (€ 3,3 miljoen in 2014) en de brandweer in staat wordt geacht om de financiële problemen in 
goede samenwerking met het stadhuis op te lossen door een combinatie van maatregelen te treffen in de 
arbeidsvoorwaarden, bedrijfsvoering en op het brandveiligheidsdienstverleningsniveau. Deze punten worden 
in de Kadernota 2011 uitgewerkt.

Doelstelling 9 en 10: Brandweerzorg/verhogen fysieke veiligheid en bestrijden van branden 
Fysieke veiligheid is een onderdeel van integrale veiligheid. In Amsterdam is de brandweer van oudsher 
in de veiligheidsindex opgenomen. Daarmee is de brandweer een onlosmakelijk onderdeel van het 
veiligheidsdomein. Afname van de fysieke veiligheid leidt tot afname van sociale veiligheid en heeft daarmee 
invloed op de leefbaarheid. De laatste jaren is een toename van het aantal branden waarneembaar, waarbij 
uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in tijden van economische crisis de kans op branden toeneemt. Dit 
omdat investeringen in veiligheid relatief gemakkelijk worden geschrapt.

Doelstelling 11: Crisisbeheersing
Onder de crisisbeheersing vallen de budgetten van voorheen Bestuursdwang en de Bestuurlijke coördinatie 
rampenbestrijding. Er wordt adequaat gereageerd op ordeverstoringen. Demonstraties, manifestaties en 
evenementen worden bestuurlijk begeleid. Het draaiboek Vrede wordt zonodig in werking gesteld. Het 
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beleidscentrum in de kelder van het stadhuis is beschikbaar voor het managen van crises en voor het houden 
van crisisoefeningen. Om de kwaliteit van het functioneel en operationeel beheer van het beleidscentrum 
beter te borgen zijn sinds 2008 dienstverleningovereenkomsten gesloten om communicatie, automatisering 
en het beheer te verbeteren. 

Regionaal Veiligheidsbureau
In 2008 is, ter ondersteuning van het bestuur van de Veiligheidsregio, het Veiligheidsbureau  (VBu) 
opgericht. Het VBu heeft een regionale en een lokale taak. De regionale taak is het voorzien van het 
regionale Veiligheidsbestuur van integraal advies ten aanzien van brandweerzorg, geneeskundige hulp bij 
ongevallen en rampen, en integrale crisisbeheersing. Verder adviseert het VBu het Veiligheidsbestuur over 
de beheersmatige aspecten van de Veiligheidsregio. Het VBu is daarmee een countervailing power voor de 
operationele diensten, volgens het principe “lean and mean”. De lokale taak van het VBu is het uitvoering 
geven aan de wettelijke OOV-taak van de gemeente (borgen veiligheid bij evenementen, piket, adviseren 
burgemeester, etcetera). De combinatie van regionaal en lokaal zorgt voor een wisselwerking en dynamiek 
die de hele Veiligheidsregio ten goede komt. In 2010 waren voor de lokale en regionale taak veertien 
formatieplaatsen beschikbaar.

2.2.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten +  81,6  77,9 79,5 83,9

Baten -  2,6  2,1 0,1 2,4

Mutaties en reserves 2,2 0,0 -3,0 -2,7

Saldo  81,2  75,8  76,5  78,8

Toelichting
De overschrijding van de lasten wordt verklaard door de extra kosten die gemoeid waren met het Wereld-
kampioenschap voetbal in de zomer van 2010 en Koninginnedag (€ 2,3 miljoen en € 0,1 miljoen). Daarnaast 
is, met toestemming van ons College en gemeld aan uw Vergadering, € 2,9 miljoen meer dan begroot 
onttrokken aan de reserves om het exploitatietekort 2010 bij de brandweer af te dekken.

3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1  Reserves

 Bedragen x € 1 miljoen Stand
Ultimo

2009

mutaties 2010 Stand
Ultimo

2010

+ -/-

Reserve OOV 4,6 0,0 1,8 2,9

Reserve 1012 9,4 6,9 4,7 11,7

Brandweer 3,0 0,2 2,9 0,3

Gevolgen vreemdelingenwetgeving 0,4 0,4 0,0 0,9

Totaal reserves 17,4 7,5 9,4 15,7

Afgewikkelde reserves
Binnen het resultaatgebied zijn geen reserves afgewikkeld.
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Gehandhaafde reserves

Reserve OOV
In 2010 is aan de reserve € 1,8 miljoen onttrokken. De onttrekkingen zijn besteed aan de projecten: aanpak 
mensenhandel, cameratoezicht, illegale bordelen, pilot verwarmde terrassen, het stedelijk programma 
regelgeving en handhaving en BRI. Een voor 2010 begrote onttrekking van € 1,5 miljoen voor de ruimte voor 
cameratoezicht in Amsterdam heeft niet plaatsgevonden aangezien de uitvoering van het project naar 2011 
is verschoven. Van de begrote onttrekking van € 0,4 miljoen voor het opschonen van illegale bordelen is als 
gevolg van vertraging in de werving en opleiding van toezichthouders, in 2010 maar € 0,1 miljoen besteed.

Reserve 1012
In 2010 is aan de reserve € 6,9 miljoen toegevoegd. Dit is het niet-bestede deel van de beschikbare 
middelen in 2010 voor de uitvoering van het project 1012. 
In de begroting is uitgegaan van een onttrekking aan de reserve van € 9,4 miljoen. Doordat de 
uitvoering van het project bij de raming is achtergebleven, is in 2010 slechts € 4,7 miljoen aan de reserve 
onttrokken. De onttrekkingen zijn besteed aan bemiddelings- en begeleidingskosten en het uitkeren van 
planschadekosten.   

Brandweer
De onttrekking aan de reserve is aangewend als dekking voor het tekort van de brandweer in 2009.

Gevolgen vreemdelingenwetgeving
In de Begroting 2010 is voor de gevolgen van de vreemdelingenwetgeving een prioriteit van
€ 0,8 miljoen toegekend. Het niet bestede deel van de prioriteit (€ 0,4 miljoen) is aan de reserve 
toegevoegd. Aangezien het beroep op bijdragen in 2010 lager is geweest dan verwacht, heeft de geraamde 
onttrekking niet plaatsgevonden.

Nieuwe reserves
Binnen het resultaatgebied zijn geen nieuwe reserves gevormd.

3.2   Voorzieningen

Bij het resultaatgebied zijn geen voorzieningen aanwezig.

3.3   Investeringen

Bij het resultaatgebied worden geen investeringen verantwoord.
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4 Prioriteiten 2010

4.1  Realisatie prioriteiten 2010

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

 bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving  

gerealiseerd resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Aanpak 
Wallengebied

I1 500 500 - Project management  project 
1012

J

Voorjaarsnota: financiële vertaling eerdere besluitvorming

Regelgeving en 
Handhaving

I2 400 400 - Minder regels en opzet 
betere handhaving gereed. 
Hoofdlijnen en programma 
van eisen Organisatie 
Bestuurlijk Toezicht  (OBT) 
vastgesteld

J

Voorjaarsnota: nieuwe bestuurlijke prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

 bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving  

gerealiseerd resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Fonds gevolgen 
vreemdelingen-
beleid

I3 800 346 454 Bijdrage in levensonderhoud 
en/of onderdak aan hier 
rechtmatig verblijvende 
vreemdelingen

N zie toelichting

Koninginnedag I3 300 300 - Succesvol verlopen 
Koninginnedag

J

Veiligheidsplan I3/S3 200/2.900 200/2.900 - Programakkoord indicatoren 
gerealiseerd

J
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Prioriteiten die betrekking hebben op de ambtelijke organisatie

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

 bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving  

gerealiseerd resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Bibob JZ S5 70 70 - Juridische advisering Bibob J

Bibob OOV S5 70 70 - Tijdig en juist toepassen 
advisering i.h.k.v. Bibob

J

Overige prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

 bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving  

gerealiseerd resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Afsluiting 
Emergo

I4 0 - -

Project 1012 
aanpak 
wallengebied

I4 5.000 126 4.874 Taxatie en adviesrapporten N zie toelichting

4.2  Toelichting realisatie prioriteiten 2010

Aanpak Wallengebied (€ 500.000)
Binnen deze prioriteit worden de kosten, € 500.000, van het programmamanagement voor het project 1012 
gedekt. Deze kosten bestaan uit de personeelslasten van de directeur en de bijbehorende ondersteuning, 
alsmede de kosten van activiteiten en studies, zoals de visie Oudekerksplein. 

Regelgeving en handhaving (€ 400.000)
De afgelopen jaren zijn de hoofdlijnen en het programma van eisen voor de inrichting van het bestuurlijk 
toezicht in de stad (Organisatie Bestuurlijk Toezicht, afgekort als OBT) bestuurlijk vastgesteld. Het komende 
jaar (jaren) worden deze plannen geïmplementeerd in het Concern. Hierbij is regie & sturing nodig van/op 
implementatie van OBT (opzetten regie-unit). Daarnaast moeten (werk)processen in de organisaties worden 
verankerd en monitoring- en implementatie-instrumenten worden ontwikkeld. 

Fonds gevolgen vreemdelingenbeleid (€ 800.000)
Het fonds Gevolgen Vreemdelingenbeleid bestaat sinds 2002 (als opvolger van Fonds 1-7-1998) en wordt 
gevoed via incidenteel toegekend prioriteiten. Via dit Fonds worden vreemdelingen ondersteund die in 
Amsterdam in humanitair schrijnende omstandigheden verblijven. De betreffende vreemdelingen hebben 
geen recht op reguliere voorzieningen (bijvoorbeeld geen recht op een WWB-uitkering en geen toegang 
tot maatschappelijke opvang), maar zij verblijven hier wel rechtmatig. Dit laatste houdt in dat men nog in 
een verblijfsrechtelijke procedure zit, die in Nederland mag worden afgewacht. De middelen van het fonds 
worden voornamelijk ingezet voor de tijdelijke bijdragen voor levensonderhoud en/of onderdak.
Het gaat in hoofdzaak om twee groepen:

1. vreemdelingen, waarvan vooralsnog een asielaanvraag is afgewezen (en daarom niet worden 
opgevangen door het rijk), maar waarbij nog wel andere problemen spelen die beoordeeld moeten 
worden door de IND of de rechter
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2. overige vreemdelingen met ernstige medische problemen, waarbij getoetst wordt of verblijf in 
Nederland noodzakelijk is

De toegekende prioriteit is een meerjarige incidentele prioriteit. De hulp varieert van jaar tot jaar. Indien het 
budget in enig jaar dreigt te worden uitgeput, wordt opnieuw een aanvraag voor een prioriteit ingediend. In 
2010 is voor het eerst minder geld uitgegeven aan de bijdrage van levensonderhoud en/of onderdak voor 
de groep asielzoekers. Dit komt omdat het rijk sinds juli 2010 een nieuwe werkwijze hanteert, waarbij asiel-
zoekers minder snel op straat worden gezet. Daarnaast is begin 2010 een relatief grote groep asielzoekers 
opnieuw in de opvang opgenomen. Deze groep mensen behoeft geen ondersteuning vanuit het fonds meer. 
In 2010 is € 345.697 aan hulp verstrekt. Aan het eind van ieder jaar worden de niet ingezette middelen via 
deze reserve overgeheveld naar het volgend jaar. 

Koninginnedag (€ 300.000)
Ten behoeve van Koninginnedag heeft de gemeente ook in 2010 een grote inspanning geregeld om de dag 
succesvol te laten verlopen. Uitgangspunt vormde de uitvoering van de nota “Toekomstvisie Koningin-
nedag”, waarin is aangegeven dat samenwerking met het bedrijfsleven en de gesubsidieerde sector moet 
worden voortgezet. Daarnaast is op basis van de “Evaluatie Koninginnedag 2007” gestreefd naar een betere 
spreiding van de bezoekers over de stad.

Om de grote bezoekersstromen te beheersen, zijn de looproutes door de stad duidelijk aangegeven. Verder 
was er informatie aanwezig over alle festiviteiten en inclusief een duidelijke plattegrond. Voor de actieve 
sturing van de bezoekersstromen zijn elektronische matrix schermen ingezet, straten zijn afgesloten met 
hekken en zijn toezichthouders ingezet. Verder zijn de bezoekers gefaciliteerd met eerste hulp posten en de 
extra inzet van nood- en hulp diensten. Tevens was aanvullende inzet van openbaar vervoer aanwezig om 
congestie te voorkomen. Het budget is met € 104.000 overschreden; in totaal is € 404.00 uitgegeven.

Veiligheidsplan (€ 200.000)
Voor de toelichting bij deze prioriteit wordt verwezen naar onderstaande structurele prioriteit.

Veiligheidsplan (€ 2.900.000)
De hoofdmaatregelen van het Veiligheidsplan Amsterdam vormen een voorzetting van de maatregelen uit 
de voorgaande jaren, waarbij specifiek voor 2010 kan worden opgemerkt:
de aanpak van de jeugdcriminaliteit en –overlast (door inzet straatcoaches, recidivebeperkende trajecten, 
ketenunits):
�� de aanpak van veelplegers (door inzet van recidivebeperkende maatregelen/ISD en ketenunits) 
�� toezicht en handhaving in het openbare domein (cameratoezicht en levend toezicht op straat)
�� de aanpak van probleemgebieden, zoals 1012, Zuidoost en andere hotspots in de stadsdelen
�� de bestrijding van mensenhandel en huiselijk geweld

Voor de specifieke aandachtspunten, waarop in 2010 specifiek is gericht, wordt verwezen naar de toelichting 
op de doelstellingen 1 t/m 8. 

Bibob JZ (€ 70.000)
Deze structurele prioriteit is toegekend om de toenemende werkzaamheden als gevolg van de wet BIBOB 
het hoofd te kunnen bieden. Het gaat voor wat de juridische component betreft, om advisering in het 
primaire proces en het behandelen van beslissingen op bezwaar in bibob-trajecten. Vanwege het toenemend 
belang van Bibob-zaken gemeentebreed, de hoge afbreukrisico’s en de lastige juridische vragen die 
zich daarbij voordoen, werd het van belang geacht de juridische know how goed te borgen en daarmee 
op termijn de externe inhuur terug te dringen. De toename van werkzaamheden heeft zich inderdaad 
voorgedaan en de middelen zijn aangewend om de capaciteit op dit belangrijke rechtsgebied uit te breiden.

Bibob OOV (€ 70.000)
Als gevolg van uitbreiding wet Bibob naar andere branches en meer gerechtelijke procedures is deze 
prioriteit besteed aan een structurele uitbreiding van één fte ten behoeve van het Coördinatie Bureau Bibob 
(CBB) van het Van Traa-team. De basis formatie was hiervoor ontoereikend. Bij verdere uitbreiding van de 
wet Bibob naar andere branches zoals vastgoed en vechtsportgala’s en een groter wordende workload bij 
het CBB wordt vanaf 2011 extra tijd gecreëerd door taken van het CBB over te dragen aan de stadsdelen en 
de dienst Milieu en Bouw.
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Project 1012 aanpak wallengebied (€ 5.000.000)
Uit de prioriteit is in 2010 € 126.303 aan besteedt aan taxatie- en adviesrapporten panden. 
Het restant (ad € 4,873 miljoen) is aan de Reserve 1012 (voorheen reserve Aankopen van 
Traa-team) toegevoegd. Zie voor de overige toelichting doelstelling 7: normalisering 
wallengebied. 

Geertsdeal (€ 3.970.000)
De Geertspanden worden gebruikt voor uitruil. De onderhandelingen zijn gestart en de 
verwachting is dat in 2011 de eerste overeenkomsten gesloten worden en dat dan ook 
meer planschades worden uitbetaald. Uit de prioriteit Geertsdeal is een gedeelte van de 
planschades, € 1,895 miljoen, uitbetaald. Het restant (€ 2,074 miljoen) is aan de reserve 1012 
toegevoegd.
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Resultaatgebied Werk en inkomen 

Maatschappelijk effect  
Iedereen doet mee 

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.

1 Kerncijfers 

Bedragen x € 1 miljoen
Rekening 

2009
Begroting 

2010
Actualisatie 

2010
Rekening 

2010

Verschil 
Rekening - 
Begroting

Totaal resultaatgebied

Lasten + 1.017,3 1.108,5 1,136,0 1.106,5

Baten - 781,8 829,9 849.9 845,5

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties 
reserves 235,5 278,6 286,0 261,0 - 2,1

Toevoeging minus onttrekking reserves - 12,0 - 19,3 - 9,8 0,4

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties 
reserves 223,5 259,3 276,2 261,4

Saldo reserves 40,0 17,6 30,1 40,4

Saldo voorzieningen 0,6 0,0 0,0 1,7

Investeringsuitgaven 8,4 5,6 10,1 5,0

Per 1 januari 2010 is inburgering en volwasseneneducatie overgegaan van het Resultaatgebied Educatie, 
jeugd en diversiteit naar het Resultaatgebied Werk en inkomen. Dit is met name vanwege de invoering 
van de Wet participatiebudget (Wpb), waarbij de middelen voor re-integratie, inburgering en volwassenen-
educatie zijn samengevoegd in één budget. Dit verklaart het grote verschil tussen de lasten en baten in de 
Jaarrekening 2010 ten opzichte van de lasten en baten in de Jaarrekening 2009.
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2 Doelstellingen, activiteiten en financiën per 
subresultaatgebied

2.1  Subresultaatgebied werk, participatie en re-integratie

2.1.1 Werk: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 1: Duurzame uitstroom naar werk

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal klanten met re-integratiedoelstelling 37.924 
(2007)

38.428 33.500 39.668 33.500

Uitstroom naar werk in een jaar 3.452 
(2007)

2.513 3.500 2.392 3.500

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

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Percentage klanten met een re-integratiedoelstel-

ling op een re-integratietraject

86,3% 
(2007)

81,5% 90% 78,3% 90%

Doelstelling 3: Terugdringen jeugdwerkloosheid

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Bereikt 

2010

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)

85,4% 70% 89,2% 70%

Aantal jongeren beneden 27 jaar met een uitkering 1.751 
(2007)

1.568 max. stabiel 2.010 max. stabiel
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Doelstelling 4: Meer niet-uitkeringsgerechtigden op een re-integratietraject

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal niet-uitkeringsgerechtigden dat in een jaar 

heeft deelgenomen aan een re-integratietraject

306 (2007)  1.598 2.000 2.071 2.000

Doelstelling 5: Uitvoering wet sociale werkvoorziening

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Volledige invulling van door het rijk beschikbaar 

gestelde Sw-plekken (Wet sociale werkvoorziening)

2.339 
(2007)

3.041 fte 100% 3.206 2.825

Aantal Sw-ers dat zich verder ontwikkelt dichter bij 

de reguliere arbeidsmarkt

300 492 300

Doelstelling X: Betere beheersing van de Nederlandse taal en grotere kennis van cultuur en geschiedenis van de 

(Amsterdamse) samenleving bij Amsterdammers

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal Amsterdammers dat een taal- en 

inburgerings cursus krijgt aanboden

nvt 8.235 WI
trajecten 

6.500 WI 
trajecten

7.624 WI 
trajecten

60.000 
Amsterdam-

mers met 
een taal- en 

inburge-
ringsachter-

stand zijn 
geschoold1

Doelstelling 6: Verbeteren klanttevredenheid

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Klantwaardering klanten 6,7 (2007) 6,8 Geen 
meting

Geen 
meting

Hoger cijfer 
dan 2008

Klantwaardering werkgevers 6,5 (2006) Geen 
meting

Geen 
meting

Geen 
meting

Geen 
doelstelling

1 Dit is de ambitie uit de nota Niemand aan de Kant uit 2006. Deze ambitie is later bijgesteld naar meer 
realistische doelstellingen.
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2.1.2 Werk: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Ook in deze jaarrekening zijn de resultaten afgezet tegen doelstellingen zoals die (meerjarig) geformuleerd 
werden bij het begin van de collegeperiode 2006-2010. Deze doelstellingen zijn – conform de systematiek – 
niet tussentijds bijgesteld. Als gevolg van de economische crisis (vanaf 2009) zijn niet alle doelstellingen 
gerealiseerd. 

Doelstelling 1: Duurzame uitstroom naar werk 
Het klantenbestand met een re-integratiedoelstelling steeg in 2010 met 3,2%. In 2009 was nog sprake van 
een stijging van 8% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Het aantal klanten waarvan geregistreerd is dat zij uitstroomden naar regulier werk is 2.392. 
Hierbij gaat het om uitkeringsgerechtigden waarbij geregistreerd is dat zij gestart zijn in een baan of met 
een zelfstandig beroep (1.696), mensen met een stagevergoeding die een ander dienstverband hebben 
aanvaard (588) of ID’ers en WIW’ers die een ongesubsidieerde baan hebben gekregen of een eigen bedrijf 
zijn gestart (108). De doelstelling (3.500) is niet gehaald omdat deze onder veel gunstiger economische 
omstandigheden is geformuleerd, aan het begin van de vorige programakkoordperiode. Voor de sturing van 
de Dienst Werk en Inkomen (DWI) is daarom in 2010 uitgegaan van een aangepaste doelstelling voor de 
uitstroom van 1.500 mensen. Die doelstelling is ruimschoots gehaald. 

Doelstelling 2: Vergroten van het aantal klanten op een re-integratietraject
De mate waarin klanten die in staat zijn tot re-integratieactiviteiten, daadwerkelijk bezig zijn met re-integratie 
wordt uitgedrukt in de participatiegraad. Geteld in personen (klantenbestand van 39.668 plus partners), 
telden eind 2010 in totaal 44.387 klanten mee voor de participatie-graad. Hiervan komen 10.740 personen 
niet voor een traject in aanmerking, over het algemeen gaat dat om mensen die door medische en 
psychische omstandigheden niet beschikbaar zijn voor werk of een traject. 

Van de 33.647 klanten die hiervoor wel in aanmerking komen, was eind 2010 78,3% bezig met (of op weg 
richting een) een traject, ofwel 26.344 mensen. Dit is een iets lager percentage dan eind 2009, toen was 
het namelijk 81,5%. In absolute aantallen gaat het om een vermindering van ongeveer 724 mensen in 
vergelijking met eind 2009 (27.068 mensen). 

In de Begroting 2011 en het Meerjarenbeleidplan Participatie 2011-2014 is opgenomen dat het aantal 
klanten op traject geen doel op zich meer is. Het gaat om uitstroom naar werk, waarbij vooral wordt 
ingezet op mensen met perspectief op werk. Dit betekent dat de doelstelling niet meer terugkomt in 2011. 
Mede door het financiële kader voor 2011, is gelet op de doorloop van trajecten en verplichtingen, het 
sturen op deze doelstelling in de loop van 2010 al verminderd. Dat betekent dat voor een aantal klanten 
geen traject naar werk is ingezet.

Doelstelling 3: Terugdringen jeugdwerkloosheid 
De doelstelling voor 2010 was om voor ten minste 70% van de jongeren die zich melden, en die ook daad-
werkelijk willen, binnen vier weken een concrete vervolgaanpak af te spreken. Dit betekent dat de jongere of 
naar school gaat, aan het werk is of op weg is naar werk. Dit percentage was eind december 2010 89,2%.
Het aantal jongeren tot 27 jaar met een uitkering vertoonde in 2010 een stijging van 1.568 (in 2009) naar 
2.010 (28%). De doelstelling dat het aantal jongeren met een uitkering stabiel blijft, is dus niet gerealiseerd. 
De oorzaak is tweeledig: (a) er hebben zich meer jongeren gemeld als gevolg van de economische crisis en 
(b) Amsterdam is gestopt met het verstrekken van stagevergoedingen2.

In verband met de economische crisis heeft het rijk in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid ook 
in 2010 per arbeidsmarktregio middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor maatregelen om te 
bevorderen dat jongeren werk vinden of werkervaring opdoen. 
Door gezamenlijke inspanning van de gemeenten in de regio Groot Amsterdam, UWV en de koepel-
organisatie van Kenniscentra (COLO) zijn in 2010 2.551 jongeren geplaatst op een baan, 1.818 jongeren 
gestart in een leerwerkbaan en 9.671 jongeren gestart op een stageplaats. Voor jongeren met een diploma 
die de stap naar werk nog niet konden maken, is een ‘stageplaats’ ontwikkeld (traineeplaats). In 2010 werden 

2 Per november 2010 is Amsterdam gestopt met het verstrekken van stagevergoedingen, omdat dit een te 
groot beslag legde op het participatiebudget. De meeste ontvangers zullen in plaats daarvan een WWB/
WIJ uitkering ontvangen.
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163 jongeren geplaatst op een traineeplaats. Daarnaast is het sinds 2010 mogelijk voor gemeenten in de 
regio om gebruik te maken van elkaars re-integratie instrumenten en is ook op andere beleidsterreinen de 
samenwerking met de regio geïntensiveerd. 

Doelstelling 4: Meer niet-uitkeringsgerechtigden op een re-integratietraject
Volgens de met het rijk gemaakte afspraken moet Amsterdam 2.850 NUG-klanten (niet-uitkeringsgerech-
tigden) ouder dan 27 jaar aan het werk helpen of maatschappelijk laten participeren in de periode 2007 tot 
en met 2010. Met de in 2010 gestarte re-integratietrajecten komt het totale aantal uit op 2.071. Het niet 
behalen van de aantallen heeft een aantal redenen. Met de integratie van inburgering bij DWI per 1 januari 
2010 is de inburgering in de uitvoering gekoppeld aan de aanpak NUG. Dit heeft tot gevolg dat potentiële 
NUG-klanten die eerst een inburgeringstraject nodig hebben, nog niet zijn gestart met het NUG-traject. 
Deze ontwikkeling heeft het resultaat met betrekking tot het aantal NUG-trajecten voor 2010 gedrukt.
Begin 2010 stonden bijna alle DWI-trajecten voor NUG-klanten open, inclusief een trajectvergoeding als 
compensatie voor kosten die aan trajectdeelname zijn verbonden. Met het doorzetten van de economische 
crisis en de toenemende druk op de re-integratiemiddelen is de sterk outreachende benadering van 
NUG’ers gestaakt. Ook is, gezien de krappere financiële kaders, de kans op daadwerkelijke toetreding tot de 
arbeidsmarkt strikter beoordeeld. Indien de kans (te) gering was, is geen NUG-traject aangeboden. 

Doelstelling 5: Uitvoering wet sociale werkvoorziening 
In 2010 zijn de door het rijk gefinancierde fulltime Sw-plekken voor een heel jaar volledig benut. Amsterdam 
komt over heel 2010 uit op een gemiddeld aantal van 3.206 vervulde Sw-plekken. Naast de werknemers die 
op een door het rijk beschikbaar gestelde Sw-plek werken, zijn er ook 77 personen met een Sw-indicatie 
werkzaam met financiering van het UWV en 25 personen met financiering van de gemeente Amsterdam 
(Participatiebudget). In totaal zijn hierdoor in Amsterdam eind 2010 3.547 personen met een Sw-indicatie 
aan het werk. Dat er meer personen in de Sw werkzaam zijn dan er fte-ruimte is komt doordat werknemers in 
deeltijd kunnen werken en sommige werknemers in verband met hun arbeidshandicap met een factor 1,25 
zwaarder worden geteld.

De nieuwe instroom kwam in 2010 uit op 460 werknemers. Hiervan laat gemiddeld 70% een Wwb-uitkering 
achter zich (322 personen). De uitstroom bedroeg 278 personen. De reden van uitstroom is divers, van (pre)
pensioen, overlijden of het niet verlengen van een tijdelijk contract. Er is nauwelijks uitstroom naar een 
reguliere baan (is ook niet het doel van de Sw).

Amsterdam werkt op twee manieren aan de re-integratie van mensen. Bij mensontwikkeling staat de 
zelfredzaamheid van mensen centraal met competentiemanagement als instrument. Deze ontwikkeling wordt 
gemeten in profielen. Daarnaast vindt Amsterdam het belangrijk om mensen meer in de maatschappij te 
laten functioneren door ze dichter bij de markt in te zetten: groepsdetachering, individuele detachering, 
Begeleid Werken. Het aantal Sw-medewerkers dat zich in 2010 verder heeft ontwikkeld naar een positie 
dichter bij de reguliere arbeidsmarkt bedraagt 492.

Doelstelling X: Betere beheersing van de Nederlandse taal en grotere kennis van cultuur 
en geschiedenis van de (Amsterdamse) samenleving bij Amsterdammers (vóór 2010 was dit 
doelstelling 7 bij EJD)
De uitvoering van de Wet inburgering (Wi) en de Wet educatie beroepsonderwijs (Web) valt sinds 1 januari 
2010 onder verantwoordelijkheid van DWI.
In 2010 is een doelstelling van 7.500 gestarte inburgeringtrajecten met uw Vergadering en met de minister 
afgesproken. Amsterdam heeft van het rijk een bonus ontvangen omdat er meer dan 1.000 extra gestarte 
trajecten zijn behaald. Dit is met het aantal van 7.624 gestarte inburgeringtrajecten gerealiseerd. Hiervan 
bestaat 86% uit ‘nieuwe’ inburgeraars, mensen die sinds de invoering van de Wi (per 2007) nog niet eerder 
aan een inburgeringtraject deelnamen. De overige gerealiseerde trajecten (14%) zijn vervolgtrajecten. Deze 
zijn in hoofdzaak benut voor alfabetiseringsprojecten (instroom in de pilot alfabetisering) en taalverbeteraars 
(geslaagden voor het inburgeringexamen die doorgaan voor een staatsexamen).

Op 31 december 2010 waren 4.502 uitkeringsgerechtigden inburgeringsplichtig. Niet alle Wwb-klanten met 
een inburgeringsplicht nemen deel aan een inburgeringstraject. Een deel van deze klanten heeft te grote 
belemmeringen in de sfeer van medische problematiek of verslaving om effectief aan een inburgeringstraject 
deel te kunnen nemen. Verder nemen 709 mensen actief deel een re-integratietraject dat niet tegelijk met 
een inburgeringstraject is uit te voeren. Deze zullen starten met inburgering zodra de inspanningen binnen 
het re-integratietraject dat toestaan.
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Doelstelling 6: Verbeteren klanttevredenheid 
Eens in de twee jaar houdt DWI een klanttevredenheidsonderzoek binnen haar klantenbestand. Het laatste 
onderzoek is in 2009 gehouden.

2.1.3 Werk: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 351,3 378,0 460,9 425,7

Werk, Participatie en Re-integratie

Doelstelling 1, 2, 3, 4, 6: 

Werk, Participatie en Re-integratie * (incl. NUG) 209,8 217,3 233,4 198,8

Bezuiniging 2010 - - - 7,2 -

Doelstelling X **: 63,6

Inburgering 55,9 54,0 49,2

Educatie  8,3 9,1 9,1

Doelstelling 5: Uitvoering Wsw 81,3 79,9 89,5 90,8

Overig gemeente, niet Wpb - 20,1 14,7 9,5

Toerekening uitvoeringskosten DWI *** 59,8 60,8 67,5 68,3

Overig 0,4 0,4 - -

Baten - 282,4 293,4 357,3 341,2

Doelstelling 1, 2, 3, 4, 6: 

WWB Werkdeel Participatiebudget 190,8 192,3 176,0 175,8

Werkfonds WIW 23,0

Doelstelling X:

Inburgeringsmiddelen Participatiebudget - - 61,3 23,1****

WI-inkomsten en overige inkomsten 21,2

Educatimiddelen Participatiebudget - - 8,9 8.9

Onttrekking spaarsaldo 14,3 46,8 23,3***** -

Schuif tussen Werkdeel en Inburgering - - 20,0 - -

Doelstelling 5: rijksbudget Wsw 76,2 74,0 83,8 84,6

Overig gemeente, niet WPB (i.e. kinderopvang, 
stelpost werk, vrijval voorziening ROC) 1,0 0,4 4,2 4,5

Mutaties in reserves - 0,3 - 0,3 1,2 8,9

Saldo 68,6 84,3 104,7 93,5

* De doelstelling NUG en de kosten die daarvoor worden gemaakt maken onderdeel uit van de lasten 
Participatie

** Deze doelstelling is overgekomen in 2010 van Resultaatgebied EJD. Bij EJD was inburgering 
en educatie doelstelling 7, in dit resultaatgebied is gekozen voor X. De middelen waren in de 
Jaarrekening 2010 en de Begroting 2010 nog geen onderdeel van dit resultaatgebied, maar 
overgenomen vanuit het resultaatgebied EJD (als één totaal bedrag)

*** Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen middelen Participatiebudget en gemeentelijke middelen die 
worden ingezet voor werk, participatie en re-integratie. Dit is niet het geval aan de batenkant. 

**** Dit is exclusief de € 16,9 miljoen aan rijksinburgeringsbaten 2010 die is toegevoegd aan het spaar-
saldo. In de eerste 3 kolommen worden deze rijksbaten wel meegenomen en wordt bij onttrekking 
spaarsaldo en schuif Werkdeel en Inburgering zichtbaar wat er met de middelen gebeurd. Volgens 
richtlijnen ACAM is dit bij de Jaarrekening 2010 aangepast.

***** Actualisatie 2010: onttrekking voor Werkdeel € 37,3 miljoen en toevoeging vanuit Inburgering 
€ 14,1 miljoen

Het grote verschil tussen de lasten en baten in de begroting ten opzichte van de Jaarrekening 2010 wordt 
verklaard door het per 1 januari 2010 overgaan van inburgering en educatie van Resultaatgebied Educatie, 
jeugd en diversiteit naar het Resultaatgebied Werk en inkomen.
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Doelstelling 1,2,3,4 en 6: Werk, Participatie en Re-integratie
De activiteiten bij deze vijf doelstellingen worden onder meer betaald uit de rijksbijdrage Participatiebudget 
bestaande uit Werkdeel middelen, inburgerings- en educatiemiddelen. Deze rijksmiddelen zijn bedoeld 
voor de participatievoorzieningen die de gemeente aan haar burgers biedt, maar niet voor kosten voor 
de uitvoering die de gemeente moet maken. Voor deze uitvoeringskosten participatie worden rijksbaten 
toegevoegd aan het gemeentefonds. In bovenstaand overzicht zijn de uitvoeringslasten gesplitst, maar dit is 
niet het geval voor de rijksbaten. Ondanks dat dit niet inzichtelijk is gemaakt, blijkt dat de uitvoeringskosten 
met name voor inburgering hoger zijn dan de rijksbaten die hier tegenover staan. 

Andere middelen bestemd voor de activiteiten binnen deze doelstellingen zijn gelden uit het Europees 
Sociaal Fonds, specifieke decentralisatieuitkeringen, gemeentelijke prioriteiten als ook het spaarsaldo 
Participatiebudget. Dit spaarsaldo is gevormd uit de middelen die in het verleden werden overgehouden op 
het Werkdeel van de Wwb. Het spaarsaldo betreft nu niet het Werkdeel, maar ook Inburgering en Educatie. 
In 2010 wordt als gevolg van bezuinigingen op het Werkdeel middelen aan het spaarsaldo onttrokken. 
Daarnaast worden ook middelen toegevoegd als gevolg van het niet besteden van rijksinburgerings-
middelen. Reden voor het niet besteden is het feit dat niet alle activiteiten declarabel zijn binnen het 
Participatiebudget.. 

De lasten zijn voor het overgrote deel gedaald door de omboeking van stages binnen het resultaatgebied 
voor een bedrag van € 12 miljoen. Deze lasten kwamen eerst voor rekening van dit subresultaatgebied, 
maar zijn nu opgenomen als last in het subresultaatgebied Inkomen. Het andere deel van de daling wordt 
verklaard door het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen 2010. Deze maatregelen zijn noodzakelijk in 
verband met de reeds doorgevoerde als ook de nieuw aangekondigde rijksbezuinigingen. 

In bovenstaande tabel volgt de kolom Rekening 2010 de werkwijze zoals voorgeschreven door de interne 
accountantsdienst ACAM met betrekking tot verwerking van het spaarsaldo3. Omdat dit niet eenvoudig 
vergelijkbaar is met de kolommen daarvoor, wordt één en ander toegelicht onder de tabel. Uit de Jaar-
rekening 2010 zou opgemaakt kunnen worden dat de baten inburgering ten opzichte van de Actualisatie 
2010 drastisch zijn gedaald. Dit is echter niet het geval. De rijksbaten zijn niet lager, maar ze zijn niet besteed 
in 2010 en maken derhalve volgens de richtlijnen van ACAM geen onderdeel uit van de exploitatie. De baten 
worden direct toegevoegd aan het spaarsaldo via de balans. Dit wordt duidelijk bij de toelichting op het 
spaarsaldo.

In 2010 is er bijna € 200 miljoen uitgegeven aan activiteiten in het kader van Werk, Participatie en 
Re-integratie. Hiervan wordt circa € 61 miljoen besteed aan gesubsidieerd werk, € 48 miljoen aan maat-
schappelijke participatie, € 57 miljoen aan arbeidsactivering, € 21 miljoen aan arbeidstoeleiding. Naast deze 
€ 200 miljoen wordt nog circa € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor begeleiding en scholingskosten, als ook 
€ 6 miljoen aan middelen voor ROC plusscholen en Kosten Bureau Leerplicht. Deze uitgaven worden echter 
niet in dit resultaatgebied verantwoord, maar in het Resultaatgebied Educatie, jeugd en diversiteit.

Ten aanzien van de declaratie Wpb W-deel is er nog een financieel risico als gevolg van opname in de 
Sisa-bijlage en declaratie middels het BTW-compensatiefonds.

Toelichting verloop spaarsaldo 
Waar het op neer komt is dat wanwege het feit dat in 2010 de rijksbijdrage voor re-integratie is gedaald en 
de lasten voor re-integratie als gevolg van grotere aantallen klanten zijn gestegen, er een onttrekking heeft 
plaatsgevonden uit het spaarsaldo Participatiebudget voor aanvulling van het tekort op de re-integratie-
middelen (W-deel) van € 33 miljoen. 
In de begroting werd overigens nog uitgegaan van een onttrekking van € 46,8 miljoen, maar het tekort 
op de re-integratiemiddelen is minder groot dan verwacht. In verband met het niet volledig besteden van 
de rijksbaten inburgering staat hier bij de rekening een toevoeging aan het spaarsaldo van € 16,9 miljoen 

3 De reden waarom ACAM deze wijziging heeft doorgevoerd is de stelselwijziging voor de verantwoording 
als gevolg van de invoering van de Wet Participatiebudget. Tot en met 2008 werd in de verantwoording 
aan het rijk het zogenoemde kasstelsel gehanteerd, terwijl in de gemeentelijke verantwoording het stelsel 
van baten en lasten gehanteerd diende te worden. Vanaf 2009 geldt ook voor de rijks verantwoording 
het gemeentelijk stelsel. Dat wil zeggen dat kosten verantwoord worden in het jaar waarin de prestatie is 
geleverd, ongeacht of er sprake is geweest van een feitelijke betaling. 
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tegenover. Vanuit de financieringssystematiek voor de inburgering worden middelen beschikbaar gesteld 
vanuit de Wet participatiebudget (Wpb) en Grote Steden Beleid (GSB)4. Voor het GSB geldt dat de middelen 
beschikbaar worden gesteld terwijl de kosten zich met name in de jaren daarna voordoen. Dit heeft als 
gevolg dat in 2010 bij Inburgering meer inkomsten zijn dan uitgaven met als gevolg dat er een positieve 
mutatie in het spaarsaldo plaatsvindt op dit onderdeel ad € 16,9 miljoen. Voor de Participatiemiddelen 
was er in een onttrekking voorzien van € 46,8 miljoen in de begroting. De onttrekking in de jaarrekening is 
bijgesteld naar € 33 miljoen.

Tabel verloop spaarsaldo

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2010

Spaarsaldo ultimo 2009 48,9

Toevoeging rijksbudget* W-deel 173,3

Inburgering 40,0

Educatie 8,9 222,2

Onttrekking W-deel 206,3

Inburgering 23,1

Educatie 8,9 238,3

Spaarsaldo ultimo 2010 32,8
*  De toevoeging rijksbudget is alleen de middelen voor de participatie voorzieningen, geen middelen 

apparaat.

Voor de inzichtelijkheid is er in deze tabel nu voor gekozen om de Wet participatiebudget als toevoeging op 
te nemen en vervolgens de bijdrage/onttrekking naar de drie onderdelen te laten zien. 

Doelstelling 5: Uitvoering Wet sociale werkvoorziening
De feitelijk uitvoering van de 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 2010 bedroeg de taakstelling van het rijk voor Amsterdam 3.094 standaardeenheden. Per standaard-
eenheid verstrekt het rijk ongeveer € 27 duizend aan subsidie. Deze subsidie is in 2010 niet afdoende en 
derhalve is een exploitatiebijdrage uit de gemeentebegroting nodig van € 4,0 miljoen.
Verder is voor de verkorting van de wachtlijsten is door het rijk in 2010 een bijdrage beschikbaar gesteld van 
ongeveer € 0,9 miljoen. 

De rijkssubsidie 2010 is vooralsnog op € 84,6 miljoen gesteld. Dat is € 10,6 miljoen hoger dan oorspronkelijk 
begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat Amsterdam in 2010 278 extra standaardeenheden heeft mogen 
inzetten. In 2010 bedraagt het aantal gerealiseerde plekken 3.206. De cijfers in deze jaarrekening zijn 
gebaseerd op de bevoorschotting aan Pantar. De definitieve afrekening met het rijk op basis van werkelijk 
bezetting zal worden verwerkt in de Jaarrekening 2011.

Naast de gemeentelijke exploitatiebijdrage van € 4,0 miljoen, draagt de gemeente ook bij aan de gemeen-
telijk inhuur van Sw-medewerkers binnen de hele gemeente. Het gaat gemeentebreed om iets meer dan 100 
medewerkers. Met name het Gemeentearchief, het Stedelijk Museum en DWI hebben veel Sw-medewerkers 
in dienst. Het verloop van deze medewerkers is achtergebleven bij de verwachting waardoor de kosten 
ongeveer € 0,5 miljoen hoger zijn uitgekomen.

Doelstelling X: Betere beheersing van de Nederlandse taal en grotere kennis van cultuur 
en geschiedenis van de (Amsterdamse) samenleving bij Amsterdammers – Inburgering en 
educatie als onderdeel van Participatie
In 2010 is € 35 miljoen uitgegeven aan inburgeringstrajecten periode 2007-2009 (GSB). Daarbij is er nog 
een bijdrage voor de dekking apparaatskosten uit de GSB-middelen van € 3,3 miljoen. Verder is in 2010 € 6 
miljoen uitgegeven aan trajecten voor de periode vanaf 2010 (Wpb). De decentralisatie uitkering 2010 voor 
bijdragen knelpunten inburgering zijn in 2010 besteed aan trajectkosten en apparaatskosten. Inmiddels heeft 

4  Conform de reserveringsregeling van het rijk kan maximaal 25% van het Participatiebudget meegenomen 
worden naar het volgende jaar middels een spaarsaldo. 
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de eindafrekening GSB 2007-2009 plaatsgevonden en heeft dit geen verdere gevolgen voor de Jaarrekening 
2010.

De kosten van de inburgeringtrajecten zijn daarmee in 2010 circa € 7,6 miljoen lager dan in de begroting was 
opgenomen. Dit is met name veroorzaakt door de vertraging in de start van de trajecten in 2010, waardoor 
in plaats van de begrote € 11,5 miljoen slechts € 6 miljoen aan de trajecten kon worden uitgegeven. 
De stijging van de gemeentelijke trajectkosten ten opzichte van de begroting (niet declarabel binnen de 
Wpb) wordt daarnaast verklaard door de niet geprognosticeerde extra taakstelling cohort 2010. Tegenover 
deze stijging staan echter ook lagere lasten kinderopvang in relatie tot inburgeringstrajecten dan begroot.

De daling van trajectkosten rijksmiddelen en de stijging van de gemeentelijke lasten samen betekent 
totale lagere uitgaven van € 6,7 miljoen in 2010 ten opzichte van de begroting. Verder zijn de baten € 7,6 
miljoen minder bij de rekening ten opzichte van de begroting, te verklaren door lagere baten Wi-inkomsten. 
De baten zijn overigens exclusief de dotatie aan het spaarsaldo van € 16,9 miljoen van Wpb inburgerings-
middelen. Deze zijn niet verwerkt aan de batenkant, vanwege de verwerking van ACAM (zie verschil in 
kolommen in cijfermatig overzicht) en impliceren feitelijk meer ontvangen Wpb baten inburgering dan nu in 
de tabel weergegeven. In 2010 zijn er uitgaven gedaan die niet declarabel waren onder de Wpb en derhalve 
zijn deze baten niet benut. Dit houdt feitelijk in dat de baten in 2010 niet € 7,6 miljoen lager waren, maar 
€ 9,3 miljoen hoger dan begroot (€ 16,9 miljoen minus € 7,6 miljoen).

De dotaties aan de reserve bij de rekening betreft verder de nog niet volledig bestede decentralisatie 
uitkering voor instapcursussen in 2010 (€ 0,6 miljoen) en extra impulsmiddelen voor inburgering (€ 0,3 
miljoen) op de werkpleinen. Daarnaast was in het resultaatgebied EJD in de Begroting 2010 rekening 
gehouden met een dotatie hiervoor van € 1,5 miljoen. Totaal wordt in 2010 € 2,4 miljoen gedoteerd aan de 
reserves, waarmee het uiteindelijke saldo ten laste van de algemene middelen uitkomt op € 7,2 miljoen en 
daarmee € 3,3 miljoen negatiever dan begroot.

Zowel de lasten voor educatie als de rijksbijdrage via de Wpb zijn gedaald, waardoor het feitelijke saldo ten 
laste van de algemene middelen bijna gelijk is in de rekening ten opzichte van de begroting.

2.2  Subresultaatgebied inkomen

2.2.1 Inkomen: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 7: meer doorstroom uit de uitkering

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal klanten dat langer dan vijf jaar een werk-

zoekendenuitkering ontvangt

16.728 
(2007)

16.343 15.300 16.714 15.300
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Overige doelstellingen

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

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal uitkeringsgerechtigden Wwb onder 65 jaar 

aan het einde van het jaar

31.721 
(2007)

32.032 28.721 32.916 28.721

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

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Capaciteit ingezet voor de borging van de 

rechtmatigheid van de uitkeringen

71 fte 
(2007)

 94,3 minimaal 
70 fte

85,6 minimaal 
70 fte

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

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Percentage fouten jaarrekening DWI 1,7% (2007) 0,2% maximaal 
1,0%

0,3% maximaal 
1,0%

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

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Percentage aanvragen levensonderhoud, 

afgehandeld binnen de gestelde termijn

86,2% 
binnen 

6 weken 
(1e kw 
2008)

87,1% 
binnen 

5 weken

90% binnen 
5 weken

57,6%

Percentage bezwaarschriften afgehandeld binnen 

de wettelijke termijn

90,6% 
(2007)

95,9% 100% 98%

Percentage aanvragen bijzondere bijstand 

afgehandeld binnen de wettelijke termijn van acht 

weken

95,0% 
(2007)

95,3% 100% 87,1%

2.2.2 Inkomen: Wat hebben we ervoor gedaan? 

DWI zorgt voor een inkomen voor Amsterdammers die (tijdelijk) geen ander inkomen hebben. Het gaat om 
de bijstandsuitkering (Wwb5), de Wet investeren in jongeren (WIJ) of aanverwante regelingen zoals IOAW, 

5  Wet werk en bijstand
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IOAZ, Bbz en WWIK6. De bijstand overbrugt de periode totdat iemand weer een baan vindt.

Door de dreigende tekorten op de re-integratiemiddelen als gevolg van omvangrijke rijksbezuinigingen is 
besloten tot het beëindigen van de stagevergoedingen (ook voor jongeren). Hiermee zijn per november 
2010 stagevergoedingen (uit het W-deel) niet meer verlengd of toegekend. Dit resulteerde onder andere in 
toename van de WIJ-uitkeringen. 

Doelstelling 7: meer doorstroom uit de uitkering
Eind 2010 waren er 16.714 klanten die langer dan vijf jaar een werkzoekendenuitkering hadden. Ondanks 
re-integratie-inspanningen voor deze populatie is de doelstelling van 15.300 klanten niet gehaald. De 
crisis zorgde er voor dat de aandacht is verschoven van deze groep naar het beperken en ondersteunen 
van nieuwe instroom. Daarnaast bevinden de klanten die langer dan vijf jaar een uitkering ontvangen, zich 
in lagere treden op de participatieladder. Velen van deze klanten zijn niet in staat om het einddoel van 
‘regulier werk’ te bereiken. Gesubsidieerde arbeid of vrijwilligerswerk is op dit moment voor hen het hoogst 
haalbare. Periodiek wordt bekeken of de situatie van deze klanten gewijzigd is. Dit is ook opgenomen in het 
Meerjarenbeleidsplan Participatie 2011-2014.

Doelstelling 8: geen tekort op inkomensbudget door dalen bestand uitkeringsgerechtigden 
< 65 jaar ten opzichte van 2006
Eind 2010 waren er 32.916 uitkeringsgerechtigden onder de 65 jaar (dit maakt onderdeel uit van de 
categorie werkzoekendenuitkeringen, waar ook de WIJ, IOAW en IOAZ onder vallen, die in totaal is 
uitgekomen op 34.921). Het gaat om een lichte stijging ten opzichte van 2009. De beoogde daling is door 
de crisis niet gerealiseerd. Het begrotingstekort voor de uitkeringen komt uit op € 37 miljoen. Een nadere 
toelichting is opgenomen in het financiële onderdeel Inkomen.

Doelstelling 9: voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van een 
uitkering
In 2010 is 85,8 fte ingezet om ervoor te zorgen dat de uitkering er alleen is voor degenen die dat echt nodig 
hebben. Dat is meer dan de doelstelling. Ons College heeft gekozen voor een extra inzet op een aantal 
proactieve projecten omdat daarmee, naast de huisbezoeken bij aanvraag en n.a.v. signalen, een belangrijke 
vermindering van de uitkeringslasten kon worden bereikt. In 2010 maakte een huisbezoek in principe altijd 
onderdeel uit van de aanvraagprocedure voor een bijstandsuitkering. In 2010 is bij 7.609 aanvragen een 
huisbezoek afgelegd. Dit resulteerde bij 17,9% (2009: 18,0%) in een afwijzing van een uitkering en in 13,5% 
(2009: 9%) in wijziging van de uitkeringshoogte. Er zijn in 2010 2.641 proactieve rechtmatigheidsonder-
zoeken ingesteld naar klanten met een lopende uitkering. Deze klanten zijn geselecteerd op basis van een 
risico-inschatting. Deze extra onderzoeken leidden tot 13,5% (2009: 11,7%) beëindigingen van een uitkering 
en 13% (2009: 11,8%) wijzigingen in de uitkeringshoogte. 

Daarnaast zijn in het project ‘partieel werkenden’ 602 klanten met partiële inkomsten onderzocht met als 
doel deze inkomsten uit te breiden en de klanten bijstandsonafhankelijk te maken. Dit resulteerde in 23% 
uitstroom (een financiële inschatting is dat dit een besparing oplevert van bijna € 0,5 miljoen, uitgaande 
van een gemiddeld uitkeringsbedrag voor partieel werkenden van € 3.750) en 20% gewijzigde uitkeringen. 
Totale kosten van het project bedroegen circa € 0,3 miljoen, waarvoor door ons College bij de BAAK voor de 
Jaarrekening 2009 een prioriteit was toegekend (ad € 0,4 miljoen). 

Doelstelling 10: goedkeurende verklaring zonder beperkingen voor rechtmatigheid voor 
jaarrekening DWI
DWI beheerst de kwaliteit van haar processen en besluiten met een kwaliteitssysteem. Dat systeem is zo 
ingericht dat het, naast kwaliteitsverbetering, ook kan dienen als basis voor het oordeel over de rechtmatig-
heid bij DWI. Ook voert DWI aanvullende eindejaarscontroles uit om de rechtmatigheid van de uitgaven te 
bepalen. Op basis van de uitkomsten van het kwaliteitssysteem en de aanvullende werkzaamheden heeft 
DWI een rechtmatigheidsfout geconstateerd van 0,3% van de uitgaven. ACAM voert op deze einduitkomst 
nog een review uit. 

6  IOAW / IOAZ is Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers / gewezen zelfstandigen. Bbz is Besluit bijstandverlening zelfstandigen. WWIK is Wet werk en 
inkomen kunstenaars. 
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Doelstelling 11: Klanten worden snel (binnen de wettelijke of scherper geformuleerde 
termijn) en adequaat geholpen
Het percentage aanvragen levensonderhoud afgehandeld binnen de 4-wekentermijn bedroeg in 2010 
57,6%. Het niet behalen van de doelstelling heeft diverse oorzaken. Zo is in tijden van laagconjunctuur 
de doelstelling voor de afhandeltermijn van vijf weken in 2009 verkort naar vier weken in 2010. Het aantal 
uitkeringen is gestegen met bijna 7,7%, inclusief het effect van de omzetting van de stagevergoeding. 
Deze toename van de doorlooptijd van de aanvragen viel samen met de invoering van het nieuwe 
ict-systeem Socrates. Het leren omgaan met het nieuwe systeem nam in de aanloopperiode veel tijd in 
beslag, wat heeft geleid tot een toename van de werkvoorraden. Hiermee is de doelstelling, zoals aangekon-
digd bij Begroting 2010, niet behaald. Wel is het percentage afhandeling binnen de 4-wekentermijn 
gedurende het jaar toegenomen van 45,8% in het eerste kwartaal naar 67,3% in de tweede helft van het jaar 
(in december 72,2%). Op de wettelijke termijn van acht weken scoort DWI 82,8% cumulatief over heel 2010. 

De doelstelling van 2010 voor de doorlooptijd bij het afhandelen van bezwaarschriften was 95% binnen 
de wettelijke termijn. Deze doelstelling is cijfermatig moeilijk te operationaliseren omdat de wettelijke 
verdagingstermijnen per klant kunnen verschillen. Bovendien is de wet wat betreft dit onderwerp gewijzigd 
in 2010. Daarom wordt binnen DWI apart geregistreerd hoeveel procent van de bezwaarschriften is 
afgehandeld binnen acht weken: dit was 82,5% over geheel 2010. De wettelijke termijn bedraagt doorgaans 
meer dan acht weken. DWI volgt de resultaten hiervan regelmatig op basis van audits. Uit de audit van het 
najaar van 2010 blijkt dat 98% van de gevallen werd afgehandeld binnen de wettelijke termijn.

Het percentage afgehandelde aanvragen voor Bijzondere Bijstand is 87,1% binnen acht weken (in 2009 was 
dit 95,3%). De implementatie van het uitkeringsysteem Socrates had ook gevolgen voor deze aanvragen, wat 
resulteerde in de verlenging van de afhandeltermijn.

2.2.3 Inkomen: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 590,1 657,6 599,6 604,3

Doelstelling 7, 8:

Uitkeringen Wwb I-deel 503,3 560,3 491,6 498,9

Overige uitkeringen (WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz 2004, 
WWIK) 19,4 25,1 36,9 36,6

Doelstelling 9 – 11:

Toerekening uitvoeringskosten 67,3 72,2 71,1 68,7

Baten - 493,7 534,6 489,5 499,9

Doelstelling 7,8:

Wwb Inkomensdeel (rijksbudget) 458,5 429,7 452,4 463,0

Wwb extra budget conjunctuur 0,0 69,3 0,0 0,0

Wwb inkomsten aanvullende uitkering 16,0 10,9 0,0 0,0

Overige uitkeringen (rijksbudgetten WIJ, IOAW, 
IOAZ e.d., declaraties en overige inkomsten) 19,2 24,7 37,1 36,8

Mutaties in reserves - 11,9 - 18,9 - 10,6 - 8,5

Saldo 84,5 104,1 99,5 95,9

Doelstelling 7,8: Inkomensbudget Wet werk en bijstand (Wwb)
In 2010 is € 604,3 miljoen uitgegeven aan uitkeringen en uitvoeringskosten en dit is meer dan € 50 miljoen 
minder dan begroot. In de begroting werd rekening gehouden met een grotere impact van de recessie op 
het aantal uitkeringsgerechtigden. In de Begroting 2010 werd uitgegaan van een tekort op het Inkomensdeel 
voor rekening van de gemeente van circa € 50 miljoen. Dit verwachte tekort is bij de actualisatie van de 
Begroting 2010 fors naar beneden bijgesteld. De belangrijkste factoren die daaraan ten grondslag lagen 
waren de lagere prognose van het aantal bijstandsgerechtigden (het CPB heeft eerder te pessimistisch 
geraamd), de prijsontwikkeling van de gemiddelde uitkering en de, onder invloed van de Wet bundeling 
uitkering inkomensvoorziening gemeenten (BUIG), gewijzigde de financiering vanuit het rijk. Het uiteindelijke 
tekort op het Inkomensdeel in de Jaarrekening 2010 is € 35,9 miljoen. 
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In verband met het minder grote tekort is een onttrekking aan de risicoreserve Wwb niet nodig. De 
onttrekking zal alleen bestaan uit een onttrekking van € 5 miljoen, zoals besloten bij de toekenning van de 
incidentele prioriteit 2010 voor formatie als gevolg van stijging klantenaantallen.

Overige regelingen
Op 1 januari 2010 is de Wet bundeling uitkering inkomensvoorziening gemeenten (BUIG) in werking 
getreden. Het gaat hier om de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte 
werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ) en de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK). 

De wet voorziet in een andere financieringssystematiek vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid (SZW) voor de zogenaamde kleine regelingen. Met de bundeling zijn het gecombineerde declaratie- 
en budgetsysteem voor de uitkeringskosten van de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 (75% declaratie en 25% 
budget) en het declaratiesysteem voor de uitkeringskosten van de WWIK (100% declaratie) vervangen door 
een systeem van volledige budgetfinanciering, zoals dit al van toepassing was voor het Wwb-inkomensdeel. 
Gemeenten krijgen daarmee de volledige financiële verantwoordelijkheid voor de uitkeringskosten. In de 
jaarrekening is zichtbaar dat dit ten opzichte van de begroting een positief effect heeft en dat de baten 
voldoende zijn om de lasten van deze overige uitkeringen volledig te dekken.

Doelstelling 9-11: Uitvoeringskosten DWI

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Reguliere apparaatskosten 130,9 137,8 147,5 145,6

Incidentele apparaatskosten 5,4 4,4 2,5 2,4

Totale uitvoeringskosten DWI (excl. mutaties reserves) 136,3 142,2 150,0 148,0

Reguliere apparaatskosten
De stijging in de reguliere apparaatskosten is te verklaren door de toevoeging van de apparaatskosten 
€ 9,8 miljoen van educatie en inburgering die per 1 januari 2010 zijn overgegaan van het Resultaatgebied 
Educatie, jeugd en diversiteit naar dit resultaatgebied. Verder is de post passend werk van incidenteel naar 
regulier verschoven (€ 1,6 miljoen) en is de rijksbijdrage WWIK € 0,6 miljoen komen te vervallen. De stijging 
van de uitgaven worden gedeeltelijk gecompenseerd door lagere bijdrage nominaal van € 2,1 miljoen, 
lagere uitgaven aan voormalig personeel van € 0,9 miljoen en de vrijval van de reserve vakantiegeld bij de 
Actualisatie 2010 ter grootte van € 3,0 miljoen.

Incidentele apparaatskosten
Onder de incidentele apparaatskosten vallen de kosten die samenhangen met de vorming van DWI, zoals 
de transformatie- en frictiekosten en kosten van het sociaal plan. In 2010 resteren allen nog de kosten van 
het sociaal plan. Het saldo is ten opzichte van de begroting met € 2 miljoen afgenomen, omdat de uitgaven 
voor passend werk bij de actualisatie zijn overgeheveld naar de reguliere apparaatskosten. Daarnaast zijn de 
uitgaven sociaal plan ten opzichte van de begroting gedaald met € 0,4 miljoen. 
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2.3  Subresultaatgebied armoedebestrijding

2.3.1 Armoedebestrijding: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 12: vergroten van het bereik van de armoedemiddelen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Uitputting armoedemiddelen 101% (2007) 100% 100% 99,3% 100%

Stijging van het gebruik van de armoede-

voorzieningen van DWI met 5% per jaar 

- Nog niet 
beschikbaar

5% stijging 
t.o.v. 2009

Gelijk 
gebleven 

t.o.v. 2009

5% stijging 
t.o.v. 2009

Percentage klanten van de voedselbank 

dat een aanbod krijgt voor het gebruik 

van voorliggende voorzieningen en/of 

schuldhulpverlening

100% van de 
nieuwe klanten

100% 100% 100% 100%

Doelstelling 13: versterken schuldhulpverlening

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal mensen dat langer dan vier weken 

na aanmelding op een wachtlijst voor 

schuldhulpverlening staat, voordat het 

traject wordt gestart

0 (2007) 5 0 33 0

Aantal trajecten schuldhulpverlening voor 

jongeren

93 (2007) 914 750 1.129 750

2.3.2 Armoede: Wat hebben we ervoor gedaan? 

In 2010 is het Pact voor Amsterdam opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal 
bedrijven en instellingen (voor maatschappelijke dienstverlening) en de gemeente. In dit pact worden allerlei 
initiatieven ontplooid waarbij bedrijven en instellingen worden gevraagd een bijdrage te leveren aan het 
bestrijden van de armoede. 

Doelstelling 12: vergroten van het bereik van de armoedemiddelen
Amsterdam telt zo’n 70.000 huishoudens die van maximaal 110% van het Wettelijk Sociaal minimum (WSM) 
leven8. Ons College wil dat iedereen die recht heeft op een voorziening hier ook zoveel mogelijk gebruik 
van maakt. Om de bekendheid te vergroten is ook in 2010 doorgegaan met de reguliere campagnes voor 
de verschillende voorzieningen (voorlichting op AT5, publicaties in de MUG, in Amsterdam.nl en in het 

7 Nieuwe indicator. Alle regelingen kennen een niet-gebruik van meer dan 5%.
8  Bron: Armoedemonitor 2009
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openbaar vervoer). Daarnaast worden de voorzieningen actief onder de aandacht gebracht bij gemeentelijke 
instanties, instellingen en scholen.

In 2010 is er sprake van een vrijwel volledige uitputting van de armoedemiddelen (-/- € 0,4 miljoen).

Op basis van de informatie over het gemiddelde gebruik van het aantal voorzieningen wordt een inschatting 
gemaakt in hoeverre het bereik is gestegen. Waar het gebruik van sommige regelingen is gestegen, is dat 
van andere gedaald. Een eerste indicatie wijst uit dat het gebruik over het geheel gelijk is gebleven. Hier is 
door de overgang naar Socrates in 2010 echter geen harde conclusie aan te verbinden. Gebleken is dat niet 
alle data begin 2010 goed in Socrates zijn verwerkt en dit leidt voor 2010 tot een vertekend beeld.

DWI ondersteunt de stedelijke organisatie van de Voedselbank door de coördinatie van het ‘meer dan 
voedsel alleen’ programma te financieren. Dit programma heeft onder andere als doel de klanten (weer) in 
contact te brengen met de reguliere hulpverlening. Klanten die niet zelfstandig in staat zijn om contact te 
leggen met de hulpverlening worden door een ‘maatje van VONK’ begeleid. De bijdrage van DWI aan 
VONK is bedoeld om de vrijwilligers te scholen en hen te begeleiden. In 2010 hebben 75 maatjes een 
certificaat van de training op eigen kracht ontvangen. In totaal zijn nu in Amsterdam 126 maatjes gecertifi-
ceerd. In 2010 zijn 141 nieuwe klanten in begeleiding genomen door een maatje, 105 bij de voedselbank en 
36 bij de schuldhulpverlening. Het totaal aantal klanten in begeleiding (eind 2010) bedraagt 227.

Doelstelling 13: versterken van de schuldhulpverlening
Ondanks een toenemend beroep op schuldhulpverlening bleef het aantal mensen dat op de wachtlijst voor 
intake schuldhulpverlening stond, beperkt. In 2010 was er een toename van het aantal aanvragen van circa 
15% bij de schuldhulpbureaus tot in totaal ruim 14.000. Deze toename wordt deels veroorzaakt door de 
intensivering van de ‘Vroeg er op af’ trajecten waarbij één op de drie contacten tot een verwijzing naar een 
schuldhulpbureau leidt. 

In steeds andere stadsdelen was er voor één tot twee maanden sprake van een wachtlijst. Uitzondering 
hierop was Stadsdeel Centrum waar sprake is van een structurele wachtlijst. Eind 2010 stonden hier in totaal 
drieëndertig mensen op een wachtlijst voor de intake. Er is actie ondernomen richting zowel stadsdeel als 
betreffende Madi instelling9. 

Een deel van de jongeren (ongeveer 883) maakt eveneens gebruik van de reguliere schuldhulpbureaus. 
Daarnaast hebben in 2010 246 jongeren een beroep gedaan op schuldhulpverlening via een van de gespeci-
aliseerde jongeren schuldhulpverleningsprojecten in drie stadsdelen (in 2009 waren dit 144 jongeren). 

Tot slot zijn op vierendertig vestigingen van de twee Amsterdamse ROC’s schuldhulpverleners ingezet, zodat 
nagenoeg alle ROC-deelnemers gebruik kunnen maken van het schuldhulpaanbod. In 2010 hebben zich 
1.068 jongeren hiervoor gemeld (in 2009 waren dit 770 jongeren). Naar schatting hebben 7.250 deelnemers 
in 2010 een budgetles van de ROC’s gevolgd (waren 6.700 in 2009)10.

Schuldpreventie: Vroeg Eropaf 
In het kader van schuldpreventie wordt de Vroeg Eropaf-aanpak in de hele stad uitgevoerd om vroegtijdig 
te kunnen interveniëren als betalingsachterstanden ontstaan bij essentiële voorzieningen als huur, energie 
of ziektekostenverzekering. In 2010 zijn er 6.250 mensen met een betalingsachterstand aangemeld voor 
Vroeg Eropaf (2.671 huurders en 3.579 naar aanleiding van meldingen premieachterstand zorgverzekering 
of wanbetaling energie). Gedurende 2010 hebben de gezamenlijke Madi-instellingen 52,5% van de 6.250 
aangemelde personen kunnen bereiken. Het doel was om minimaal 50% van de mensen met de Vroeg Erop 
methode zouden bereiken. Er wordt op dit moment een evaluatie gehouden.

9  (Amsterdamse) instellingen voor maatschappelijke dienstverlening (Blankenberg Stichting, Civic 
Zeeburg, Stichting Doras, Dynamo, Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden Impuls, Stichting Madi 
Amsterdam Zuidoost en Diemen, PuurZuid, Stichting Raster Maatschappelijke Dienstverlening en SEZO 
Maatschappelijke Dienstverlening).

10  De definitieve cijfers komen aan het einde van dit schooljaar. Er zijn 10.229 leerlingen die verplichte 
budgetlessen moeten volgen gedurende het schooljaar 2010-2011.
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2.3.3 Armoedebestrijding: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 75,9 72,8 75,5 76,5

Doelstelling 12:

Bijzondere bijstand en armoedebeleid 40,7 39,4 39,9 40,9

Flankerend bijstandsbeleid 0,5 0,5 0,6 0,5

Kwijtschelding afvalstoffen 6,0 3,7 4,0 4,3

Regeling woonkostenbijdrage 5,2 5,0 5,0 5,0

Stadspas, Stichting bijzondere noden, overig 3,1 3,2 2,3 2,6

Doelstelling 13:

Schuldhulpverlening en inkomensbeheer 11,9 12,0 13,0 12,8

Toerekening uitvoeringskosten DWI 8,5 8,9 10,6 10,3

Baten - 5,7 1,9 3,2 4,5

Bijzondere bijstand en armoedebeleid 5,0 1,2 2,9 4,1

Stadspas 0,7 0,7 0,2 0,4

Mutaties in reserves 0,2 0,0 - 0,4 0,0

Saldo 70,4 70,9 71,9 71,9

Doelstelling 12: Vergroten van het bereik van de armoedemiddelen
Ten opzichte van de begroting is er sprake van een overschrijding op het onderdeel armoedebestrijding. 
De overschrijding wordt veroorzaakt door de hogere uitgaven bijzonder bijstand en de hogere uitgaven 
schuldhulpverlening, zie doelstelling 13.

Ten opzichte van de raming van de voor de centrale stad komende lasten van de kwijtschelding afvalstof-
fenheffing voor belastingjaar 2010 blijkt de realisatie € 0,6 miljoen hoger te zijn uitgekomen. De totaal 
verleende kwijtschelding van € 15,9 miljoen bestaat uit de realisatie over 2010 (€ 12,8 miljoen), raming nog 
te verstrekken (€ 2,4 miljoen) en afwikkeling over eerdere jaren (€ 0,8 miljoen). Hier komen de kosten van 
de Dienst Belastingen bij (€ 0,5 miljoen) en gaat de opbrengst van de in de tarieven van de stadsdelen 
doorberekende solidariteitsbijdrage (€ 12,1 miljoen) af. Het aantal verleende kwijtscheldingen is gestegen 
van 56.734 in 2009 naar 62.117 in 2010. De regeling Woonkostenbijdrage 2010 is dezelfde als die in 2009. 
Als gevolg van de negatieve nominale ontwikkeling zijn de uitvoeringskosten iets naar beneden bijgesteld.

De totale inkomsten voor armoedebeleid bedragen bij de Jaarrekening 2010 € 4,5 miljoen. Hiervan 
bestaat € 2,5 miljoen uit rijksbijdragen ten behoeve van extra activiteiten schuldhulpverlening (dit betreffen 
voorschotten die als inkomsten in 2010 zij verantwoord ter dekking van de activiteiten). Voor € 1,6 miljoen 
gaat het om inkomsten voor aflossing leenbijstand en ontvangsten bijzondere bijstand. De meeste klanten 
betalen verstrekte leenbijstand in meerdere jaren terug, waarbij de nadruk ligt op de eerste jaren na 
verstrekking. 

Doelstelling 13: Versterken schuldhulpverlening
De totale uitgaven schuldhulpverlening werden in de actualisatie hoger begroot dan in de begroting, 
terwijl de uiteindelijke uitgaven bij de jaarrekening met € 12,8 miljoen weer iets lager uitkwamen. De reden 
dat de uitgaven hoger zijn dan bij de begroting is voor een groot deel het gevolg van het beroep op 
schuldhulpverlening zelfstandigen. Verder is ten opzichte van 2009 een toename in de uitgaven wat betreft 
inkomensbeheer daklozen. In totaal is er ten opzichte van de begroting € 0,8 miljoen meer uitgegeven aan 
schuldhulpverlening.
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3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1  Reserves 

Bedragen x € 1 miljoen Stand
Ultimo

2009

Mutaties 2010 Stand
Ultimo

2010+ -/-

Rechtmatigheidsonderzoeken 0,4 0,0 0,4 0,0

Bestrijding jeugdwerkloosheid 0,0 8,0 3,5 4,4

Frictiekosten PAO 0,0 0,5 0,0 0,5

Impuls inburgering 0,0 0,3 0,0 0,3

Instapcursussen 0,0 2,1 0,0 2,1

Reserve WiGo4IT 0,8 0,0 0,0 0,8

Armoede Tang gelden 0,4 0,0 0,0 0,4

Geïntegreerde Voorzieningen 1,4 0,0 0,0 1,4

Sw-regeling 0,0 2,0 0,0 2,0

Risico Wet Werk en Bijstand 31,3 0,0 5,0 26,3

Vakantiegeld 3,1 0,0 3,1 0,0

Kosten Laarderhoogteweg 1,3 0,0 0,0 1,3

Huisvesting kinderopvang Triade 1,3 0,0 0,3 1,0

Totaal reserves 40,0 12,8 12,4 40,3

Nieuwe reserves
�� De reserve E&I impuls inburgering € 0,3 miljoen wordt gevormd voor middelen die in het kader van 

het plan van aanpak Impuls inburgering op het werkplein door het ministerie van VROM/WWI aan het 
gemeentefonds zijn toegevoegd. De middelen zullen in 2011 worden besteed

�� Conform het besluit van uw Vergadering naar aanleiding van de motie nummer 540‘ die werd ingediend 
tijdens de begrotingsbehandeling, zijn de niet bestede middelen van de Blijf aan de Bal banen bestemt 
voor de compensatie van aanvullende rijksbezuinigingen op de Sw-middelen in 2011. Deze reserve 
compensatie Sw-regeling van € 2,0 miljoen wordt ingezet in 2011

�� De reserve Frictiekosten PAO € 0,5 miljoen dient als dekking van de frictiekosten personeel van het 
Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs in aansluiting op besluitvorming van ons College over afbouw PAO 
in het najaar 2010

�� Conform het convenant tussen SZW, de gemeente Amsterdam en de regiogemeenten is de reserve 
bestrijding jeugdwerkloosheid van € 4,4 miljoen gevormd om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te 
bestrijden en jongeren perspectief te bieden op de arbeidsmarkt. 

�� De extracomptabele reserve decentralisatieuitkering pilot loondispensatie van € 0,8 miljoen wordt 
gevormd in verband met de deelname van Amsterdam aan de pilot loondispensatie van het rijk. Pas in 
de decembercirculaire 2010 van het gemeentefonds is de tegemoetkoming uitvoeringskosten voor deze 
pilot opgenomen

�� De extracomptabele reserve tekort Sociale werkvoorziening van € 1,5 miljoen is een reserve die is 
gevormd specifiek voor het niet doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen ten aanzien van de kwetsbare 
groep binnen de Sw. Deze reserve zal in 2011 worden ingezet voor dit specifieke doeleinde. 

Afgewikkelde reserves
�� Conform besluit van ons College is in 2010 bij de actualisatie de reserve vakantiegeld (DWI) van € 3,1 

miljoen volledig komen vrij te vallen
�� De reserve van € 0,4 miljoen heeft in 2010 als dekking gediend voor het projectmatig uitvoeren van extra 

proactieve rechtmatigheidsonderzoeken

Gehandhaafde reserves 
�� Aan de reserve Huisvesting Triade wordt elk jaar € 0,3 miljoen onttrokken ter dekking van de onrendabele 

top wat betreft huurkosten en aanloopkosten van de kinderopvang in het gebouw Triade te compenseren 
�� De reserve Laarderhoogteweg van € 1,3 miljoen is bestemd voor groot onderhoud aan het pand 
�� De reserve reserve WW van € 1,6 miljoen dient ter dekking van toekomstige WW-lasten (DWI)
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�� De reserve Wigo4it van € 0,8 miljoen is gevormd ter bekostiging van noodzakelijk 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 2010 niet tot besteding 
gekomen 

�� Aan de reserve E&I instapcursussen wordt in 2010 € 0,6 miljoen toegevoegd en komt daarmee uit op 
€ 2,1 miljoen. In de Jaarrekening 2009 stond de reserve van € 1,5 miljoen bij DMO, daar de inburgering 
nog onderdeel was van DMO. De reserve dient ter besteding van de instapcursussen in 2011

�� Conform het besluit van uw Vergadering van 30 september 2009 is de boekwinst van € 1,4 miljoen op 
de overdracht van de Polderweg gereserveerd voor de frictiekosten in de huisvesting van geïntegreerde 
voorzieningen

�� Per besluit van 2 juli 2009 zijn de Tang-Spekman gelden € 0,4 miljoen herbestemd voor de compensatie-
regeling chronisch zieken, zorgkosten. In 2010 is het niet nodig geweest om deze middelen te benutten. 
Deze middelen zullen in 2011 worden ingezet.

3.2  Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen Stand
Ultimo

2009

Mutaties 2010 Stand
Ultimo

2010+ -/-

BTW Pantar 0,0 1,7 0,0 1,7

Declaratierisico W-deel 0,6 0,0 0,6 0,0

Nieuwe voorzieningen
in 2010 is gebleken dat een deel van de als compensabel aangemerkte btw van activiteiten uitgevoerd door 
Pantar eventueel door de fiscus niet als zodanig wordt gehonoreerd. De voorziening BTW Pantar van € 1,7 
miljoen is getroffen om het risico van de BTW compensatie Pantar op te vangen.

Afgewikkelde voorzieningen
de afwikkeling met betrekking tot het declaratierisico W-deel € 0,6 miljoen richting het rijk heeft in 2010 
plaatsgevonden. Er is daarbij sprake van een vrijval van € 0,1 miljoen.

3.3  Investeringen

Bij de kredieten worden 22 kredieten afgesloten, voornamelijk met betrekking tot ICT en huisvesting. 
Hiermee wordt een bedrag van ruim € 28 miljoen niet meer benut (€ 21 miljoen ICT en € 7 miljoen 
huisvesting). Dit wordt veroorzaakt door het opschonen van openstaande posten en externe ontwikkelingen. 

Bij huisvestingskredieten is gekozen om de langlopende kredieten af te sluiten in aansluiting op besluitvor-
ming op de gemeentebrede heroriëntatie voor de huisvesting. Voor ICT geldt dat de kosten halverwege het 
jaar deels ten laste van de exploitatie zijn genomen in lijn met de systematiek rondom Wigo4IT. Daarnaast 
zijn de kosten bij lager uitgevallen dan geraamd vanuit de doorbelasting van de Dienst ICT. 
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4 Prioriteiten 2010

4.1  Realisatie prioriteiten 2010

I3 Voorjaarsnota nieuwe bestuurlijke prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving  

gerealiseerd resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Armoedebestrijding 
programakkoord

I3 8.500 8.500 0 Armoedebestrijding in 
Amsterdam op zelfde 
niveau door ongedaan 
maken rijksbezuiniging

J

Armoedebestrijding 
economische crisis

I3 4.000 4.000 0 Terugdringen armoede 
in de stad, veroorzaakt 
door de economische 
crisis. Opvangen 
toenemend beroep op 
schuldhulpverlening, 
preventieve activiteiten 
en het voorkomen 
van wachtlijsten in 
schuldhulp

J

Tekort Sociale 
Werkvoorziening

I3 2.600 2.600 0 3.000 Amsterdammers 
zijn werkzaam in de Sw, 
ondanks het feit dat 
rijksbaten onvoldoende 
zijn om dit bekostigen

J

Compensatie 
chronisch zieken

I3 1.100 1.100 0 Tijdelijke compensatie 
van nadeel van de 
burger vanwege 
overdracht regeling 
chronisch zieken van 
gemeente naar rijk

J

Blijf aan de bal banen I3 2.000 0.020 1.980 Weinig vraag naar 
bieden van tijdelijk 
additioneel werk 
voor mensen met 
korte afstand tot de 
arbeidsmarkt

N Zie toelichting
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Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving  

gerealiseerd resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Platform Arbeids-
markt en Onderwijs

I3 1.000 1.000 0 Aanpassing 
stagebeleid, intensi-
vering teamstages, 
inzet begeleiders 
op werkvloer, 
benadering werkgevers, 
ontwikkeling groene, 
sociale en duurzame 
projecten, A’dam als 
voorbeeldwerkgever 
en extra aandacht 
schoolverlaters PRO en 
VSO

J

Schuldhulpverlening 
aan de jeugd

I3 250 250 0 Budgetlessen in 
het onderwijs, 
specifek hulpaanbod 
voor jongeren bij 
jongerenservicepunten, 
buurthuizen et cetera.

J

Voorjaarsnota: financiële vertaling eerdere besluitvorming

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Bonus Participatie 
inburgeringstrajecten

I2 1.700 1.700 Conform afspraak J

Stichting Vluchtelin-
genwerk Amsterdam

I2 600 600 Conform afspraak J
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I4 Overige prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving  

gerealiseerd resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Vangnetvoorziening 
afbouw ID banen

I4 1.500 Budgetten 
verdeeld over 
DMO, DWZS 
en DRO

0 In standhouding acti-
viteiten in de maatsch. 
relevante sectoren: 
Kunst en Cultuur, 
Zelforganisaties, Milieu, 
Zorg/maatschappelijke 
opvang

Zie diensten 
waar budget 
aan is 
verstrekt

Apparaatskosten DWI I4 5.000 5.000 0 Opvang extra klanten-
stroom als gevolg van 
de economische crisis

J

WWB-werkdeel/
participatiebudget

I4 10.700 10.700 0 In stand houden 
re-integratie aanbod bij 
stijgend klantenaantal

J

S3 Voorjaarsnota: nieuwe bestuurlijke prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving  

gerealiseerd resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Armoedebestrijding 
programakkoord

S3 2.500 2.500 0 Armoedebestrijding in 
Amsterdam op zelfde 
niveau door ongedaan 
maken rijksbezuiniging

J

Flankerend Beleid 
Taal & Inburgering: 
‘Taal voor iedereen’: 
Taal en Ouderbetrok-
kenheid (TOB)

I3 500 500 Conform afspraak J

SP4 Taakreductie

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving  

gerealiseerd resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Schuldhulpfonds SP4 - 100 - 100 nvt Verlaging bijdrage 
gemeente aan 
schuldhulpfonds

J
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Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving  

gerealiseerd resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Versoberen 
stadspassen DMO

SP4 - 200 - 200 nvt Stopzetten bijdrage 
graitis lidmaatschap 
OBA/niet bijdragen aan 
DMO

J

Afschaffen aanbreng-
premie NUG

SP4  - 175 - 175 nvt Lager budget inspan-
ningsvegoeding NUG

J

4.2  Toelichting realisatie prioriteiten 2010

De toelichting bij omschrijving gerealiseerd resultaat is voor nagenoeg alle prioriteiten en posterioriteiten 
afdoende. Wat betreft Blijf aan de bal banen, Vangnetvoorziening afbouw ID-banen en versoberen 
stadspassen volgt hieronder een korte toelichting.

Blijf aan de Bal banen
De toegekende prioriteit was erop gericht om in 2010 de extra kosten genormeerd te vergoeden aan de 
werkgever die een tijdelijke werkplek zou aanbieden aan mensen die kwalificaties hebben,maar vanwe de 
crisis niet aan een reguliere baan kunnen komen. De prioriteit is nagenoeg niet tot besteding gekomen en bij 
de behandeling van de Begroting 2011 in december 2010 heeft uw Vergadering ingestemd met een motie 
om de overgebleven middelen in te zetten voor het tekort Sw in 2011 als gevolg van de rijksbezuinigingen 
2010 op de Wsw.

Vangnetvoorziening afbouw ID-banen
In 2010 is en aantal maatregelen genomen om de uitstroom naar regulier werk uit de ID-regeling te intensi-
veren. Wel is daarbij een noodfonds gecreëerd voor het opvangen van onbedoelde consequenties voor de 
burger. In sectoren waar maatschappelijk relevant activiteiten worden uitgevoerd zijn middelen beschikbaar 
gesteld aan instellingen die onvoldoende middelen hebben om de ID-medewerker regulier te maken. DMO, 
DWZS en DRO hebben derhalve van de prioriteit middelen ontvangen voor de sectoren Kunst en Cultuur 
(€ 0,5 miljoen), Zelforganisaties (€ 0,6 miljoen), Zorg/maatschappelijke opvang (€ 0,2 miljoen) en milieugroen 
(€ 0,3 miljoen). In de desbetreffende resultaatgebieden zal worden verantwoord over de gerealiseerde 
resultaten.

Versoberen stadspassen
Deze posterioriteit betreft het vervangen van de bijdrage aan de Openbare Bibliotheek door een voor de 
gemeente efficiëntere kortingsregeling en worden kortingen voor daadkrachtige 65-plussers verminderd. 
Deze besparing wordt gerealiseerd via DMO die de bijdrage versterkt aan de Openbare Bibliotheek.
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Resultaatgebied Zorg 

Maatschappelijk effect

Het behoud en de bevordering van de gezondheid van alle Amsterdammers, de preventie van gezondheids-
problemen bij de jeugd. Ons College wil dat alle Amsterdammers, jong, oud, wel of niet gehandicapt, als 
zij dat willen, zelfstandig kunnen wonen en kunnen participeren in de Amsterdamse samenleving. De zorg 
is van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar voor alle Amsterdammers. In ons preventiebeleid komen 
kinderen op de eerste plaats.

1 Kerncijfers 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Verschil 
Rekening - 
Begroting

Totaal resultaatgebied

Lasten +  380,7  366,2  395,5  408,2

Baten -  203,4  171,4  133,4  162,5

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties 
reserves  177,3  194,8  262,1  245,7

Toevoeging minus onttrekking reserves  4,5 - 12,3 - 30,3 - 20,7

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties 
reserves  181,8  182,5  231,7  225,0 -42,6

Saldo reserves  33,5  7,6  3,0  12,4

Saldo voorzieningen  6,7  6,1  6,4  8,0

Investeringsuitgaven 0,0 0,0 0,0 0,0
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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) 

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Kostprijs voorzieningen

Opbouw/omvang eigen 

bijdrage burger

Alleen voor hulp bij 
huishouden geldt 
een bijdrage naar 
draagkracht

Eigen bijdrage 
systematiek wordt 
voortgezet 

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

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

Er is een WMO 

verordening

De huidige 
verordening omvat 
‘oude’ Wvg pakket 
en hulp bij het 
huishouden. Er is 
een geactualiseerde 
Wmo-verordening

Beleidsregels zijn 
aangepast aan de 
regelgeving en 
jurisprudentie

Mogelijk aanpassing 
verordening op 
basis van evaluaties 
en productontwik-
keling en mogelijke 
wetswijziging

In 2010 was het niet 
nodig om de Wmo 
verordening aan te 
passen.

Mogelijke 
aanpassing 
verordening op 
basis van evaluaties 
productont- 
wikkeling en 
mogelijke 
wetswijziging

Aantal klachten en 

bezwaarschriften 

Het % klachten 
t.a.v. leveringen 
daalt tot onder het 
niveau van 2007 
< 0,5%. Het % 
be zwaar schriften 
t.a.v. beschikkingen 
voor:
- overige verstrek-
kingen onder het 
niveau 2008, 10%
- voor vervoersvoor-
zieningen onder het 
niveau van 2008, 
25%

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

Klachtenpercentage 
daalt onder de 0,4%

Het percentage 
klachten t.a.v. 
leveringen in 2010 
was 0.2%
Percentage 
bezwaartaken was 
2.9%

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 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal huisuitzettingen 1064 Uitgevoerde huisuit-
zettingen tussen 1 
januari en 1 oktober 
2009: 578, een 
daling van 34% 

745 682. een daling van 
35% t.o.v. 2005

Het aantal huisuit-
zettingen met 30% 
gedaald t.o.v. 2005

Aantal dak- en 

thuislozen dat een 

persoonsgerichte 

aanbod ontvangt

620 3.814 cliënten 
hebben een 
trajectplan en 
2.800 daarvan een 
stabiele mix van 
wonen/zorg/werk

3.600 3.966 Alle 3.600 dak- en 
thuislozen zijn 
voorzien van een 
trajectplan, waarvan 
2.800 een stabiele 
mix van wonen/
zorg/wonen

Aantal plekken voor 

dak- en thuislozen 

1.317 plaatsen 
beschikbaar

Uitbreiding met 165 
plaatsen

1.387 1.574, toename van 
257 plekken

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

Doelstelling 3: Uitbreiding heroïneverstrekking

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal deelnemers in 

verhouding tot aantal 

beschikbare plaatsen

115 deelnemers 
(145 beschikbare 
plaatsen)

Op peildatum 
31-12-2009 waren 
er 136 deelnemers 
in behandeling

145
(145 beschikbare 
plaatsen)

145 145 (na versoepe-
ling criteria)

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

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal zwerfjongeren 

per jaar in Amsterdam1

400-600 Schatting aantal 
zwerf jongeren 300

250-300 geteld 
door de GGD

300 gescreend door 
de GGD

Aantal zwerfjon-
geren neemt niet 
toe

Aantal opvangplaatsen 

voor zwerfjongeren

aantal plaatsen met 
259 uitgebreid

In 2009 zijn er 309 
opvang-plaatsen

Uitbreiding tot 359 
plaatsen in totaal

1 Zwerfjongeren zijn eind 2010 overgegaan naar het beleidsveld Jeugd
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Doelstelling 5: Laagdrempelig centrum waar prostituees terecht kunnen voor hulp, advies en gezondheidszorg

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal bereikte 

prostituees met het 

gezondheids- en 

expertisecentrum

doelgroep ruim 
8.000 prostituees

30% van de 
prostituees wordt 
bereikt

Toename van 15% 
van prostituees 
die door P&G 292 
bereikt worden

P&G 292 heeft 45% 
van de prostituees 
in Amsterdam 
bereikt. 

P&G 292 bereikt 
45% van de 
prostituees in 
Amsterdam.

Doelstelling 6: Opvang en ondersteuning slachtoffers mensenhandel

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal cliënten dat via 

het gezondheids- en 

expertisecentrum wordt 

bereikt, waaraan een 

integrale ketenaanpak 

wordt aangeboden. 

20 slachtoffers
bereikt via centrum

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

15% toename 
t.o.v. 2009 van 
opvang slachtoffers 
mensenhandel

56 vrouwen en 
9 mannen in de 
opvang.
52 vrouwen 
en 10 mannen 
in ambulante 
begeleiding (en 
20 kinderen)

Doelstelling 
instroom wordt 
bijgesteld omdat 
de doorstroom 
stagneert.
Bijgestelde doel-
stelling wordt: 80 
instroom per jaar

Overige doelstellingen

Doelstelling 7: Reduceren van aantal slachtoffers geweld achter de voordeur2 door preventie gericht op het voorkomen van 

slachtofferschap 

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal 

huisverboden

21 gestart op 1 
maart 2009

90 250 Periode 1 maart 
2009 – december 2010: 
317 huisverboden

325 huisverboden

2 In plaats van huiselijk geweld zal gesproken worden over ‘geweld achter de voordeur’. Deze formulering 
geeft nog sterker de urgentie en ernst aan. 
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Risicogroepen in 

beeld

Expertmeeting 
ouderenmishande-
ling
- In 2008 onderzoek 
GGD naar aard en 
omvang huiselijk 
geweld van start 
gegaan,
- 1.405 gevallen 
van kindermishan-
deling gemeld 
bij Jeugdzorg en 
politie,
- 238 kinderen 
die dader zijn van 
huiselijk geweld

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

Resultaten bekend 
en worden 
betrokken bij te 
formuleren verdere 
beleidsdoelen

- start verkennend onderzoek naar verborgen 
vrouwen
- onderzoek naar ouderenmishandeling is 
afgerond 
- beslisbomen en protocollen ontwikkeld voor 
vermoedens bij kindermishandeling

Doelstelling 8: Reduceren van het aantal slachtoffers eergerelateerd geweld door preventie gericht op het voorkomen van 

slachtofferschap en uitvoering maatschappelijk preventieprogramma 

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal bereikte 

personen via 

Meldpunt 

Eergeralateerd 

Geweld

2008/2009

50 

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

170 312

Aantal opvang-

plaatsen voor 

jongens/mannen

10 10 Aantal mannen 
opgevangen sinds 
start 2008 bedroeg 
op 10-10- 2010: 45

Meldpunt 

eergeweld

Meldpunt eergeweld is operationeel (onderdeel Steunpunt Huiselijk Geweld)

2.1.2 Maatschappelijke Zorg: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 1: Amsterdamse burger heeft toegang tot kwalitatief goede en betaalbare 
zorg- en welzijnsproducten 
Bij de invoering van de Wmo ingaande 2007 lag de nadruk op een rimpelloze overname door de gemeente 
Amsterdam van de voorheen door het rijk uitgevoerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 
zorg- en welzijnstaken. De kwantitatieve doelstelling is dat binnen de grenzen van de openeinderegelingen 
75% of meer van de aanvragers binnen tien dagen zijn of haar voorziening ontvangt. Voor complexe situaties 
is maatwerk mogelijk. 
De kwalitatieve doelstelling is de verbetering van de kwaliteit van de individuele Wmo voorzieningen 
conform het besluit van uw Vergadering van 17 december 2009.
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Doelstelling 2: Alle dak- en thuislozen een persoonsgericht aanbod en onderdak kunnen 
bieden 
Sinds 2006 voeren rijk en de G4 acties uit – vastgelegd in een Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang 
2006-2010 – om dak-en thuislozen passend onderdak en een persoonsgericht aanbod te kunnen bieden. 
Om het aantal huisuitzettingen van probleemgevende personen te verlagen, is de Vroeg Erop methodiek 
ontwikkeld. 

In het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang 2006-2010 is een uitbreiding van 480 opvangplaatsen in 
Amsterdam opgenomen. Eind 2010 zijn hiervan 257 plaatsen gerealiseerd. Naar aanleiding van onderzoek 
door Cebeon is de doelstelling in 2010 bijgesteld van 480 naar 390 opvangplekken in de maatschappelijke 
opvang. 

Doelstelling 3: Uitbreiding heroïneverstrekking 
Sinds 2007 zijn twee behandelunits voor medische heroïneverstrekking met een totale capaciteit van 145 
plaatsen in Amsterdam in bedrijf.
Deze behandelplaatsen worden sinds 2008 structureel door het rijk gefinancierd. 

Doelstelling 4: Alle (zwerf) jongeren een opvangplaats kunnen aanbieden 
De ketenaanpak dak-en thuisloze zwerfjongeren en jonge dakloze moeders is in 2010 het tweede jaar 
ingegaan. Met alle ketenpartners zijn procesafspraken vastgelegd. Er zijn meer opvangplekken voor jonge 
dakloze moeders gerealiseerd – van 40 naar 76.
In totaal zijn er 248 door de gemeente gefinancierde plekken voor dak-en thuisloze jongeren en jonge 
dakloze moeders gerealiseerd en 100 woon-leer-werk plekken voor jongeren met een instabiele woonsituatie 
die nog te licht zijn voor de maatschappelijke opvangvoorzieningen.
Sinds eind 2010 vormt het zwerfjongerenbeleid onderdeel van het stedelijk jeugdbeleid. 

Doelstelling 5: Laagdrempelig centrum waar prostituees terecht kunnen voor hulp, advies 
en gezondheidszorg
In 2010 is het rapport van een onafhankelijk grootschalig onderzoek naar de prostitutiebranche opgeleverd. 
Hierdoor is duidelijk geworden dat er op jaarbasis tussen de 5000 en 7000 prostituees werkzaam zijn in 
Amsterdam. De naamsbekendheid van de P&G 2923 onder prostituees is toegenomen en is nu ongeveer 45%.

Doelstelling 6: Opvang en ondersteuning slachtoffers mensenhandel 
Bij het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel worden vrouwen ondersteund in ambulante trajecten. 
Aandachtspunt blijft de doorstroom. Er zijn in 2010 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor 
professionals om signalen van mensenhandel beter te herkennen. Hiervoor zijn een routekaart en een toolkit 
ontwikkeld. 

Doelstelling 7: Reduceren van aantal slachtoffers geweld achter de voordeur door preventie 
gericht op het voorkomen van slachtofferschap 
Per 1 maart 2009 wordt het instrument tijdelijk huisverbod ingezet. Het aantal huisverboden bleef aanvan-
kelijk achter bij de verwachtingen. Door investeringen bij de politie in de opleiding en door het digitaliseren 
van het proces is vanaf medio juli 2010 een forse inhaalslag gemaakt. Sindsdien is het aantal huisverboden 
gestegen van vijftien per maand naar ruim vijfentwintig per maand. 

Doelstelling 8: Reduceren van het aantal slachtoffers eergerelateerd geweld door 
preven tie gericht op het voorkomen van slachtofferschap en uitvoering maatschappelijk 
preventieprogramma 
Voortzetting van maatregelen die al worden ingezet sedert 2008 en 2009. De toename is het gevolg van 
betere bekendheid van het meldpunt en adequate behandeling van de vragen.

3 P&G292 staat voor Prostitutie en Gezondheidscentrum. Het getal 292 verwijst naar het adres van het 
centrum, dat is gevestigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal 292
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Boedelbeheer 
Er wordt door de gemeente op toegezien dat inboedels die een zekere waarde vertegenwoordigen en die 
bij huisuitzettingen door deurwaarders op straat worden gezet, afgevoerd en opgeslagen worden. In 2010 
zijn 1.208 huisuitzettingen door Boedelbeheer begeleid; geraamd waren 1.300 begeleide huisuitzettingen. In 
2009 zijn 1.321 huisuitzettingen begeleid. In 350 gevallen is de boedel daadwerkelijk opgeslagen.

2.1.3 Maatschappelijke Zorg: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten  246,7  246,8  269,1 257,2

Doelstelling 1 124,5 124,5 130,3 129,3

Doelstelling 2 63,5 67,7 73,0 62,70

Doelstelling 4 6,5 6,5 6,4 7,1

Doelstelling 5 1,0 1,4 2,3 1,6

Doelstelling 6 0,6 0,2 0,2 0,5

Doelstelling 7 3,6 2,0 3,2 2,1

Doelstelling 8 0,2 0,2 0,4 0,3

Baten  89,5 74,2  59,3 35,8

Doelstelling 1 8,3 8,8 8,9 9

Doelstelling 2 58,9 49,0 13,5 9

Doelstelling 4 0

Doelstelling 5 1,1 0,7

Doelstelling 6 0

Doelstelling 7 3,1 1,3 1,6 0

Doelstelling 8 0

Mutaties reserves -6,0 -10,8 -17,0

Saldo  163,2  161,8  209,8 204,4

Toelichting
Bij de actualisatie 2010 (Begroting 2011) zijn de baten met € 42,8 miljoen verlaagd omdat dit een 
decentralisatie-uitkering binnen de gemeentefondsuitkering is geworden. Deze baten zijn bij de algemene 
dekkingsmiddelen geraamd per saldo neutraal.

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2010 is er dit jaar sprake van een positief resultaat van 
ruim € 5,2 miljoen in het resultaatgebied Zorg. Het resultaat bestaat uit een positief resultaat van totaal 
€ 4,1 miljoen op de maatschappelijke opvang en een positief resultaat van € 1,1 miljoen op de overige 
resultaatgebieden Zorg. De WMO openeinderegelingen sloten met een positief resultaat van € 1,6 miljoen. 
Dit resultaat is conform de gebruikelijke systematiek toegevoegd aan de Wmo - egalisatiereserve. 

Ten laste van het positieve resultaat een drietal beslispunten voorgesteld waarvan twee voor de maatschap-
pelijke opvang (€ 0,16 miljoen en € 0,98 miljoen). Het derde beslispunt betreft het aanvullen van de 
egalisatiereserve Wmo.

Maatschappelijke Opvang 
Het totale resultaat op het subresultaatgebied Maatschappelijke Opvang bedraagt € 4,1 miljoen positief, 
inclusief de dotaties en onttrekkingen aan resultaatgebied gebonden reserves/voorzieningen.
Dit bedrag is samengesteld uit een positief afwikkelingsresultaat op de vastgestelde subsidies over 2009 van 
€ 1,2 miljoen, een vrijval van € 2,9 miljoen voor het jaar 2010 waaronder een in december 2010 ontvangen 
bedrag van € 0,16 miljoen voor de opbouw van het steun- en meldpunt vrouwenopvang in 2011. Hiervoor is 
een beslispunt van € 0,16 miljoen geformuleerd dat hierna nader zal worden toegelicht.

Globaal is het resultaat als volgt opgebouwd: 
�� Laat in het jaar toegekende incidentele rijksmiddelen Nazorg detentie ad € 0,8 miljoen, waarmee 

gemeentelijke uitgaven voor nazorg detentie in 2010 gesubstitueerd zijn.
�� Op het totaal aan stelposten is in 2010 per saldo € 2,8 miljoen minder besteed.
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Daartegenover zijn de subsidieplafonds voor de productgroepen (totaal € 56,1 miljoen) met € 0,7 miljoen 
overschreden. Van deze overschrijding is € 0,4 miljoen een toegestane overschrijding wegens een positieve 
bijstelling van de prijscompensatie voor subsidies in september 2010. 
Tot slot leiden lager vastgestelde subsidies over 2009 en eerder tot een positief afwikkelingsresultaat van 
€ 1,2 miljoen

Het onderdeel WMO openeinderegelingen sluit af met een positief resultaat van € 1,6 miljoen. Dit resultaat 
is volgens de gebruikelijke systematiek toegevoegd aan de Wmo egalisatiereserve. Dit is te verklaren door 
negatief resultaat van €3,9 miljoen door een toename op de diverse verstrekkingen en een fors positief 
resultaat op de oude jaren, als resultaat van vrijval van niet bestede saldi van transitoria en terugvorderingen 
als gevolg van subsidievaststellingen. Het betreft een bedrag van € 4,3 miljoen. In de onderstaande tabel 
wordt de analyse van de verschillende openeinderegelingen over 2010 weergegeven. In deze tabel zijn de 
over- en onderschrijdingen op onder andere de beheerskosten, de uitvoeringskosten e.d. niet meegenomen. 
Per saldo laten deze kosten een onderschrijding zien van € 1,1 miljoen. 

Tabel: individuele Wmo verstrekkingen (openeinderegelingen) 2009
Omschrijving Geraamd 2010 

(in €)
Rekening 2010 

(in €)
Saldo 2010

(in €)

1 Hulp bij huishouden 50.315.020 56.553.258 -6.238.238

2 Aanvullend openbaar vervoer 12.350.000 12.190.734 159.266

3 Woonvoorzieningen 16.462.130 14.933.516 1.528.614

4 Vervoersvoorzieningen 19.640.000 18.627.982 1.012.018

5 CIZ Wmo indicaties 4.400.000 4.783.688 -383.688

6 Sociale alarmering (ATA) 800.677 792.660 8.017

 Totaal verstrekkingen 103.967.827 107.881.838 -3.914.011

Hulp bij het huishouden (HbH)
Vanaf 2010 is de wetswijziging Wmo (alfahulp in loondienst) van kracht. Daarnaast blijkt dat door het 
beheersen van de bedrijfsvoering en door het verminderen van frictie op de arbeidsmarkt de zorginstellingen 
beter in staat zijn invulling te geven aan het aantal geïndiceerde zorguren. Dit heeft over de gehele HbH, 
zorg in natura geleid tot een toename in de kosten. In 2010 is ter compensatie van de opgelegde wettelijke 
maatregel door ons College op incidentele basis een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar.

Aanvullend Openbaar Vervoer
Het Aanvullend Openbaar Vervoer kende in 2010 een aanzienlijke groei in de aantallen verreden ritten 
(12,2%) en zones (9,3%) vergeleken met 2009.

Woonvoorzieningen
Het aantal woningruimte aanpassingen, de roerende woonvoorzieningen en de overige toekenningen 
zijn zowel in aantal als in geld afgenomen vergeleken met de raming 2010. De woonvoorzieningen laten 
daarmee een grillig verloop zien over de afgelopen jaren.

Vervoersvoorzieningen
De aanbesteding Hulpmiddelen heeft in 2010 geleid tot een kostenbesparing. In de opstartfase zijn de 
kosten van Welzorg Administratiekantoor achtergebleven bij de raming. 

Indicatiestelling
De kosten van de indicaties (CIZ) stegen met € 383.000 tot € 4.783.700 in vergelijking met de raming 
(actualisatie 2010). Het aantal indicaties steeg met 1,4% tot 27.557 indicaties per jaar. 
Bij diverse onderdelen van de WMO openeinderegeling is een toename van het aantal verstrekkingen waar 
te nemen, wat leidt tot hogere kosten van de indicaties.

Sociale alarmering
Het totaal aantal aansluitingen ten behoeve van sociale alarmering laat in 2010 een daling zien. Dit leidt 
eveneens tot een lichte daling van de vergoeding voor maandaansluitingen en nieuwe alarmaansluitingen.
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WMO-ICT
In het beheer en beheersing van openeindregelingen binnen de Wmo-keten speelt de ICT een cruciale 
rol. In 2006 heeft ons College en uw Vergadering besloten tot het verstrekken van een krediet om een 
ict-systeem te bouwen. Wegens hoge kosten heeft uw Vergadering twee keer een aanvullend krediet 
verleend voor de ontwikkeling van het systeem. Het laatste krediet is verstrekt om het systeem ‘af’ te 
bouwen zodat het volledig in gebruik kan worden genomen. De beheerskosten van het systeem worden 
binnen de reguliere wmo-begroting gedekt en vallen buiten het krediet. De rekening 2010 laat € 5,1 miljoen 
aan beheerskosten. Dit is een forse overschrijding van de geraamde begroting. 

WMO-ICT valt onder de regeling risicovolle projecten. Ons College wordt door tussenrapportages 
regelmatig geïnformeerd over de voortgang en de risico’s. Hoewel er al componenten in beheer zijn 
genomen door Dienst ICT, is de overgang van het beheer van andere componenten momenteel een van 
de belangrijkste risico’s. Bij afronding van de eerste fase is de wethouder Zorg gevraagd om samen met 
de wethouder ICT aan ons College een projectplan voor te leggen voor het beheer van de door DWZS 
ontwikkelde ICT-componenten. DICT heeft inmiddels het projectplan voor het totale beheer van het WMO IV 
ketenproces geleverd. Daarnaast is er nog het risico dat aanpassingen in de regelgeving van de WMO leiden 
tot noodzakelijke aanpassingen van het WMO-ICT-systeem.

De sturing en beheersing op het project is afgelopen jaar een stuk verbeterd. Het laatste project van de 2e 
fase zal in het eerste kwartaal 2012 worden afgerond.

2.2  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 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

A) Seksualiteit: aantal deelnemende 

scholen uit VMBO en praktijk-

onderwijs aan het lesprogramma 

Lang leve de Liefde

25 scholen 25 30 25 Dit niveau 
handhaven

B) Alcohol, roken, drugs en 

voeding: aantal deelnemende 

scholen voortgezet onderwijs aan 

project Gezonde School

40 scholen 43 52 52 Dit niveau 
handhaven
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Doelstelling 10: Omzetten papieren dossiers Jeugdgezondheidszorg naar Elektronisch Kinddossier (EKD)

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Invoering EKD B10: Geen EKD EDK speciaal 
onderwijs is 
ingevoerd

Dossiers t/m 10 
jarigen ingevoerd

Speciaal onderwijs 
dossiers zijn 
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 Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal kinderen gesignaleerd Bij 15% van 
de kinderen 
is sprake van 
bepaalde 
gradatie van 
opvoedings-
problematiek

In het OKC heeft 
JGZ4 90% van de 
kinderen bereikt 
waarbij tijdens alle 
contactmo-menten 
problemen worden 
gesignaleerd, 
geadviseerd 
en waar nodig 
verwezen

2000 1.815 80% van deze 
groep ouders 
zou gesigna-
leerd kunnen 
worden

2.2.2 Openbare gezondheidszorg: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Samen met Jellinek Preventie worden alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam benaderd voor 
het project De Gezonde School en Genotmiddelen. Met de scholen worden activiteiten uitgevoerd op het 
gebeid van voorlichting aan de leerlingen, voorlichting aan ouders, begeleiding van riskant gebruikende 
leerlingen en het bijstellen van schoolregels en protocollen. 
Lang leve de liefde is een project om goede seksuele en relationele vorming het Amsterdamse VMBO en 
praktijkonderwijs te ondersteunen. 

Doelstelling 10: Omzetten papieren dossiers Jeugdgezondheidszorg naar Elektronisch 
Kinddossier (EKD) 
Sinds 2006 zijn is bij alle consultatiebureaus en Ouder- en Kindcentra (OKC’s) het elektronisch cliënten 
dossier Kidos operationeel en zijn alle contactmomenten binnen de 0- tot en met 4- jarige zorg daar in 
opgenomen. In 2010 zijn als laatste de dossiers van het Voortgezet onderwijs omgezet en is de implemen-
tatie van het EKD in Amsterdam voltooid. 
Ondertussen wordt de landelijke Verwijsindex risicojongeren verder ontwikkeld. De GGD participeert in de 
Amsterdamse verwijsindex, Matchpoint geheten. Met Matchpoint zullen een aantal instellingen zoals GGD/
JGZ, Bureau Jeugdzorg, Onderwijs via een speciale applicatie informatie ontvangen over jongeren die bij 
hen en bij een andere instelling in zorg zijn. In 2011 zal Matchpoint geïmplementeerd worden. 

Doelstelling 11: De Ouder en Kindcentra (OKC’s) signaleren problemen in de opvoeding van 
kinderen en ondersteunen bij die opvoeding
Amsterdam is jaren geleden al gestart met de ontwikkeling van de OKC. Het OKC is een netwerkorganisatie. 
JGZ is kernpartner binnen het OKC. In 2010 is gestart met de doorontwikkeling van het OKC voor de hele 
doelgroep van -9 maanden tot 23 jaar. 

4 Jeugdgezondheidszorg
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2.2.3 Openbare gezondheidszorg: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten +  134,0  119,4  127,6 151,0

Baten -  113,9 97,3  105,6 126,7

Mutaties reserves -1,5 -1,5 -3,7

Saldo  18,5  20,6  21,9 20,6

Toelichting
Ten opzichte van begroting is het resultaat 2010 ten laste van de algemene middelen € 0,4 miljoen 
verbeterd. Ten opzichte van de actualisatie bedraagt de verbetering € 1,4 miljoen.

Verklaring resultaat per volgnummer Rekening 
2010 tov 

Begroting
tov 

Actualisatie

Subprogramma Maatschappelijke Zorg

714.01.02 Openbare geestelijke gezondheidszorg 0,9 -0,2

Subtotaal Maatschappelijke Zorg 0,9 -0,2

Subprogramma Openbare gezondheidszorg

120.03.02 Veiligheidsregio 0,1 0,1

711.04.01 Spoedeisende medische hulp 0,5 -0,6

714.01.01 Infectieziekten bestrijding 0,6 0,5

714.01.03 Epidemilogie (gezondheidsbevordering en beleid) -2,3 0,1

714.02.01 milieu en gezondheid 0,0 0,1

714.02.02 algemene gezondheidszorg 0,0 -0,1

714.02.03 / 714.03.02 Overige activiteiten/Arbo frictie 1,8 -0,4

715.01.01 JGZ -1,1 1,8

Subtotaal Openbare gezondheidszorg -0,4 1,6

Totaal GGD 0,4 1,4

Nb. door afrondingen sluiten de tellingen niet aan.

Openbare geestelijke gezondheidszorg
De verbetering van de actualisatie ten opzichte van de begroting is veroorzaakt door nominale bijstelling van 
de budgetten, budgetoverdrachten van de dienst WZS en een hogere vergoeding van de zorgverzekeraars. 
Het nadeel ten opzichte van de actualisatie wordt grotendeels veroorzaakt door een nadeel bij de afdeling 
Vangnet&Advies van € 0,8 miljoen. Dit komt omdat de BDU5 niet meer direct bij de GGD binnenkomt, maar 
is toegevoegd aan het gemeentefonds. Deze inkomsten hadden vorig jaar afgeraamd moeten worden. 
Daarnaast is er een overschrijding op de post externe inhuur.

Veiligheidsregio (GHOR)
Het resultaat is gunstiger als gevolg van een tweetal suppleties uit het BTW-compensatiefonds 

Spoedeisende medische hulp
In de actualisatie zijn extra inkomsten opgenomen in verband met een incidentele vergoeding voor FLO 
kosten6. De meldkamer heeft een nadeel van € 0,4 miljoen als gevolg hogere personeelgerelateerde kosten 
(salarissen, inhuur, kosten rap-status en verlofstuwmeer) en hogere materiële kosten. Hiertegenover staan 
hogere inkomsten als gevolg van een toename van het aantal meldingen. De ambulancedienst heeft een 
nadeel van € 0,2 miljoen als gevolg van lagere personeelslasten, hogere kosten voor inhuur, het opnemen 
van een post Nog te betalen voor het afboeken van opgebouwde verlofstuwmeren en hogere baten als 
gevolg van een toename van het aantal ritten.

5 Brede doeluitkering (van het rijk)
6 Functioneel leeftijdsontslag geldt voor ambtenaren in fysiek zware beroepen. Deze regeling houdt 

in dat de ambtenaar wordt ontslagen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Na het verlenen 
van FLO-ontslag ontvangt de ambtenaar een zogeheten FLO-uitkering om zijn inkomen tot zijn 
pensioengerechtigde leeftijd aan te vullen.
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Infectieziekten bestrijding
Het voordeel ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door een voordeel bij de afdelingen 
SOA-bestrijding, algemene infectieziektenbestrijding en tuberculosebestrijding. De achtergronden hiervan 
zijn divers.

Epidemiologie
Het nadeel ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door een aantal posten die in de actualisatie in 
de cijfers zijn verwerkt. Hierin zit ook een voordeel als gevolg van een onderschrijding op de uitvoering van 
de prioriteit suicidepreventie van € 0,1 miljoen. In de actualisatie was deze onderbesteding nog opgenomen 
als toevoeging aan een reserve.

Milieu en gezondheid
Geen noemenswaardige ontwikkelingen. In de actualisatie zijn extra lasten opgenomen in verband met de 
wettelijke zorgplicht van de afdeling dierplaagbeheersing. Met name door hogere inkomsten en lagere 
interne lasten bij de afdeling dierplaagbeheersing is het resultaat van de rekening ten opzichte van de 
begroting vrijwel nul.

Algemene gezondheidszorg
Ten opzichte van de begroting is er afgerond sprake van een nadeel van € 0,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt 
door de afdeling Forensische Geneeskundige Hulpverlening.

Overige activiteiten/Arbo frictie
Het voordeel ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door de vrijval van de vakantiegeldreserve 
(€ 2,2 miljoen). Het nadeel ten opzichte van de actualisatie (€ 0,4 miljoen) wordt veroorzaakt door de kosten 
i.v.m. de zedenzaak, een nagekomen vergoeding over 2009 i.v.m. de kosten voor de griepvaccinatie en de 
besparing in het kader van de 10% operatie (factuur voor de centrale inkooptaakstelling).

Jeugdgezondheidszorg
Ten opzichte van de begroting laat de rekening een nadeel zien van € 1,1 miljoen. Dit heeft te maken met 
een budgetoverdracht van DMO naar de GGD van € 2,9 miljoen die in de actualisatie is verwerkt. Ten 
opzichte van de actualisatie is er sprake van een voordeel. Dit komt vooral door het achterblijven van de 
personele bezetting ten opzichte van de geplande projecten. Verder was er sprake van een voordeel bij de 
afdelingen VTO7 en Projecten JGZ/Groeigids. Bij VTO werd dit veroorzaakt door positieve afwikkelingen 
over voorgaande jaren. Bij projecten is dit veroorzaakt door vertraging in de uitvoering. Tot slot is er een 
voorziening gevormd voor het opvangen van bedrijfsvoeringsrisico’s die samenhangen met de decentrali-
satie van de OKC/JGZ naar de stadsdelen. Hiervan is de helft gedekt uit middelen van de stadsdelen.

7 VroegTijdig Onderkennen van ontwikkelingsproblematiek en/of gedragsproblematiek bij kinderen van 0-7 
jaar en in een zo vroeg mogelijk stadium hulp verlenen aan kind en ouder(s)/verzorgers
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3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1  Reserve

Bedragen x € 1 miljoen Stand
Ultimo

2009

Verwachte 
mutaties 2010

Stand
Ultimo

2010+ -/-

Reserves

WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering open-einde regelingen 2,7 0,0 2,7 0,0

Kidos SO 0,2 0,0 0,2 0,0

HAG (Prostitutiecentrum) 0,3 0,0 0,3 0,0

Maatschappelijke dienstverlening thuiswonenden ouderen 0,4 0,0 0,4 0,0

Eergeweld, begeleiding en opvang slachtoffers 0,2 0,0 0,2 0,0

Vergoeding experiment woningaanpassingen mantelzorgers 0,1 0,0 0,0 0,1

2e Contactmoment VO 0,0 0,1 0,0 0,1

Gezond in de Stad 4-12jr 0,0 0,4 0,0 0,4

Overgewicht 4-12 jarigen / Toeleiding kinderen 0-19 met 
overgewicht 0,0 0,3 0,0 0,3

Pilot WMO-WWB 0,0 1,5 0,0 1,5

ROC-MBO 0,0 0,1 0,0 0,1

Reserve AWBZ-pakketmaatregel 2,2 0,0 2,2 0,0

Reserve De Ruijsdael 0,0 1,0 0,0 1,0

Reserve Geweld achter de Voordeur 0,8 0,0 0,8 0,0

Reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO) 6,8 0,0 3,8 3,0

Reserve Sport Jeugd (GGD) 0,6 0,0 0,2 0,4

Reserve Tienerzwangerschappen (GGD) 0,1 0,0 0,1 0,0

Reserve Voeding/Bewegen volwassenen 0,2 0,0 0,2 0,0

SDQ 5-10 jaar Leraren 0,0 0,2 0,0 0,2

Sociale competentietrainingen Taakspel 0,0 0,3 0,0 0,3

van Wiechen 0,0 0,1 0,0 0,1

WMO egalisatiereserve 10,8 1,6 10,8 1,6

Vakantiegeld (GGD) 2,2 0,0 2,2 0,0

Research en Development 3,0 1,0 1,6 2,4

WW-uitkeringen (GGD) 0,6 0,0 0,5 0,1

Amsterdam voor Elkaar aanvragen 0,4 0,0 0,4 0,0

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

Vakantiegeld (DWZS) 0,2 0,0 0,2 0,0

WW en reïntegratie (DWZS) 0,2 0,0 0,2 0,0

Samen Starten 0,7 0,0 0,2 0,5

Mantelzorg 0,3 0,0 0,3 0,0

Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd 0,2 0,0 0,1 0,1

Voorzorg 0,1 0,0 0,1 0,0

Friends 0,1 0,0 0,1 0,1

GGZ-Preventie 0,1 0,0 0,1 0,0

Totaal reserves 33,5 6,7 27,8 12,4

Nieuwe reserves

De Ruijsdael 
DWZS heeft in haar rekening een reserve opgenomen van € 0,98 miljoen om het risico te dekken inzake de 
exploitatie van de tijdelijke woonvoorziening de Ruijsdael. In dit pand worden tijdelijk daklozen opgevangen 
die op een wachtlijst staan voor andere voorzieningen waaronder begeleid zelfstandig wonen. De exploitatie 
van de Ruijsdael loopt tot 2014. De reserve wordt gevormd vanuit de onderbesteding binnen de Maatschap-
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pelijke Opvang. In het college besluit is opgenomen een voorziening te treffen voor deze kosten en op 
advies van de Acam is besloten een reserve ipv een voorziening te vormen.

Extracomptabele reserve: Afstemming WMO-WWB
DWZS heeft extracomptabel de WMO-WWB gevormd uit de onderbesteding van de prioriteit 1e trede wwb 
– cliënten. In 2011 zullen deze middelen ingezet worden voor het realiseren van activeringstrajecten voor 
kwetsbare (50+ alleenstaand) mannen die een grote afstand hebben tot werk en participatie. 

Participatie enveloppe
Het Rijk heeft voor 2010-2011 middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het vrijwilligers en 
participatiebeleid. Voor deze middelen wordt intracomptabel de reserve participatie envelop vrijwilligers 
gevormd en is in lijn met de aangenomen motie c’ om de vrijwillige inzet van Amsterdammers te versterken. 

Gezond in de Stad
Het programma Gezond in de Stad wordt betaald uit een decentralisatie uitkering van het rijk. Dit loopt 
via het gemeentefonds. De GGD dekt hieruit de uitgaven voor het project Jump-in; een project gericht 
op bewegingsstimulering en preventie van overgewicht bij kinderen tussen 4 en 12 jaar in sociale en 
economische achterstandswijken. De uitgaven voor het project zijn niet gelijkmatig over de jaren verdeeld. 
Daarom wordt voorgesteld de resterende middelen uit 2010 te reserveren. Ultimo 2010 bedraagt het saldo 
€ 0,45 miljoen.

2e contactmoment Voortgezet Onderwijs
De middelen voor dit project zijn toegekend als onderdeel van een incidentele budgetoverdracht als 
onderdeel van JA/KE van het programma Jeugd (DMO) naar het programma Zorg (GGD). De start van 
dit project is gekoppeld aan het schooljaar 2010-2011. De uitgaven lopen niet gelijk met het boekjaar en 
daarom wordt voorgesteld de resterende middelen uit 2010 te reserveren voor 2011. Reserve is gemeld in 
de 9-maandsrapportage. Ultimo 2010 bedraagt het saldo € 0,05 miljoen. 

Reserve samenwerking Zorg en Adviesteams ROC-MBO
Dit project richt zich op leerlingen (en gezinnen) en medewerkers op het MBO en heeft als doel het 
realiseren van een structurele samenwerking met andere partners binnen de Zorg en Adviesteams op scholen 
om kinderen en jeugdigen met (vermoedens van) emotionele, gedrags, -ontwikkelings- en/of schoolleerpro-
blemen, en hun gezinnen en scholen vroegtijdig, efficiënt en effectief te ondersteunen. 
De start van dit project is gekoppeld aan het schooljaar 2010-2011. Middelen zijn toegekend als onderdeel 
van een budgetoverdracht van Jeugd (DMO) naar Zorg (GGD) in het kader van JA/KE. De uitgaven lopen 
niet gelijk met het boekjaar en derhalve wordt voorgesteld de resterende middelen uit 2010 te reserveren 
voor 2011. Reserve is gemeld in de 9-maandsrapportage. Ultimo 2010 bedraagt het saldo € 0,07 miljoen.

Gehandhaafde reserves

Reserve Investeringen maatschappelijke opvang € 3 miljoen
Uw Vergadering heeft op 10 juni 2009 ingestemd met het instellen van een investeringsfonds maatschappe-
lijke opvang voor de uitbreiding van voorzieningen voor de opvang van dak- en thuislozen. Op 15 december 
2010 heeft uw Vergadering ingestemd met de verlenging van de loopduur van het fonds tot 31 december 
2012. De maximale omvang van het fonds is gesteld op € 3 miljoen. Gedurende de looptijd kan aan het 
fonds worden gedoteerd vanuit de onderbesteding van het subresultaatgebied maatschappelijke opvang.
Begin 2010 had het fonds een stand van € 6,8 miljoen. Gedurende 2010 hebben in totaal voor € 4,6 miljoen 
aan onttrekkingen plaatsgevonden voor investeringen t.b.v. de realisatie van opvangvoorzieningen. Ultimo 
2010 is een bedrag van € 0,8 miljoen vanuit de onderbesteding op begrotingspost 620.03.01 (maatschap-
pelijke opvang) aan het fonds toegevoegd. Eindsaldo 2010 is € 3 miljoen.

WMO egalisatiereserve
Het doel van de reserve wmo is het opvangen van de fluctuaties in de openeinde regelingen binnen de 
wmo. De reserve bedroeg € 10,8 miljoen en is onttrokken voor € 6 miljoen aan een posterioriteit en een 
bedrag van € 170.000 als dekking voor een raadsmotie voor het project suïcide preventie bij de GGD. 
Daarnaast is er € 4,6 miljoen onttrokken ter dekking van de hogere exploitatielasten binnen de uitvoering 
van de wmo. De toevoeging aan de reserve bedraagt € 1,6 miljoen zijnde het positief resultaat uit de wmo. 
Hiermee is het niveau komt het saldo van de reserve op € 1,6 miljoen wat laag is gezien het tekort op de 
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wmo begroting. Daardoor is besloten de onderbesteding binnen DWZS voor een bedrag van € 5,1 miljoen 
extracomptabel toe te voegen aan de egalisatieserve. Hiermee komt de reserve op ruim € 6,7 miljoen 
waardoor mogelijke fluctuaties beter kunnen worden opgevangen.

Reserve eergeweld, begeleiding en opvang slachtoffers 
Middelen bestemd voor preventie eer gerelateerd geweld en opvang van slachtoffers. Besteding 2010 € 0,2 
miljoen.

Experiment woningaanpassing i.h.k.v. mantelzorgers € 62.000
Experiment woningaanpassingen voor cliënten die dichterbij hun mantelzorgers gaan wonen. Met motie C’ 
(begrotingsbehandeling 15/16 december 2010) heeft de raad besloten om de reserve niet vrij te laten vallen 
en het experiment te continueren. 

Reserve vrijwilligerswerk € 49.000
Op 16 februari 2010 heeft de raad ingestemd met de conceptnotitie Actualisering Vrijwilligersbeleid. Naar 
aanleiding van dit besluit worden met ingang van 2010 periodiek middelen ondergebracht bij DWZS voor 
vrijwilligerswerk. 

WW-uitkeringen (GGD)
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 onttrekking in 
2010 is € 0,5 miljoen. Het saldo ultimo 2010 bedraagt € 0,1 miljoen. 

Reserve Research en Development
Research en development; Aan deze reserve is € 1,0 miljoen toegevoegd en € 1,6 miljoen onttrokken. 
Saldo eind 2010 bedraagt € 2,4 miljoen. Deze reserve wordt gevoed door gedeeltelijke toevoeging van het 
resultaat op B-taken en wordt ingezet voor projecten om de kennis en kwaliteit van GGD op peil te houden. 
De verwachte toevoeging is van te voren moeilijk te ramen. Deze is afhankelijk van het resultaat op de 
B-taken. In de Begroting 2010 is hiervoor dan ook geen bedrag geraamd. Dit is conform het instellingsbe-
sluit van deze reserve. 

Reserve Friends (Project Vrienden)
Project gerichte training van kinderen met lichte angst- en depressieklachten in het basisonderwijs. 
Onttrekking in 2010 bedraagt € 80 duizend. Saldo ultimo 2010 bedraagt afgerond € 0,1 miljoen. 

Reserve Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD)
Deze bestemmingsreserve behoort bij het streeklaboratorium en is bestemd om in te kunnen spelen op 
veranderingen in de markt, productenaanbod en het tijdelijk opvangen van het verlies van klanten. In 2010 
zijn middelen om ingezet voor aanpassing TBC laboratorium aan wettelijke eisen. In 2010 is € 40 duizend 
toegevoegd en € 30 duizend onttrokken. Het saldo ultimo 2010 bedraagt € 0,2 miljoen. 

Reserve Samen Starten
Deze reserve is gevormd in de rekening 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 JAKE wordt 
uitgevoerd. Reeds bij aanvang is het hele project in de tijd opgeschoven, zodat de uitvoering doorloopt tot 
2011. In 2010 is € 0,2 miljoen onttrokken. Het saldo ultimo 2010 bedraagt € 0,5 miljoen. 

Reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd
De middelen in deze reserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van een aanpak gericht op 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. De gemeenteraad heeft besloten deze 
middelen te reserveren voor voorzetting van het project. In 2010 is € 0,14 miljoen onttrokken. Het saldo 
ultimo 2010 bedraagt afgerond € 0,1 miljoen. De onttrekking is lager dan geraamd in de actualisatie.

Reserve GGZ-Preventie
Dit is een 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 
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met de voorbereiding van laagdrempelige website inclusief een systeem van doorgeleiding naar de reguliere 
hulpverlening voor Amsterdamse jongeren ter preventie van depressie en angst. In 2010 is € 0,1 miljoen 
onttrokken. Dit is minder dan geraamd in de actualisatie. Er resteert nog een klein deel van de oorspronke-
lijke reservering, maar afgerond bedraagt het saldo ultimo 2010 nul.

Reserve Sport Jeugd (GGD)
De middelen in deze reserve zijn bestemd voor het opzetten van programma’s voor bewegingsactiviteiten en 
het stimuleren van gezonde voeding bij jeugdigen. Er is afgerond
€ 0,2 miljoen onttrokken. De uitvoering is vertraagd als gevolg van opbouw en omzetten van plannen naar 
activiteiten. Het saldo ultimo 2010 bedraagt € 0,4 miljoen.

Reserve Tienerzwangerschappen (GGD)
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 doe het voorkomen van tienerzwan-
gerschappen. 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.
In 2010 is € 0,1 miljoen uitgegeven. Ultimo 2010 resteert er nog een saldo van € 50 duizend.

Reserve Sociale competentietrainingen Taakspel (gemeld in Actualisatie 2010)
Taakspel is een universele, klassikale interventie ter preventie van gedragsproblemen waarbij leerlingen, 
middels een spel, leren zich beter aan de klassenregels te houden. Doel is het bevorderen van taakgericht-
gedrag bij kinderen, het verminderen van regelovertredend gedrag en het bevorderen van een positief 
onderwijsklimaat. Dit project loopt vanaf 2008 tot en met 2011. In 2010 is er € 0,3 miljoen toegevoegd aan 
de reserve, dit zal in 2011 onttrokken worden.

Reserve Tegengaan overgewicht 4-12 jarigen / Toeleiding kinderen 0-19 met overgewicht 
(gemeld in Actualisatie 2010)
In 2010 is er eenmalig een prioriteit van € 0,5 miljoen toegekend voor het tegengaan van overgewicht bij 
jongeren. Het doel van deze prioriteit is het stimuleren van beweging en preventie van overgewicht bij 
basisschoolkinderen in sociale en economische achterstandswijken in Amsterdam in samenwerking met de 
stadsdelen, sportverenigingen, JGZ, schoolbegeleidingsdienst en diëtisten. In 2010 is € 0,3 miljoen aan de 
reserve toegevoegd. Het betreft hier een activiteit die schooljaargebonden is. 

Reserve Suicidepreventie (gemeld in Actualisatie 2010)
Het doel van deze prioriteit is te komen tot een concreet plan van aanpak ter vermindering van suïcide 
en suïcidaliteit in Amsterdam, met de opstelling waarvan in de loop van 2010 is gestart, zij het later dan 
oorspronkelijk gepland. 

Reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (gemeld in Actualisatie 2010)
Het betreft het vroegtijdig opsporen van psychosociale problemen door het starten met een pilot van de 
leerkrachtenversie SDQ (Strength and Difficulties Questionairy) op de leeftijd van 5 en 10 jaar. In 2010 is 
afgerond € 0,2 miljoen gereserveerd. Deze middelen zijn incidenteel toegekend als onderdeel van een 
overdracht van budget van Jeugd (DMO) naar Zorg (GGD) als onderdeel van JA/KE. Deze middelen zullen in 
2011 worden besteed. 

Reserve Inpassing functionaliteit van Wiechen-ontwikkelingstest in KIDOS (gemeld in Actuali-
satie 2010)
Deze reserve is gevormd omdat vanwege de overgang van KIDOS (digitaal kinderdossier) naar een andere 
software leverancier de aanpassing van deze functionaliteit is uitgesteld. De middelen zijn incidenteel 
toegekend in het kader van een budgetoverdracht van Jeugd (DMO) naar Zorg (GGD) in het kader van JA/
KE. Het bedrag dat in 2010 is gereserveerd (€ 0,1 miljoen) wordt in 2011 besteed. 

Afgewikkelde reserves

WMO-pilots en kwaliteitsverbeteringen openeinderegelingen
De reserve wmo-pilots en kwaliteitsverbeteringen openeinderegelingen wordt afgewikkeld. De pilots 
zijn met het oog op de kostenbeheersing in de krappere wmo-begroting zo goed mogelijk afgerond en 
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opgenomen in kwaliteitsverbetering van regulieren leverprocessen, dan wel zijn of worden meegenomen in 
de aanbestedingsprocedures. 

Hag prostitutiecentrum
De middelen uit de reserve zijn besteed, waardoor de reserve kan worden afgewikkeld. 

Maatschappelijke dienstverlening aan zelfstandig thuiswonende ouderen
De reserve maatschappelijke dienstverlening aan zelfstandig thuiswonende ouderen is gericht op projecten 
ter ondersteuning van zelfstandig thuiswonende ouderen. Het restant van € 198.000 is vrijgevallen. 

Eergeweld
De reserve eergeweld is onttrokken en kan afgewikkeld worden. 

AWBZ-pakketmaatregel
De reserve AWBZ-pakketmaatregel is besteed aan projecten in de stad en stadsdelen gericht op het 
oplossen van acute knelpunten als gevolg van de pakketmaatregel. Daarnaast zijn nieuwe initiatieven 
bekostigd die zijn gericht op een vernieuwing van welzijnsproducten, bevorderen van vrijwillige inzet, 
mantelzorg en inclusief beleid.

Vakantiegeld (GGD) (dwzs)
Deze reserves hadden in 2009 bij de rekening moeten vrijvallen. Dit gebeurt nu bij de rekening 2010.

Amsterdam voor elkaar
De reserve Amsterdam voor elkaar heeft betrekking op projecten voor mantelzorgondersteuning en vrijwil-
ligerswerk in de informele zorg. Het restant van € 98.000 is vrij gevallen.

Reserve Weerbaarheidstraining Licht Verstandelijk Gehandicapte meisjes
Reservering van middelen voor project dat zich richt op bescherming van meisjes met een lichte verstande-
lijke handicap. Deze groep is kwetsbaar voor verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. In 2010 
is restant van deze reserve bestemd voor de afronding van dit project.

Reserve project Voorzorg
Dit is een programma, uitgevoerd in het kader van JA/KE, voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger 
zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten.. Aan dit programma is een pilot 
voorafgegaan, wierdoor in de beginfase minder is uitgegeven. In 2009 is het project uitgerold over heel 
Amsterdam. In 2010 is het project afgerond.

Reserve invoer Speciaal Onderwijs in Kidos
De invoer van de diverse doelgroepen in het EKD-systeem (Kidos) heeft vertraging opgelopen en al bij de 
Actualisatie 2008 is aangegeven dat deze prioriteit pas in 2009 wordt uitgevoerd. Daarom is het volledige 
bedrag (€ 0,9 miljoen in 2008) gereserveerd. In 2010 is het project afgerond.

Reserve Voeding/Bewegen volwassenen
De middelen in deze reserve zijn bestemd voor het opzetten van programma’s voor bewegingsactiviteiten 
en het stimuleren van gezonde voeding bij volwassen. Deze reserve is gevormd in 2009. In 2010 is het 
resterende saldo van € 0,15 miljoen onttrokken en is het project afgerond. 
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3.2  Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen Stand
Ultimo

2009

Verwachte 
mutaties 2010

Stand
Ultimo

2010

+ -/-

Voorzieningen

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

Groot onderhoud huisvesting (GGD) 2,5 1,3 1,0 2,8

BIMZ 1,2 0,0 0,1 1,1

GR Amstelland Weerstand 1,3 0,0 0,4 0,9

Afbouwkosten VZA 0,5 0,0 0,0 0,5

Verzorgingshuizen ouden van dagen 0,3 0,0 0,0 0,3

GR. Amstelland Algem. 0,2 1,1 0,0 1,3

Ambulancedienst, dubieuze debiteuren 0,1 0,5 0,5 0,1

Verhagen gelden 0,6 0,0 0,6 0,0

Amsterdamse Gezondheidsmonitor 0,1 0,1 0,0 0,2

Totaal voorzieningen 6,8 3,7 2,5 8,0

Nieuwe voorzieningen

Egalisatiefonds JGZ
Met ingang van 1 januari 2011 is de Jeugdgezondheidszorg gedecentraliseerd en ondergebracht bij de 
stadsdelen. De GGD is nog steeds de belangrijkste uitvoerder op het terrein van de JGZ. Voor het afdekken 
van de bedrijfsvoeringsrisico’s en om fluctuaties in het financiële resultaat op te vangen is een voorziening 
getroffen. In totaal is er € 0,8 miljoen toegevoegd. De helft van dit bedrag komt voor rekening van de 
stadsdelen. De stadsdelen moeten nog aangegeven ze hiermee instemmen. 

Gehandhaafde voorzieningen

Verzorgingshuizen ouden van dagen € 0,3 miljoen
De toevoeging 2010 betreft rente van € 2 duizend.

BIMZ € 1,1 miljoen
De onttrekking betreft een subsidie van € 52 duizend; de toevoeging betreft rente van € 6 duizend 

Afwikkeling AOV oude jaren € 459.615,00
De voorziening betreft een voorziening voor afwikkeling oude jaren.

Groot onderhoud huisvesting (GGD)
De voorziening is gevormd voor de kosten van het groot onderhoud aan de panden van de GGD. In 2010 is 
€ 1,3 miljoen toegevoegd en € 0,1 miljoen onttrokken. Het saldo ultimo 2010 bedraagt € 2,8 miljoen. Dit is 
conform de Actualisatie 2010.

Ambulancedienst, dubieuze debiteuren
Voorziening voor de dekking van oninbare vorderingen. Gelden zijn van de zorgverzekeraars.

Amsterdamse Gezondheidsmonitor
Voor de uitvoering van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor worden elk jaar middelen apart gezet om de 
lasten gelijkelijk over de jaren te verdelen. In 2012 wordt een nieuwe Amsterdamse gezondheidsmonitor 
uitgevoerd. In 2010 is € 0,1 miljoen toegevoegd. Het saldo ultimo 2010 bedraagt afgerond € 0,2 miljoen. Dit 
is conform de actualisatie.

Legaat BMHK (Baarmoederhalskanker)
Het doel van deze voorziening is het bevorderen van de opkomst van het aantal vrouwen na oproep voor het 
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De uitgaven voor dit doel waren in 2010 minimaal. Het saldo 
ultimo 2010 bedraagt € 18 duizend. Dit is conform de actualisatie.
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BMHK-Frictie
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. 
In 2010 is er € 29.000 uitgegeven. Het saldo ultimo 2010 bedraagt € 19.000, dit is conform de actualisatie.

Verhagen gelden
Voorziening is bestemd voor preventief jeugdbeleid. In 2010 is er € 0,6 miljoen uitgegeven. Het saldo ultimo 
2010 bedraagt € 24 duizend. In de actualisatie ging de GGD ervan uit dat deze middelen in 2010 uitgeven 
zouden zijn. 

Voorziening gemeenschappelijke regeling GGD- Amstelland voor verlofuren
Deze voorziening is gevormd voor het openstaande saldo aan verlofuren van de medewerkers van de 
gemeenschappelijke regeling GGD-Amstelland. In 2010 zijn er geen toevoegingen of onttrekkingen gedaan 
aan deze voorziening. Het saldo is afgerond € 33 duizend. 

Voorziening gemeenschappelijke regeling GGD-Amstelland (Algemeen)
De voorziening is de algemene reserve van de gemeenschappelijke regeling van de GGD-Amstelland. In 
2010 is er € 1,2 miljoen toegevoegd aan deze voorziening. Het saldo ultimo 2010 bedraagt € 1,4 miljoen.

Voorziening gemeenschappelijke regeling GGD-Amstelland (Weerstandsvermogen)
De voorziening is de weerstandsreserve van de gemeenschappelijke regeling van de GGD-Amstelland. In 
2010 is er € 0,4 miljoen onttrokken aan deze voorziening. Het saldo ultimo 2010 bedraagt € 0,9 miljoen.

Afgewikkelde voorzieningen
Geen.



106 Resultaatgebieden Jaarrekening 2010

zo
rg

4 Prioriteiten 2010

4.1  Realisatie prioriteiten 2010

Voorjaarsnota: nieuwe bestuurlijke prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Prioriteit  

volledig  

uitgevoerd  

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Huiselijk geweld I3 500 500 0 Er zijn 325 tijdelijk huisverboden 
opgelegd en bekostigd in het 
kader van de aanpak Huiselijk 
Geweld.

J

Implementatie 
aanpak kindermis-
handeling

I3 250 23 middels 
voorziening 
Verhagen 
Gelden 
(bestaat 
reeds, zie 
raadsbesluit 
1-12-09)

Middels 
training is de 
signalering, 
instructie JGZ 
richtlijn en  
gespreksvoe-
ring trainingen 
voor een 
groot deel 
gerealiseerd.

Het toegekende budget is 
toereikend voor de scholing 
van 50% van de JGZ-ers  Deze 
scholing zal naar verwachting 
in de eerste helft van 2011 
voltooid zijn. Doordat er verder 
geen middelen beschikbaar 
gesteld zijn zal de scholing van 
de overige medewerkers getem-
poriseerd moeten worden.

N 2011

Nazorg Detentie I3 240 240 0 Bekostiging van twee formatie-
plaatsen t.bv. de frontoffice voor 
nazorg aan ex-gedetineerden

J

Niet verschenen 
zonder bericht

I3 800 800 Het aantal niet verschenen 
mensen (kwetsbare groepen) 
bij JGZ consult is teruggebracht 
omdat opvolging n.a.v. 
ingebrachte signaleringsfunctie 
is geïmplementeerd

J

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

I3 493 145 348 Jump-IN: loopt op 70 basis-
scholen (22.000 leerlingen) 
SchoolGruiten8: loopt op 80 
achterstandsscholen
Aanpak overgewicht (Topscore 
DOit): 5 VMBO-scholen
PIANO-project: 4 VMBO scholen

N 2012

8 Schoolgruiten staat voor Groenten en fruit eten op school



Jaarrekening 2010 Resultaatgebieden 107

zo
rg

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Prioriteit  

volledig  

uitgevoerd  

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Trede 1 Wwb 
cliënten

I3 1.550 0 1.500 Activeringstrajecten voor 
kwetsbare mensen die een grote 
afstand tot werk en participatie 
hebben. Project wordt in 2011 
voortgezet. 

N 2011

Woon-leer 
trajecten

I3 250 250 0 Er zijn 50 woon-leertrajecten 
gerealiseerd

J

Zorg (alarmering) I3 450 450 0 Er is alarmopvolging door ATA J

Prioriteiten die betrekking hebben op de ambtelijke organisatie

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Prioriteit  

volledig  

uitgevoerd  

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Vangnet Jeugd S5 175 n.v.t. n.v.t. Personeel aangenomen J n.v.t.

4.2  Toelichting realisatie prioriteiten 2010

Van de toegekende prioriteiten zijn twee prioriteiten niet tot volledige besteding gekomen. 

De prioriteit trede 1 Wwb cliënten is niet besteed in 2010. De prioriteit heeft als doel Activeringstrajecten 
voor kwetsbare mensen die een grote afstand tot werk en participatie hebben op te zetten. Over de inzet 
van de middelen in 2011 is een beslispunt geformuleerd met het voorstel deze middelen in 2010 in te 
zetten.

De prioriteit overgewicht 4-12 jarigen/Toeleiding kinderen 0-19 met overgewicht is niet volledig tot 
besteding gekomen. 
Het voorstel is om de resterende middelen van € 0,35 miljoen in te reserveren. 
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Resultaatgebied Educatie, jeugd en 
diversiteit

Maatschappelijk effect 

Kinderen en jongeren participeren gedurende hun groei naar volwassenheid, overeenkomstig hun talenten, 
in onderwijs en samenleving zodat ze als volwassenen volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

1 Kerncijfers 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Verschil 
Rekening - 
Begroting

Totaal resultaatgebied

Lasten + 250,2 256,0 199,8 195,5

Baten - 142,2 94,0 43,2 38,7

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

107,4 162,1 156,6 156,8

Toevoeging minus onttrekking reserves -5,3 0,5 -8,0 -7,8

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

102,1 162,6 148,6 149,0 13,6

Saldo reserves 29,0 27,3 18,0 19,5

Saldo voorzieningen 0,6 0,6 0,6 0,8

Investeringsuitgaven 51,1 107,4 78,2 77,1 
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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

Doelstelling 1: Kinderen beheersen de Nederlandse taal

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 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 4.466 
kleuters 5.352

4.6201

6.000
4.703
5.990

3.850
6.000

Aantal kinderen dat de 

Nederlandse taal beheerst2

480 leerlingen 
hebben schakel-
onderwijs gevolgd 
(2007)

1.218 (‘08/’09)
1.181 (‘09/’10)

900 1.088 (‘10/’11) 900

Doelstelling 2: Brede scholen, open tijdens kantooruren, met een reeks van activiteiten op het gebied van sport, recreatie en cultuur

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal brede scholen PO3 

en VO4 c.q. scholen met 

dag arrangementen of 

community centers

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

Op 175 PO scholen 
dag arran ge menten.
3 community 
centers in opbouw. 
17 VO scholen 
ontvangen Brede 
School

PO & SO:185 
3 community 
centers in opbouw
Alle vmbo-scholen 
hebben naschools 
aanbod verankerd

PO & SO: 185 
3 community 
centers in opbouw
10 VO scholen 
hebben een Brede 
School-subsidie5 
ontvangen

185 
3 community centers
Alle VMBO-scholen 
hebben een 
naschools aanbod 
verankerd

1 Het begrotingscijfer (3.850) is gebaseerd op het aantal te bereiken kleuters. Dit cijfers is bij de actualisatie 
van de begroting aangepast naar het aantal beschikbare plaatsen (4.620). Het bereikte aantal 2010 heeft 
dan ook betrekking op het aantal beschikbare plaatsen. 

2 De indicator ‘aantal kinderen dat de Nederlandse taal beheerst’ wordt geoperationaliseerd door het 
aantal leerlingen dat extra taalonderwijs via de schakelklas heeft gevolgd.

3 PO = Primair onderwijs
4 VO = Voortgezet onderwijs
5 Het aantal vmbo-scholen met een verankerd naschools aanbod is niet onderzocht (vandaar dat we hier 

opnemen het aantal VO-scholen dat een subsidie van de gemeente heeft ontvangen in het kader van 
regeling ‘Kleurrijke Lycea’).
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Doelstelling 3: Jongeren behalen minimaal een startkwalificatie, werken, of volgen een traject naar opleiding of werk

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Percentage tekort aan 

aantal passende stage-

plaatsen (%)

Voor 2% geen 
passende stage-
plaats (schooljaar 
2006/2007)

1 0 06 0

Aantal nieuwe voortijdig 

schoolverlaters

3501 (schooljaar
2005-2006)

2.400 2.451 2.3187 2.451

Percentage wettelijk relatief 

verzuim (in%)

4,7% (2006-2007) 6,1 4,2 78 3,4

Aantal trajecten : GOAL!, 

mentoraten PO-VO en 

Lokale Traject Begeleiding 

(LTB)9

LTB: 300 + 
1.200 opsporingen
GOAL! & 
mentoraten 
PO-VO: 1.660

350
900
GOAL! & 
mentoraten: 511 
PO-VO: 265

Weer aan de slag/Tiener-

moeders: naar school of 

werk

75 + 15 59 + 1710

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

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal scholen dat een visie 

heeft op het betrekken van 

ouders en daaraan effectief 

uitvoering geeft

Start en 
expertisenetwerk 
ouderbetrokken-
heid (2008)

40 scholen in PO, 
VO, SO

70 40 scholen in PO, 
VO, SO.
Er zijn 5 pilots 
gestart in het VO/
MBO (’10/’11).

Alle scholen11

6 Het percentage van nul is gebaseerd op de ervaringen vanuit het Stageoverleg Amsterdam. Een mogelijk 
stageprobleem is kwalitatief van aard: Er is geen tekort aan het aantal passende/beschikbare 
stageplaatsen. Plekken worden niet altijd vervuld of behouden vanwege het ontbreken van goed 
gekwalificeerde stagiaires. 

7 Dit getal is op peildatum 1 oktober 2009. Het is een afname van 34,4% tov de nulmeting (2005-2006). 
De doelstelling: een vermindering van het aantal vs-ers met 20% tov het schooljaar 2005-2006 is daarmee 
ruimschoots behaald.

8 Scholen melden steeds beter het verzuim, waardoor het verzuimpercentage stijgt. Ook voor de komende 
jaren is nog een stijging te verwachten. Het percentage niet-gemeld verzuim in het po en vo is ongeveer 
20% en in het mbo 50% volgens onderzoek van de dienst O+S. Pas wanneer sprake is van 100% 
verzuimmelding is aan te geven wat het daadwerkelijke verzuimcijfers is.

9 Dit is een schatting gebaseerd op de oude systematiek LTB door 14 en later 7 stadsdelen met 5 
uitvoerders, en een schatting op basis van de nieuwe systematiek per 1 september 2010 van 2 uitvoerders 
voor centrale stad. 

10 Voorlopige cijfers 2010. Beoogde resultaat niet behaald door o.a. veel uitval bij de toeleiding voor de 
Weer aan de slag-trajecten. Van de 120 aanmeldingen zijn er uiteindelijk 59 ingestroomd.

11 De doelstelling van ‘alle’ scholen is losgelaten. In augustus 2008 is dit doel geherformuleerd binnen Jong 
Amsterdam. De doelstelling van ‘alle scholen’ is daarna niet opgenomen in de basisdoelen van Jong 
Amsterdam.
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Doelstelling 5: De kwaliteit van het onderwijs is op orde

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal zwakke scholen 

in PO, VO SO en SBO 

(volgens oordeel Inspectie)

43 zwakke scholen 
in PO 
5 in SBO 
27 zwakke 
afdelingen in VO 
(Jan. 2009)

- 44 PO en 3 VO 
scholen nemen 
deel aan de 
kwaliteits-aanpak.
- 13 (V)SO 
scholen hebben 
verbeterplannen 
opgesteld

- De 22 basis-
scholen die 
mee doen aan de 
aanpak zijn niet 
langer zwak. 
- 15 nieuwe 
scholen mee 
aan de kwaliteits 
aanpak.
VO: kwaliteits 
aanpak is in 
uitvoering

- In totaal doen 51 
PO scholen mee. 
- In 2010 doen 17 
nieuwe scholen 
mee.
- Van de 16 
scholen uit 2009 
hebben 14 scholen 
een verbeterd 
arrangement.
- De 10 deel-
nemende (V)SO 
scholen ronden 
hun aanpak af. 
- 3 VO scholen 
doen mee pilot 
kwaliteitsaanpak12, 
te weten Reigers-
bos, Nova en 
Calvijn.

In 2010 zijn er geen 
zwakke PO scholen
meer13

Aantal concentratiescholen 

(scholen dat te wit c.q. 

te zwart is t.o.v. de buurt)14 

50 Aantal concentratie 
scholen blijft 
constant.

Substantiële 
vermindering15 

Aantal concentra-
tie scholen blijft 
constant

Substantiële
Vermindering

Percentage zorgleerlingen 

in het PO (leerlingen met 

indicatie voor leerweg-

ondersteunend onderwijs 

(LWOO/PRO) in groep 8)16 

(in%)

20,8% (’06-’07) 18,3%17 17,5 18,2 17,5

Verhoging van het% 

leer lingen dat doorstroomt 

naar havo/vwo c.q. naar hbo 

en wo, met een accent op 

techniekopleidingen, ICT en 

nieuwe media (in%)

46% van de basis-
schooladviezen 
(’06-’07)

50,5 52 52,7 52

12 De kwaliteitsaanpak VO is nog in ontwikkeling en start pas nadat het RPO is geconcretiseerd per locatie. 
De bevinden tijdens de pilots worden meegenomen bij de ontwikkeling van de kwaliteitsaanpak.

13 In de Jaarrekening 2009 is deze doelstelling reeds gewijzigd. Zie toelichting onderaan deze tabel. 
14 Concentratiescholen zijn scholen die te zwart of te wit zijn in verhouding tot de buurt
15 Het substantieel verminderen van het aantal concentratiescholen is één van de resultaatafspraken uit het 

convenant Kleurrijke basisscholen ondertekend door centrale stad, stadsdelen en schoolbesturen.
16 Gezien de bevoegdhedenverdeling is dit primair een taak van de schoolbesturen. Doelstelling is gericht 

op het behalen van het gemiddelde niveau van de G-4; nulmeting schooljaar 06/07: 16%. In 2012 is het 
aantal LWOO adviezen 15,5% en is het minimaal op het gemiddelde niveau van de G-4.

17 Dit getal is samengesteld uit 16,4% LWOO en 1,9% PRO.
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Doelstelling 6: Kinderen genieten onderwijs in geschikte gebouwen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 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 orde18 

(2008).

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

Oplevering 2 
opgeknapte / 
nieuwe gebouwen
Start bouw / 
renovatie 11 
gebouwen

2 opgeknapte 
nieuwe gebouwen 
en start bouw/
renovatie 10 
gebouwen

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 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal Amsterdammers dat 

een taal- en inburgerings-

cursus krijgt aangeboden.

n.v.t. Unieke 
deelnemers: 6.583
WI trajecten: 8.235

6.500 WI trajecten 60.000 Amster-
dammers met een 
taal- en inburge-
ringsachterstand zijn 
geschoold19

2.1.2 Educatie: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 1: Kinderen beheersen de Nederlandse taal

Schakelklassen
In het schooljaar 2010-2011 zijn in het basisonderwijs 85 schakelklassen gestart (inclusief vijf kopklassen). 
Door het extra taalonderwijs in de schakelklas kunnen 1.088 Amsterdamse basisschoolleerlingen hun 
taalvaardigheid verbeteren. Met de extra inzet op taal in de kopklas (variant schakelklas) behalen leerlingen 
hogere Cito resultaten en stromen zij door naar een hoger type voortgezet onderwijs. Onderzoek naar de 
mogelijkheden van uitbreiding van de kopklassen met ingang van schooljaar 2011-2012 is gestart. Daarnaast 
krijgen 265 kinderen van nieuwkomers intensief taalonderwijs om een goede start te kunnen maken in het 
reguliere basisonderwijs.

Leerstoel Taal
De gemeente en de UvA werken vanuit de bijzondere leerstoel Taal samen in de aanpak
van taalachterstand. De leerstoel is een onderzoeksprogramma met hoogleraar Folkert Kuiken als 
boegbeeld. Wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de praktijk en gebruikt om het taalonderwijs 
in de Amsterdamse klas en peuterspeelzaal te verbeteren. In 2010 zijn het programma en de resultaten 
geëvalueerd en positief beoordeeld De nauwe samenwerking in de leerstoel tussen de gemeente en 
universiteit wordt door alle betrokkenen (stad, stadsdelen, scholen, besturen en welzijn) zeer gewaardeerd.

18 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.

19 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.
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Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
In 2010 is, in samenwerking met de stadsdelen, een stedelijk kwaliteitskader voor de VVE vastgesteld. 
In 2010 is verdere invulling gegeven aan de deskundigheidsbevordering van leidsters en leerkrachten door 
het aanbieden van taalscholing aan leidsters die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, en door 
het aanbieden van een coaching-traject onder andere gericht op het leren werken met de taaldoelen. 
Een standaard werkwijze voor overdracht van kindgegevens op alle voorscholen en basisscholen is in 2009 
geëvalueerd en verplicht met ingang van het schooljaar 2010-2011.

Doelstelling 2: Brede scholen, open tijdens kantooruren, met een reeks van activiteiten op 
het gebied van sport, recreatie en cultuur
Het project Dagarrangementen & Combinatiefuncties (D&C) is formeel beëindigd per december 2008. 
Verdere ontwikkeling vindt plaats binnen het kader van de Jong Amsterdam. In 2010 is het meerjarenplan 
Best West geactualiseerd en verder uitgevoerd. Dit plan voor het Calvijn met Junior College kent een 
looptijd van 2009-2012 en heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zodat de onderwijsre-
sultaten van een grotendeels overbelaste groep leerlingen verhoogd worden. 

De resultaten ten aanzien van schoolmaatschappelijk werk zijn vanwege de inhoudelijke samenhang onder 
doelstelling 3 opgenomen.

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

Vroegtijdig Schoolverlaten
De gemeente Amsterdam20 is in het kader van Aanval op de uitval (tot en met schooljaar 2010-2011) 
verantwoordelijk voor het in schooljaar 2010-2011 realiseren van een daling van de schooluitval van 40% ten 
opzichte van schooljaar 2005-2006. In de Agglomeratie Amsterdam is de doelstelling van 20% daling in het 
schooljaar 2008-2009 ruimschoots behaald met 29,4% daling ten opzichte van het schooljaar 2005-2006. 
Als stad Amsterdam is zelfs een daling van 34,4% behaald. Binnen de gemeente Amsterdam wordt door 
Bureau Leerplicht Plus en Jongerenloket gezamenlijk met het onderwijs (VO, MBO) en de jeugdzorgpartners 
aan de hand van een uitvoeringsplan gewerkt aan het realiseren van deze doelstelling, o.a. door studie-
loopbaanbegeleiding/loopbaanoriëntatie, beroepspraktijkvorming/stages, schoolmaatschappelijk werk, de 
plusvoorzieningen, extra inzet van leerplichtmedewerkers, een goede ketensamenwerking met onder andere 
Jongerenloket, lokale trajectbegeleiding, coach 8 tot 8, Nieuwe Perspectieven, de communicatiestrategie en 
het verzuimbeleid. 

Percentage wettelijk relatief verzuim
Bureau Leerplicht Plus controleert leerlingen op verzuim en uitval in de verschillende typen onderwijs.
�� In het PO daalt het percentage verzuimers van 2,9% in 2008-2009 naar 2% in het afgelopen schooljaar. 

De verzuimfrequentie blijft gelijk. Door allerlei acties, voorlichting en controles is het luxeverzuim 
aanzienlijk gedaald en zijn scholen zich bewuster geworden van de betekenis van leerplicht

�� In het VO blijft het percentage verzuimers van zowel leerplichtige (10%) als bovenleerplichtige leerlingen 
(4,5%) de afgelopen drie schooljaren vrijwel gelijk. De verzuimfrequentie blijft gelijk

�� Binnen het VO ligt het verzuimprobleem met name bij de VMBO-scholen. Tweederde van deze scholen 
meldt het verzuim goed. Tegelijkertijd is er door de jaren een sterk per school wisselend beeld te zien

�� In het MBO is sprake van een enorme stijging van het percentage verzuimers. Bij leerplichtige verzuimers 
zien we over de afgelopen drie schooljaren een stijging van resp.18,9% en 34,8% naar 52,4%

�� Voor de bovenleerplichtige leerlingen stijgt het percentage van resp. 6,2% en 8,6% naar 19%. 
Deze enorme toename kan alleen verklaard worden door het betere melden door het MBO. Dit is vooral 
de opbrengst van een intensieve en specifieke schoolgebonden aanpak die Bureau Leerplicht Plus de 
laatste twee jaar heeft ingevoerd

�� In absolute cijfers zijn er 4.572 verzuimmeldingen gedaan. Dat waren er ruim tweemaal zoveel als 
in het schooljaar 2008-2009. Opvallend is dat elke verzuimer gemiddeld tweemaal in het schooljaar 
ongeoorloofd verzuimt. Leerplichtambtenaren werken aan de hand van meldingen. De caseload per 
leerplichtambtenaar is hierdoor groter geworden.

20 Als kerngemeente binnen de Agglomeratie Amsterdam.
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De rol van de gemeente is, naast het controleren van leerlingen op verzuim en uitval, ook toezicht te houden 
op scholen in het kader van de leerplichtwet en de RMC-wet21. De doelstelling dat 100% van het verzuim in 
beeld zou moeten zijn, is in alle schoolsoorten nog niet behaald. In het MBO is het werkelijke verzuim22 naar 
schatting 1,8 maal hoger dan het gemelde verzuim en in het VO is het werkelijke verzuim naar schatting 1,2 
maal hoger dan het gemelde verzuim. In 2008-2009 bleek uit onderzoek in het Primair Onderwijs (PO) dat 
ruim tachtig procent werd gemeld. Afgelopen schooljaar is geen nieuwe meting uitgevoerd in het PO. Het is 
dus zichtbaar dat veel scholen in Amsterdam hun verzuimbeleid en -registratie nog niet voldoende op orde 
hebben. Het aantal verzuimmeldingen zal nog blijven stijgen.

Doelstelling 4: Betrokkenheid ouders bij de schoolcarrière van hun kind(eren)
Betrokken en ondersteunende ouders zijn een belangrijke succesfactor voor het vergroten van de 
slagingskansen van kinderen en jongeren in het onderwijs. Vanaf 2009 hebben veertig scholen gebruik 
gemaakt van het ondersteuningsaanbod van www.ouderbetrokkenheid.nl, onderdeel van Capabel. In de 
doelstelling wordt een streefcijfer van zeventig scholen genoemd. Binnen Jong Amsterdam is echter al in 
2008 afgesproken dit doel als zodanig los te laten. 
Ons College heeft in de afgelopen drie jaar in het kader van ‘Aanval op de Uitval’ vele maatregelen getroffen 
richting ROC’s en leerlingen. Om de ambities kracht bij te zetten heeft ons College op 14 december 
2010 besloten om uit de middelen ouderbetrokkenheid 2010 voor het schooljaar 2010/2011 een bijdrage 
te geven aan vijf pilot projecten ouderbetrokkenheid. Recent onderzoek heeft namelijk aangetoond dat 
MBO instellingen baat hebben bij de preventieve werking van ouderbetrokkenheid. 

Doelstelling 5: De kwaliteit van het onderwijs is op orde

Segregatie basisonderwijs
Uit de segregatiemonitor (O+S, november 2010) blijkt dat het aantal concentratiescholen op basis van 
herkomst licht afneemt: van tweeënveertig in het schooljaar 2008-2009 naar zesendertig in het schooljaar 
2009-2010. Kern van de aanpak is te werken aan het structureel verbeteren van de kwaliteit van het 
Amsterdamse basisonderwijs. Meer goede scholen betekent meer keuze voor ouders. Daarnaast zoekt ons 
College naar manieren om zonder dwang te komen tot meer gemengde voorscholen en basisscholen. Zodat 
kinderen al vanaf de voorschool samen in de buurt naar school gaan. 

Vanaf eind 2008 zijn in Amsterdam pilots gestart om op kleine schaal en van onderop segregatie tegen 
te gaan. De pilots zijn gericht op de ontwikkeling en implementatie van gezamenlijke afspraken over 
aanmelden en plaatsen van kinderen, met voorrang voor kinderen uit de buurt (plaatsingsbeleid). 
De eindopbrengsten van de segregatiepilots zijn in december gepresenteerd (O+S, november 2010). Het is 
nog te vroeg om vast te stellen of de pilots ook echt effect hebben op het tegengaan van segregatie. Wel is 
zichtbaar dat in de Rivierenbuurt meer ouders kiezen voor een school in de buurt. In 2010 zijn de pilots in 
Zuideramstel, West en IJburg gecontinueerd.

Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam
In het Programakkoord 2010-2014 staat dat de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) wordt 
gecontinueerd en geïntensiveerd. In 2010 zijn de volgende punten opgepakt:

1) Kwaliteitskader:
In het najaar van 2010 (en voorjaar 2011) ontwikkelen de schoolbesturen van het basisonderwijs en de 
gemeente het Amsterdams Kwaliteitskader Basisonderwijs. 
De ontwikkeling van het Kwaliteitskader leidt tot een verfijning en verbetering van de kwaliteitsindicatoren uit 
het programakkoord. Binnen het nieuwe Kwaliteitskader wordt voor alle scholen het optimale ambitieniveau 
vastgesteld. Inclusief een bijbehorend maatregelenpakket, uitvoering en monitoring daarvan.

21 In aanvulling op de leerplichtwet regelt de RMC-wet het registreren van niet-leerplichtige deelnemers 
tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. De Regionale Meld- en Coördinatiefuncties 
(RMC’s), hebben de taak het aantal jongeren dat uitvalt of dreigt uit te vallen in beeld te brengen en te 
houden. Bovendien hebben ze tot taak voortijdig schoolverlaters via trajectbegeleiding terug te leiden 
naar het onderwijs, zodat alsnog een startkwalificatie kan worden behaald.

22 In het onderzoek van O&S en in nieuwe rapportages worden i.p.v. percentages, de cijfers op statistische 
wijze weergegeven.
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2) Kwaliteit van onderwijs
Hieronder valt onder andere de Verbeteraanpak. In 2010 zijn zeventien nieuwe scholen ingestroomd. 
Hiermee komt het totaal aantal scholen dat meedoet aan de verbeteraanpak op eenenvijftig. De monitor-
rapportages van de onderwijsexperts geven op het merendeel van de scholen aantoonbare verbeteringen 
weer. Op veertien van de zestien scholen die deelnemen vanaf het begin (eind 2008 / begin 2009) heeft dit 
geresulteerd in een verbeterd toezichtarrangement (dat betekent van ‘zeer zwak naar zwak’ of van ‘zwak naar 
basis’) van de onderwijsinspectie. 

3) Inzet op professionalisering van personeel.
Dit betreft het verhogen van de kwaliteit van het onderwijsgevend personeel. De leergang Opbrengstgericht 
leiderschap voor schooldirecteuren wordt door vierentachtig directeuren gevolgd. De leergang voor intern 
begeleiders wordt door achtendertig personen gevolgd.

4) Meesterplan Nieuw West.
Aan de interventies op het primaire proces nemen vanaf februari 2010 zesenveertig scholen deel. 
Het programma Meesterplan wordt ingezet ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het onderwijs in 
Nieuw-West. Bijvoorbeeld ondersteuning van scholen bij huiswerkbegeleiding en zorgcoördinatie et cetera.

Kwaliteitsaanpak voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs is een kwaliteitsslag noodzakelijk conform een soortgelijke aanpak in het basison-
derwijs. De gemeente heeft de kwaliteitsaanpak VO gekoppeld aan de totstandkoming van een Regionaal 
Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) geconcretiseerd per locatie. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 
gezamenlijke schoolbesturen. Zij zijn in 2010 echter nog niet tot overeenstemming gekomen over dit RPO en 
daarom is er nog geen kwaliteitsaanpak gestart in 2010. 

Kwaliteit Speciaal Onderwijs
In 2010 hebben de vier betrokken schoolbesturen verbeterplannen uitgevoerd op in totaal tien (V)SO 
scholen. Deze zijn gericht op versterking van de zorgstructuur en onderwijsaanbod, ontwikkeling van 
leerlijnen, sociaal emotionele ontwikkeling en toeleiding naar arbeid. Op twee VSO/ZMOK scholen is 
vormgegeven aan een beroepsvoorbereidende voorziening. 
In 2010 zijn met vier (V)SO besturen principeafspraken gemaakt over een vervolgaanpak zoals die in het 
reguliere basisonderwijs wordt toegepast. 

Indicator: Percentage zorgleerlingen (LWOO/PRO)
Leerlingen die in het VO leerwegondersteuning (LWOO) nodig hebben of naar het praktijkonderwijs (PRO) 
moeten krijgen in het PO een LWOO/PRO indicatie. Dit gebeurt op basis van toetsen. Het gaat dan om 
leerlingen met minimaal anderhalf jaar leerachterstand. Amsterdam kende een hoog percentage LWOO/
PRO-leerlingen: circa 22%. Inmiddels is dit afgenomen tot 18,2% in 2010 (alleen LWOO). Bij PRO gaat het 
om kinderen met een laag IQ. Dit betreft jaarlijks circa 2%, een autonoom en niet beïnvloedbaar gegeven 
in tegenstelling tot LWOO. Voor PRO gelden dezelfde acties als LWOO, maar zijn de schoolbesturen aan 
zet. De gemeente ondersteunt en faciliteert onder andere via de KBA om vroegtijdiger aanpak te realiseren. 
Het basisonderwijs besteedt meer aandacht aan LWOO/PRO waarbij potentiële LWOO/PRO leerlingen 
vroegtijdiger een specifieke benadering krijgen. 

Indicator: Verhoging doorstroming naar havo/vwo
Onder de noemer ‘Kenniseconomie’ zet de gemeente in op maatregelen, die bevorderen dat de doorstroom 
naar havo/vwo toeneemt. Het percentage is toegenomen tot 52,7%. De inzet richt zich specifiek op het 
bevorderen van de doorstroom naar techniekopleidingen en opleidingen ICT/Nieuwe Media. In 2010 is een 
its-lab en een technasium gerealiseerd.

Doelstelling 6: Kinderen genieten onderwijs in geschikte gebouwen
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de projecten ligt bij de schoolbesturen. In 2010 zijn twee 
opgeknapte c.q. nieuwe gebouwen opgeleverd en is gestart met de bouw c.q. renovatie van tien gebouwen. 
In 2010 is een kader ontwikkeld dat bij het nemen van beslissingen over nieuwbouw en renovatie leidend 
moet worden: het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). Begin 2011 wordt het RPO vastgesteld 
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door de schoolbesturen. Vanaf dan worden alle aanvragen getoetst aan de uitgangspunten en doelstellingen 
van het RPO.23

Daarnaast is in 2010 een onderzoek gestart naar het financieringssysteem van de incidentele lasten van 
onderwijshuisvesting. Er zijn afspraken gemaakt met de betrokken partijen over de beheersing van de risico’s 
die samenhangen met de huidige dekkingssystematiek van incidentele lasten. 

Doelstelling 7: Betere beheersing van de Nederlandse taal en grotere kennis van cultuur en 
geschiedenis van de (Amsterdamse) samenleving bij Amsterdammers
Zie het Resultaatgebied Werk en inkomen.

2.1.3 Educatie: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten +

doelstelling 1 Kinderen beheersen 38,4 36,4 38,4 38,4

doelstelling 2 Brede scholen 0,0 2,8 2,9 5,4

doelstelling 3 Jongeren behalen 21,5 13,6 21,5 23,1

doelstelling 5 De kwaliteit v.h. onderw 0,0 6,8 7,6 8,3

doelstelling 6 Kinderen genieten onderw 34,5 42,9 41,2 38,1

doelstelling 7 Betere beheersing van 71,8 75,9 2,8 0,0

doelstelling overige educatie 15,6 13,8 20,2 13,8

Totale lasten 182,3 192,1 134,7 127,1

Baten -

doelstelling 1 Kinderen beheersen 46,0 0,0 0,0 0,0

doelstelling 2 Brede scholen 0,0 0,0 0,0 2,5

doelstelling 3 Jongeren behalen 18,3 6,5 10,4 12,4

doelstelling 5 De kwaliteit v.h. onderw 0,0 0,0 0,0 3,0

doelstelling 6 Kinderen genieten onderw 0,0 10,8 11,1 0,5

doelstelling 7 Betere beheersing van 63,0 64,2 0,0 0,0

doelstelling overige educatie -5,2 0,1 6,4 1,2

Totale baten 122,7 81,6 28,0 19,6

Mutaties in reserves

doelstelling 1 Kinderen beheersen 1,5 0,0 -1,5 -1,5

doelstelling 3 Jongeren behalen 1,1 0,0 -3,0 -2,6

doelstelling 5 De kwaliteit v.h. onderw -0,5 0,0 -0,6 -0,3

doelstelling 6 Kinderen genieten onderw -3,1 2,3 2,5 0,0

doelstelling 7 Betere beheersing van -5,0 0,0 0,0 0,0

doelstelling overige educatie 0,7 0,0 -1,5 -1,0

Totale mutaties in reserves -4,5 2,3 -4,1 -3,4

Saldo (lasten-baten+mutaties in reserves) 55,1 112,8 102,6 104,1

In de bovenstaande tabel is aangegeven wat de gerealiseerde lasten en baten zijn per doelstelling van 
het subresultaatgebied educatie ten opzichte van de Begroting 2010. De totale lasten in de Jaarrekening 
2010 zijn € 127,1 miljoen. Dit is € 65,0 miljoen lager dan ten opzichte van de begrote lasten van € 192,1 
miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de overheveling van Doelstelling 7: Betere beheersing van de 
Nederlandse taal naar het subresultaatgebied Participatie en werk van het resultaatgebied Werk en Inkomen. 
Deze overheveling verklaard grotendeels ook de gerealiseerde baten van € 19,6 miljoen welke met € 62,0 
miljoen is gedaald t.o.v. de begroting. Hieronder volgt een nadere verklaring van de lasten en baten per 
doelstelling.

23 Bij het beoordelen van de nieuwe huisvestingsaanvragen en verlengingsaanvragen voor de reeds 
goedgekeurde openstaande kredieten wordt er wel naar gekeken of ze in overeenstemming zijn met 
het RPO. Tot het RPO is vastgesteld door de schoolbesturen heeft de wethouder Onderwijs reeds 
geaccordeerde huisvestingsprojecten en aanvragen voor het programma 2011 voorlopig aangehouden.
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Doelstelling 1: Kinderen beheersen de Nederlandse taal
Ultimo 2010 komt het saldo (= lasten – baten + mutatie reserves) van doelstelling 1 uit op € 36,9 miljoen. 
Ten opzichte van de begroting is dit een toename van € 0,5 miljoen.

Dit wordt onder andere verklaard door:
�� een stijging van de lasten van € 0,1 miljoen door de overheveling van de prioriteit Hoogleraar Taalbeleid 

vanuit Doelstelling 5: De kwaliteit van het onderwijs is op orde
�� de toevoeging van de Decentralisatie Uitkering Onderwijsachterstanden (via het gemeentefonds) van 

€ 1,9 miljoen aan deze doelstelling (B&W besluit bd2010-007838)
�� de onttrekking van € 1,5 miljoen aan reserves, welke voor € 0,85 miljoen wordt besteed bij Doelstelling 3: 

Jongeren behalen minimaal een startkwalificatie, werken, of volgen een traject naar opleiding of werk en 
welke voor € 0,6 miljoen wordt besteed bij Doelstelling 5: De kwaliteit van het onderwijs is op orde

Doelstelling 2: Brede scholen, open tijdens kantooruren, met een reeks van activiteiten op 
het gebied van sport, recreatie en cultuur
Ultimo 2010 komt het saldo uit op € 2,9 miljoen, waarvan € 5,4 miljoen aan lasten en € 2,5 miljoen aan 
baten. Ten opzichte van de begroting is dit een stijging van € 0,1 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard 
door:
�� een toevoeging van € 0,2 miljoen van de middelen Schoolzwemmen (incidentele prioriteit 2010) die 

overgeheveld is van Doelstelling 5: De kwaliteit van het onderwijs is op orde
�� een daling van de lasten met € 0,1 miljoen door de nominale aanpassing

Ook is er een stijging in zowel de lasten als de baten (€ 2,5 miljoen) voor Schoolmaatschappelijk Werk. Er zijn 
baten binnengekomen vanuit de aan Schoolmaatschappelijk werk deelnemende scholen. Hierdoor zijn er 
ook meer uitgaven gedaan.

Doelstelling 3: Jongeren behalen minimaal een startkwalificatie, werken, of volgen een 
traject naar opleiding of werk
Ultimo 2010 komt het saldo van dit volgnummer uit op € 8,1 miljoen, waarvan € 23,1 miljoen aan lasten en 
€ 12,0 miljoen aan baten. Ten opzichte van de begroting is dit een stijging van € 1,0 miljoen. Dit wordt onder 
andere verklaard door:
�� een toevoeging van een deel van de middelen vanuit de decentralisatie-uitkering Onderwijsachter-

standen voor Beroepsonderwijs van € 0,85 miljoen (over van doelstelling 1)
�� hogere lasten van € 0,1 miljoen vanwege een stijging van de decentralisatie-uitkering Jeugd
�� een verschuiving van een klein deel van de personele lasten van het apparaatvolgnummer van Onderwijs 

(volgnummer 480.04.08 bij Diversen Educatie) van € 0,1 miljoen

Daarnaast is er een aantal wijzigingen die saldoneutraal zijn aangezien zowel de lasten als de baten stijgen:
�� hogere uitgaven en rijksinkomsten bij Aanval op de Uitval (€ 0,7 miljoen)
�� hogere uitgaven en rijksinkomsten bij Kansarme Jongeren (€ 0,5 miljoen) 
�� hogere uitgaven en inkomsten ad € 3,0 miljoen gedekt uit de reserve BLP+
�� hogere uitgaven en inkomsten salaris en overhead stadsdeelpersoneel € 2,6 miljoen, deze kosten worden 

gefactureerd aan de stadsdelen (centralisatie BLP vanaf 1 mei)

Doelstelling 4: Betrokkenheid ouders bij de schoolcarrière van hun kind(eren)
De begrote middelen van € 0,25 miljoen vanuit de incidentele prioriteit JAKE ouderbetrokkenheid zijn 
conform de begroting besteed. Dit budget is onderdeel van de € 6,7 miljoen aan lasten die zijn gerealiseerd 
op begrotingsvolgnummer 480.04.01 Stedelijk onderwijsbeleid, welke wordt verantwoord onder doelstelling 
overige educatie waarvan de totale lasten in de jaarrekening € 13,8 miljoen bedragen.

Doelstelling 5: De kwaliteit van het onderwijs is op orde
Ultimo 2010 komt het saldo uit op € 5,0 miljoen, waarvan € 8,3 miljoen aan lasten en € 3,0 miljoen aan 
baten. Ten opzichte van de begroting is dit een daling van € 1,8 miljoen.
Dit wordt onder andere verklaard door:
�� een daling van € 0,1 miljoen van de lasten door de nominale aanpassing
�� het overhevelen van de incidentele prioriteit Schoolzwemmen van € 0,2 miljoen naar doelstelling 2. Bij de 

eerste begrotingswijziging is de incidentele prioriteit in doelstelling 5 geplaatst maar deze past beter bij 
doelstelling 2
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�� het overhevelen van de incidentele prioriteit Hoogleraar Taalbeleid van € 0,1 miljoen van doelstelling 5 
naar doelstelling 1 waar deze beter bij aansluit

�� saldostijging vanwege € 0,6 miljoen voor Kwaliteit Speciaal Onderwijs uit de decentralisatie-uitkering 
Onderwijsachterstanden (overgeheveld vanuit doelstelling1)

�� saldoneutrale verhoging van uitgaven ad € 0,3 miljoen. Deze lasten worden gedekt uit de reserve 
Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

�� saldo daling van € 2,0 miljoen als gevolg van € 2,0 miljoen aan minder uitgaven binnen het programma 
kwaliteitsaanpak basisonderwijs 

Wel is er een stijging van € 3,0 miljoen in zowel de lasten als de baten voor Kwaliteitaanpak Basisonderwijs. 
Conform het B&W besluit BD2010-002477 d.d. 1 juni 2010 zijn hier middelen van Onderwijs ingezet en 
baten gegeneerd uit vrijval WPB en ESF. 

Doelstelling 6: Kinderen genieten onderwijs in geschikte gebouwen
Ultimo 2010 komt het saldo uit op € 37,6 miljoen, waarvan € 38,1 miljoen aan lasten en € 0,5 miljoen aan 
baten. Ten opzichte van de begroting is dit een saldostijging van € 3,2 miljoen.
Dit wordt onder andere verklaard door:
�� een saldo daling doordat de kapitaallasten naar beneden zijn bijgesteld met € 1,8 miljoen op basis van 

de werkelijke investeringen 2009
�� een saldostijging van € 10,3 miljoen door lagere verkoopopbrengst dan begroot
�� een saldodaling van € 2,3 miljoen door de vervallen dotatie aan de reserve onderwijshuisvesting, als 

gevolg van het achterwege blijven van de verkopen
�� een saldodaling door lagere materieele uitgaven voor onderwijshuisvesting, niet zijnde investeringen, 

zoals afrekening doorlopende verplichtingen oude jaren, belastingen en verzekeringen

De stijging van het saldo valt grotendeels toe te rekenen aan de lagere verkoopopbrengsten. Deze hadden 
voor de dekking van de materiële uitgaven onderwijshuisvesting ingezet moeten worden. Het niet verkochte 
onderwijsgebouw betreft de scholen op de Podiumlocatie aan de Schipluidenlaan 12/18. De verkoop is niet 
doorgegaan vanwege vertragende factoren, die niet door de gemeente te beïnvloeden zijn (betreft een 
risico gezien de begrote inkomsten in 2011). De overige begrote verkoopopbrengst (€ 0,3 miljoen voor het 
terrein van de dislocatie van het Hervorm Lyceum West) is conform begroting gerealiseerd. 

Doelstelling 7: Betere beheersing van de Nederlandse taal en grotere kennis van cultuur en 
geschiedenis van de (Amsterdamse) samenleving bij Amsterdammers
Ultimo 2010 zijn de baten en lasten voor deze doelstelling in dit resultaatgebied nihil. Dit komt doordat de 
inburgeringstaak en de bijbehorende rijksmiddelen van de Wet inburgering per 1 januari 2010 zijn overgaan 
naar het Participatie budget (Wpb). De doelstelling is samen met het budget overgeheveld naar het 
Resultaatgebied Werk en inkomen en zal in dat resultaatgebied verantwoord worden. 

Doelstelling Overige educatie
Onder deze doelstelling vallen de budgetten van begrotingsvolgnummers waarvoor nog geen expliciete 
doelstelling is geformuleerd in de Begroting 2010. Ter de verantwoording van alle baten en lasten binnen dit 
subresultaatgebied worden ze voor de volledigheid wel genoemd.

Ultimo 2010 komt het saldo uit op € 11,6 miljoen, waarvan € 13,8 miljoen aan lasten en € 1,2 miljoen aan 
baten. Ten opzichte van de begroting is dit een saldodaling van € 2,0 miljoen.
Dit wordt onder andere verklaard door:
�� een saldostijging van € 0,4 miljoen door de toevoeging van de Decentralisatie Uitkering Participatie-

envelop (via het gemeentefonds) in het kader van Maatschappelijke stages
�� een saldodaling door lagere lasten van € 0,5 miljoen vanwege de overheveling van het Mozeshuis naar 

het subresultaatgebied Diversiteit (doelstelling 13)
�� een saldodaling door de overheveling van de personeelsbudgetten Onderwijshuisvesting naar SPA 

(resultaatgebied Stedelijke Ontwikkeling) van € 0,5 miljoen en personeelbudgetten naar het subresultaat-
gebied Diversiteit van € 0,4 miljoen (doelstelling 12) 

�� een saldodaling van € 0,3 miljoen door overhevelen van € 0,1 miljoen aan overheadslasten (naar doel-
stelling 3) en een negatieve nominale aanpassing van de lasten met € 0,2 miljoen

�� een saldodaling van € 0,1 miljoen door een onttrekking van € 0,5 miljoen aan de reserve restant 
gehouden bedragen Jeugd, waarvan € 0,1 miljoen aan lasten in het resultaatgebied Cultuur en 
Monumenten
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�� een saldodaling van € 0,1 miljoen door een onderbesteding op de Pensioenkosten van voormalige 
kleuterleidsters, de pensioenkosten nemen geleidelijk aan af

�� een saldodaling door lagere lasten van € 0,8 miljoen door afwikkeling oude jaren (onder andere lagere 
vaststellingen van subsidies) 

�� een toename van de lasten op Apparaatskosten Onderwijs met € 0,4 miljoen. In de realisatie van 
personeelslasten zijn er kosten die direct zouden moeten zijn verantwoord onder specifieke beleidsdoel-
stellingen. Deze afwijking wordt gecompenseerd door de lagere uitgaven op volgnummer binnen deze 
doelstelling

Naast de saldoverhogende en verlagende ontwikkelingen zijn er ook saldoneutrale ontwikkelingen waarbij 
de baten en lasten in gelijke mate stijgen dan wel dalen: 
Voor Matchpoint is er een niet begrote saldoneutrale onttrekking aan de reserve Matchpoint van € 0,5 
miljoen welke wordt besteed. Daarnaast zijn er rijksmiddelen beschikbaar gekomen van € 6,3 miljoen voor 
Binnenmilieu Schoolgebouwen. Hiervan is in 2010 € 0,7 miljoen aan baten en lasten gerealiseerd. Dit project 
zal over meerdere jaren afgerekend kunnen worden met het rijk. Door een rijksbijdrage uit 2009 van € 0,4 
miljoen voor Huisvesting Brede Scholen die in 2010 voor vier Brede Scholen is ingezet stijgen de baten en 
lasten in gelijke mate.

2.2  Subresultaatgebied Jeugd

2.2.1 Jeugd: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 8: Juiste zorg voor kinderen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal (Amsterdamse) kinderen 

dat geïndiceerde zorg ontvangt

5.170 (2007)24 4.975 5.300 4.60025 4.300

Doelstelling 9: Vroegtijdige signalering en ondervanging problemen bij jongeren

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Gebruik van bijzondere trajecten 

risicojongeren

3.250 trajecten 
(2007)

3.199 0 Zie doelstelling 3 0

24 Oorspronkelijk was in de Begroting 2009 het getal 2.200 opgenomen, echter dit getal bleek geen reële 
voorstelling van de situatie in 2007. Deze eerder gehanteerde meetmethode is dan ook vervangen, met 
als resultaat dat het aantal kinderen dat geïndiceerde zorg heeft ontvangen in 2007 uitkomt op 5.170.

25 De realisatie 2010 komt lager uit dan werd begroot. Dit verschil heeft met name te maken met het feit 
dat een aantal lichtere zorgtrajecten die in 2007 nog onder de zorg op indicatie vielen, inmiddels tot het 
lokaal gefinancierde domein behoren. Daarnaast hebben de Ouder- en Kindcentra ook een dempend 
effect op de instroom in de jeugdzorg.
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Doelstelling 10: Hulp bij de opvoeding voor ouders die dat nodig hebben

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Totaal aantal opvoeders dat 

gebruik maakt van opvoedings-

ondersteuning (registratie 

Triple-P)

775 (2007) 3.358 5.000 6.00026 5.000

Aantal OKC’s per stadsdeel In 11 stadsdelen 
zijn 15 OKC’s 
(2007)

Ieder stadsdeel 
heeft 1 of 
meerdere OKC’s 
(0-4)
(totaal 14 stads-
delen, 20 OKC’s)

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

In 7 stadsdelen, 
19 OKC’s 
(0-12) 

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

Doelstelling 11: In hun (groei naar) volwassenheid vertonen kinderen en jongeren van nu geen maatschappelijk ongewenst gedrag

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal pvo’s27 ‘first offenders’28 2.765 (2007) 1.942 2.978 1.94729 2.978

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
De Jeugdzorg is de verantwoordelijkheid van de Stadsregio Amsterdam. Verantwoording vindt plaats in de 
regioraad. 

De stedelijke implementatie van Triple P is in 2010 afgerond. Dit is een positief opvoedprogramma dat zorgt 
voor een laagdrempelige en positieve benadering van opvoedvragen. Als laatste onderdeel is dit najaar 
ook het aanbod Positief Opvoeden voor ouders van tieners van start gegaan. Met het tienerpakket bij de 
overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs hebben de OKC’s ook invulling geven aan hun taak 
voor ouders en kinderen ouder dan 12 jaar.

In november heeft uw Vergadering ingestemd met decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor de 
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en van de OKC middelen naar de stadsdelen. 

Het kabinet is voornemens om de jeugdzorg, de jeugd-GGZ en jeugd-LVG30 in 2015 onder de verantwoor-
delijkheid van gemeenten te brengen. De gemeente Amsterdam sorteert hierop voor door een visie te 
ontwikkelen op en te experimenteren met toekomstscenario’s van de jeugdzorg. Tegelijkertijd is er ingezet 

26 Verwachting gebaseerd op halfjaar cijfers.
27 PVO = verkort proces verbaal dat de politie onmiddellijk na het verhoor van een minderjarige verdachte 

opmaakt.
28 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.

29 Bij het opstellen van de begroting is men in het Regionaal Veiligheidsplan uitgegaan van een jaarlijkse 
stijging van 2,5%. Dit heeft geleid tot het verwachte aantal van 2.978. Deze verwachting is uitgebleven.

30 Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap.
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om de basisvoorziening voor kinderen en opvoeders op orde te krijgen (bijvoorbeeld door middel van 
investeringen in kwalitatief goede, toegankelijke OKC’s en zorgstructuren in het onderwijs). 

Stadsdeel Noord en stadsdeel Zuidoost doen mee in een pilot om na te gaan wat de OKC’s nodig hebben 
om zonder tussenkomst van Bureau Jeugdzorg te verwijzen naar vrijwillige jeugdhulpverlening. 

Doelstelling 9: Vroegtijdige signalering en ondervanging problemen bij jongeren
Zie voor toelichting doelstelling 3.

Doelstelling 11: In hun (groei naar) volwassenheid vertonen kinderen en jongeren van nu 
geen maatschappelijk ongewenst gedrag
Jongeren die een delict plegen (first offenders) worden besproken door het Openbaar Ministerie en 
verschillende zorgpartners. In 2010 kregen deze jongeren een traject uit het sociaal domein aangeboden. 
Deze trajecten dragen bij aan het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Voorbeelden zijn: 8 tot 8 arrange-
menten, trajecten Nieuwe Perspectieven & Nieuwe Perspectieven Preventief, Tienermoeders, Vangnet/
LTB, (O)MPG-aanpak, VSV aanpak, de Uitdaging, Halt, FFTplus, FFPS en de straatcoaches (Stichting Aanpak 
Overlast Amsterdam).

Doelstelling overige Jeugd

Jeugd en Veiligheid
In het voorjaar van 2010 heeft ons College het beleidsplan Veiligheid begint vroeg. De Amsterdamse aanpak 
van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast 2010-2011 vastgesteld. De grootste verandering voor de komende 
periode is dat het beleid sterker wordt gericht op de leeftijdscategorie 10-16 jaar. De meeste en zwaarste 
criminaliteit wordt gepleegd door jongeren die op jonge leeftijd al antisociaal gedrag vertonen. Daarom 
dient eerder te worden ingegrepen door de gemeente (straf en zorg). Kinderen jonger dan twaalf jaar die 
antisociaal gedrag vertonen, moeten kunnen rekenen op snelle en passende zorg. De jongere en het gezin 
staan daarbij centraal en krijgen een aanpak op maat.

De gemeente Amsterdam heeft een nieuw stedelijk schoolveiligheidsbeleid. Deze aanpak ondersteunt de 
schoolbesturen (in het VO) die primair verantwoordelijk zijn voor schoolveiligheid. Het is een probleem-
gerichte aanpak die maatwerk levert, juist op die scholen die het hard nodig hebben. Het doel is herstel 
van normen en waarden in het Amsterdams onderwijs om zo een veilig leer- en leefklimaat voor leerlingen 
en docenten te creëren. Daartoe wordt in overleg met de school een plan van aanpak gemaakt om de 
veiligheids-, verzuim- en zorgsituatie op de school te verbeteren. Een van de instrumenten om dit te 
bereiken is de inzet van een schoolveiligheidsteam (SVT) op de school (samenwerking tussen politie, 
gemeente en school). Momenteel zijn er zes SVT’s in Amsterdam. Daarnaast hebben ongeveer dertig 
Amsterdamse VO scholen in 2010 subsidie aangevraagd voor projecten om de veiligheid te verbeteren of 
te waarborgen. Prioriteit krijgen de onderwerpen die door uw Vergadering hoog op de agenda zijn gezet 
(tegengaan geweld, pesten, homo-emancipatie en discriminatie).

8 tot 8 aanpak
In 2010 heeft de ‘van acht tot acht aanpak’ in de stadsdelen Nieuw West (Slotervaart, Osdorp, Geuzenveld-
Slotermeer), Oost en Zuidoost 213 jongeren begeleid. In 2010 zijn 43 dossiers succesvol afgesloten, hiermee 
komt het totaal aantal succesvol afgesloten dossiers op 102. De 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.

MPG-aanpak
Op 27 november 2008 tekenden stad, Stadsregio Amsterdam en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie 
Amsterdam (BJAA) het Convenant Multi Probleem Gezinnen (MPG) voor de Stadsregio Amsterdam. 
Uit onderzoeken (o.a. Systeem in Beeld) is gebleken dat de zorg versnipperd was, de effectiviteit in de jeugd-
hulpverlening gebrekkig was en een deel van de probleemgezinnen buiten beeld bleef. Deze collegeperiode 
is daarom versterkt ingezet op de MPG aanpak. 

In 2010 waren er circa 600 gezinnen die gebruik maakten van de MPG aanpak, waarvan er voor circa 300 
gezinnen stedelijke regie nodig bleek, uitgevoerd door de gezinsmanagers van de instellingen die in de 
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MPG aanpak participeren. De meeste gezinnen kunnen na inzet van gezinsmanagement verder met een 
eigen netwerk en/of reguliere hulp. 
Het maken van gezamenlijke basisafspraken over de aanpak van multiprobleem gezinnen in de Stadsregio 
Amsterdam heeft geleid tot de volgende resultaten:
�� multiprobleem gezinnen worden eerder en beter in beeld gebracht
�� er wordt voor ieder multiprobleem gezin één integraal interventieplan gemaakt en uitgevoerd, onder 

regie van één gemandateerde gezinsmanager
�� door stroomlijning van de samenwerkende specialisten wordt de geboden hulpverlening effectiever en 

efficiënter ingezet
�� er wordt minder overlast veroorzaakt door multiprobleem gezinnen
�� kinderen kunnen zich veilig en zonder bedreiging verder ontwikkelen

Binnen de aanpak is de inzet van de ‘eigen kracht conferenties’ (EKC) belangrijk. Dit is een eenmalige 
bijeenkomst om het eigen netwerk van het gezin te versterken. In 2010 hebben in Amsterdam rond de 330 
gezinnen ondersteuning door middel van een EKC gehad.

2.2.3 Jeugd: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten +

doelstelling 8 juiste zorg voor kinderen 2,9 2,9 2,8 2,9

doelstelling 9 vroegtijdig signaleren 0,0 3,8 5,7 5,8

doelstelling 10 hulp bij de opvoeding 13,3 16,4 13,9 12,7

doelstelling overige jeugd 22,7 13,5 15,8 20,0

Totaal Lasten 39,1 36,6 38,3 41,3

Baten -

doelstelling 8 juiste zorg voor kinderen 0,0 0,0 0,0 0,0

doelstelling 9 vroegtijdig signaleren 0,0 0,0 0,0 0,0

doelstelling 10 hulp bij de opvoeding 6,9 7,7 9,6 8,3

doelstelling overige jeugd 9,6 1,6 2,5 6,4

Totaal baten 16,5 9,3 12,1 14,7

Mutaties in reserves

doelstelling 9 vroegtijdig signaleren 0,9 -1,4 -2,9 -2,9

doelstelling overige jeugd -1,2 0,0 -0,2 -1,0

Totaal mutatie reserves 0,0 -1,4 -3,1 -3,9

Saldo (lasten-baten+mut reserves) 21,5 25,9 23,1 22,7

In de bovenstaande tabel is aangegeven wat de gerealiseerde lasten en baten zijn per doelstelling van het 
subresultaatgebied jeugd ten opzichte van de Begroting 2010. De totale lasten in de Jaarrekening 2010 
zijn € 41,3 miljoen. Dit is € 4,7 miljoen hoger dan ten opzichte van de begrote lasten van € 36,6 miljoen. 
De totale baten zijn eveneens hoger en stijgen met € 5,4 van € 9,3 miljoen in de begroting tot € 14,7 miljoen 
in de jaarrekening. In het bovenstaande overzicht zijn de lasten en baten van doelstelling 11 niet opgenomen 
omdat de bijbehorende cijfers officieel onderdeel zijn van het resultaatgebied Openbare orde en veiligheid. 
Hieronder volgt een toelichting per doelstelling.

Doelstelling 8: Juiste zorg voor kinderen
Ultimo 2010 komt het saldo uit op € 2,9 miljoen, waarvan € 2,9 miljoen aan lasten en € 0,0 miljoen aan 
baten. Ten opzichte van de begroting is er geen afwijking. De middelen zijn conform de begroting besteed. 

Doelstelling 9: Vroegtijdige signalering en ondervanging problemen bij jongeren
Ultimo 2010 komt het saldo van deze doelstelling uit op € 2,8 miljoen, waarvan € 5,8 miljoen aan lasten en 
een onttrekking aan de reserve bijzondere trajecten risicojongeren van € 2,9 miljoen. Ten opzichte van de 
begroting stijgt het saldo met € 0,4 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard door:
�� een saldostijging van € 0,4 miljoen door de toevoeging van de Decentralisatie Uitkering Leefbaarheid en 

Veiligheid ten behoeve van risicojongeren
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De onttrekking aan de reserve Bijzondere trajecten risicojongeren – en daarmee de besteding – is € 1,5 
miljoen hoger dan begroot en is saldoneutraal. 

Doelstelling 10: Hulp bij de opvoeding voor ouders die dat nodig hebben
Ultimo 2010 komt het saldo van deze doelstelling uit op € 4,4 miljoen, waarvan € 12,7 miljoen aan lasten en 
€ 8,3 miljoen aan baten. Ten opzichte van de begroting daalt het saldo met € 4,3 miljoen.
Dit wordt onder andere verklaard door:
�� een daling in de lasten van € 0,2 miljoen door nominale aanpassingen
�� een incidentele budgetoverheveling van de JA/KE middelen van € 4,1 miljoen naar het resultaatgebied 

Zorg (GGD)

De toevoeging van de resterende BDU rijksmiddelen 2009 Jeugd en Gezin van € 0,6 miljoen veroorzaken 
een saldoneutrale stijging van de baten als de lasten.

De middelen zijn besteed aan projecten zoals:
�� diverse producten uit Maatwerkdeel van het basispakket Jeugdgezondheidszorg
�� OKC trainingen 
�� Interventies zoals Sprint, Preventies 2009, VTO expert team en Triple P en En nu Ik voor gezamenlijk 

Doelstelling 11: In hun (groei naar) volwassenheid vertonen kinderen en jongeren van nu 
geen maatschappelijk ongewenst gedrag
Aan deze doelstelling is één begrotingsvolgnummer gekoppeld. Het betreft volgnummer 620.04.03 
Jeugd en Veiligheid. Dit volgnummer valt cijfermatig gezien onder het Resultaatgebied Openbare orde en 
veiligheid. De gerealiseerde lasten in de Jaarrekening 2010 zijn € 11,6 miljoen en de gerealiseerde baten zijn 
€ 3,0 miljoen (zie tabel hieronder).

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten doelstelling 11 8,9 8,3 8,7 11,6

Baten doelstelling 11 6,3 0,3 0,2 3,0

Saldo 2,6 8,0 8,5 8,6

Ultimo 2010 is het saldo € 8,6 miljoen. Ten opzichte van de begroting is dit een stijging van € 0,6 miljoen.
De stijging in het saldo is als volgt te verklaren:
�� een saldoverhoging door het stijging van de lasten met € 0,4 miljoen door extra middelen uit de 

Decentralisatie Uitkering Leefbaarheid en Veiligheid (Raadsbesluit 16 december 2009)
��  een stijging van het saldo door een verlaging van de baten van € 0,1 miljoen heeft betrekking op de 

opname van de bijdrage Halt van € 0,1 miljoen (voorheen via inkomsten Openbare Orde en Veiligheid) in 
de Decentralisatie Uitkering

�� Een saldoverhoging van € 0,1 miljoen door het BAAK-besluit inzake de nominale aanpassingen en 
afrondingsverschillen

Een saldoneutrale ontwikkeling (gelijke verhoging baten als lasten) betreft de budgetoverheveling vanuit 
het Resultaatgebied Openbare orde en veiligheid naar deze doelstelling van de middelen voor Nieuwe 
Perspectieven en Tools4U van € 2,8 miljoen met als doel een beschikking naar Spirit te sturen voor deze 
projecten.

Doelstelling overige Jeugd
Onder deze doelstelling vallen de budgetten van begrotingsvolgnummers waarvoor nog geen expliciete 
doelstelling is geformuleerd in de Begroting 2010. Voor de verantwoording van alle baten en lasten binnen 
dit subresultaatgebied worden ze voor de volledigheid wel genoemd.

Ultimo 2010 komt het saldo uit op € 12,6 miljoen, waarvan € 20,0 miljoen aan lasten en € 6,4 miljoen aan 
baten en een per saldo onttrekking van € 1,0 miljoen aan de reserves. Ten opzichte van de begroting is dit 
een saldostijging van € 0,7 miljoen.
Dit wordt onder andere verklaard door:
�� een saldostijging door de toevoeging van de Decentralisatie Uitkering Aanpak Marokkaans-Nederlandse 

Probleemjongeren van € 0,6 miljoen aan deze doelstelling.
�� een saldostijging door een stijging van de lasten met € 0,8 miljoen voor het project 8 tot 8 (straatcoaches) 
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uit decentralisatie-uitkering Leefbaarheid & Veiligheid (Raadsbesluit 872, 9 december 2010)
�� een saldodaling door een daling van de lasten met € 0,2 miljoen vanwege de negatieve nominale 

aanpassing 
�� een saldodaling door lagere uitgaven op diverse stelposten Sociaal Cultureel Werk van € 0,2 miljoen
�� Een saldodaling van € 0,1 miljoen door een stijging van de lasten met € 0,9 miljoen als gevolg van het 

besluit van ons College van 5 oktober 2010 m.b.t. de verhuizing Circus Elleboog naar Laan van Spartaan 
(Raadsbesluit 16 december 2010). Deze stijging wordt gecompenseerd door een onttrekking aan de 
reserves Elleboog en Laan van Spartaan van € 1 miljoen, en leidt dus tot een saldodaling van € 0,1 
miljoen

�� een saldodaling van € 0,1 miljoen als gevolg van een incidentele bijdrage vanuit Brede Talent Ontwikke-
ling voor evenementen binnen de XXXS Kaart

�� een saldodaling van € 0,1 miljoen door overige kleine verschillen in baten en lasten

Naast de saldoverhogende en verlagende ontwikkelingen zijn er ook saldoneutrale ontwikkelingen waarbij 
de baten en lasten in gelijke mate stijgen dan wel dalen:
�� hogere uitgaven van € 0,4 miljoen voor administratieve kosten van diverse ESF/WPB projecten uit het 

resultaatgebied EJD worden gecompenseerd door extra baten uit de WPB en ESF regelingen ter hoogte 
van hetzelfde bedrag

�� de uitgaven op de apparaatskosten jeugd zijn € 0,17 miljoen en worden grotendeels gecompenseerd 
door extra baten van de Stadsregio en uit detachering 

�� kinderdagverblijven: de saldo neutrale stijging van uitgaven en inkomsten van € 3,4 miljoen betreft de 
regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI): de gemeente betaalt voorschotten namens stadsdelen aan 
Chikuba, de organisatie die de bemiddeling en de plaatsing van de kinderen uitvoert. Vervolgens worden 
dezelfde bedragen doorgefactureerd aan de stadsdelen 
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2.3  Subresultaatgebied Diversiteit 

2.3.1 Diversiteit: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2011

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

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 2006-2010

Percentage Amsterdammers dat 

zich verbonden voelt met de stad

85% (2007) 88% 88% 88%31 Peil 2008 
handhaven

Aantal goed functionerende 

stedelijke zelforganisaties die 

werken aan integratie participatie 

en sociale cohesie

88 (2007) 81 90 7232 90

Doelstelling 13: Aanpak discriminatie

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 2006-2010

% ervaren discriminatie vanwege 

etnische achtergrond (Surinaams, 

Marokkaans, Turks en Nederlands)

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

Marokkanen 45%
Surinamers 33%
Turken 32%

Marokkanen 46%
Surinamers 31%
Turken 27%

Marokkanen 31%
Surinamers 23%
Turken 27%

Marokkanen 46%
Surinamers 31%
Turken 27%

% ervaren discriminatie vanwege 

seksuele voorkeur (homoseksuelen)

Homo mannen 
27%
Homo 
vrouwen:9%
(2007)

Homo mannen 
26%
Homo vrouwen 
8%

Homo mannen 
20%
Homo vrouwen 
7,5%

Homo mannen 
19%
Homo vrouwen 
10%

homo mannen 
20%
homo vrouwen 
7,5%

% ervaren discriminatie vanwege 

geslacht

6% (2007) 3% 2%

% ervaren discriminatie (algemeen) 26% (2007) 23% 18% 21% 18%

Aantal meldingen discriminatie 810 (2007) - 900 920 900

% met een positief beeld van hoe 

mensen met een verschillende 

etnische of culturele achtergrond 

met elkaar omgaan in de stad

Minst positief 
beeld over
Marokkanen 41%
Antillianen 28%
Moslims: 20%
(2007) 

Marokkanen 30%
Antillianen 19%
Moslims 15%

Marokkanen 37%
Antillianen 26%
Moslims 18%

Percentage Amsterdammers 

met vrienden uit andere etnische 

groepen

35% 35% 38%

31 Het percentage verbondenheid met de stad is in 2010 niet gemeten. In 2009 bedroeg dit percentage bedroeg 88%. 
Het percentage Amsterdammers dat zich thuis voelt in de stad is wel gemeten en was in 2010 83%. In 2009 was dit 
82%. Door de grote samenhang tussen deze twee maten kunnen we aannemen dat waarschijnlijk ook de mate van 
verbinding met de stad stabiel is over de tijd.

32 De beoogde streefwaarden voor gesubsidieerde instellingen en activiteiten vanuit de subsidieverordening Integratie, 
Participatie en Sociale Cohesie (SIP) zijn door de bezuinigingen in 2010 naar beneden bijgesteld. Door deze korting op 
het budget zijn er in 2010 dus minder instellingen gesubsidieerd dan in voorgaande jaren.
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2.3.2 Diversiteit: Wat hebben wij ervoor gedaan?

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

Bevorderen sociale (ver)binding en vertrouwen
Ons College heeft erop ingezet dat Amsterdammers zich verbonden voelen met de stad door sociale 
cohesie te bevorderen, door het stimuleren van ontmoeting en het leggen van de juiste verbindingen tussen 
de diverse groepen in Amsterdam. Hierbij ligt de focus op onder andere het stimuleren van kennisuitwisse-
ling, stedelijke debatten en discussie. 

Er is in 2010 een bijdrage geleverd aan:
�� het Keti Koti festival
�� het Ramadanfestival
�� de verkiezing van Zwarte zakenvrouw van het jaar
�� het Islamitisch grafvak op de begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster

Programma Caraïbische Amsterdammers (PCA)
Het programma Caraïbische Amsterdammers heeft als hoofdpunten:
�� het terugdringen van overlast van Caraïbische Amsterdammers via aanpak van schooluitval, werkeloos-

heid, criminaliteit en het bevorderen van maatschappelijke participatie
�� het hanteren van een nieuwe werkwijze waarbij toegeleid wordt naar de reguliere hulp en het toerusten 

van reguliere instellingen met specifieke kennis over de doelgroep

In 2010 is het programmaplan PCA 2010-2014 vastgesteld. Voor dit nieuwe arrangement met het rijk zijn vier 
speerpunten benoemd: 
�� opvoed- en opgroeiondersteuning
�� succesvolle loopbaan
�� participatie in de samenleving
�� verminderen jeugdcriminaliteit 

Deze speerpunten zijn voor 2010 uitgewerkt in zestien concrete projecten die voor het grootste deel zijn 
afgerond. Het programma kent een nauwe samenhang met het programma Aanpak Intensivering Jeugd 
Zuidoost. Bovenstaande heeft de gemeente kunnen realiseren dankzij de rijksbijdrage in 2010 van € 0,52 
miljoen; de gemeente heeft daarbij voor hetzelfde bedrag cofinanciering beschikbaar gesteld.

Preventieve aanpak radicalisering en polarisatie
In 2010 lag de nadruk op de volgende zaken: 
�� het vroegtijdig signaleren van radicalisering door het intensiveren van activiteiten op het gebied van 

onderwijs. En door trainingen en activiteiten gericht op de weerbaarheid van moslims tegen radicalisering 
en polarisatie. Een voorbeeld is het project Voorkomen is beter dan genezen van de Raad van Moskeeën

�� het de-radicaliseren van jongeren en het aanpakken van het radicaal gedachtegoed door het ontwikkelen 
en inzetten van interventies n.a.v. meldingen 

�� het vergroten van de weerbaarheid, onder meer via bijzondere aandacht voor professionals die met 
jongeren werken en kwetsbare jongeren. Bijvoorbeeld alternatief aanbod jongerenwerk door stichting 
Stimulanz

�� het verkleinen van de voedingsbodem van radicalisering door een actieve aanpak en tegengaan van 
discriminatie en intolerantie

2010 is door stad en stadsdelen gewerkt aan de uitvoering van het actieplan ‘Amsterdam tegen 
radicalisering’.
In dit verband zijn de volgende activiteiten opgepakt: 
�� het aanjagen en ondersteunen van de ontwikkeling en uitvoering van een (preventieve) lokale aanpak in 

de stadsdelen
�� het ontwikkelen en inzetten van interventies n.a.v. meldingen radicalisering en polarisatie
�� op- en uitbouw meld- en adviespunt radicalisering en opbouw van het netwerk en het intensiveren van de 

kennisopbouw en uitwisseling 
�� aanpak van (de voedingsbodem van) radicalisering en tegengaan van discriminatie en intolerantie
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�� trainingen radicalisering (vervreemding en polarisatie) voor professionals 
�� intensiveren van activiteiten op het gebied van onderwijs en (preventie van) radicalisering, vervreemding en 

polarisatie

Emancipatie en participatie
Onder het emancipatiebeleid valt een aantal grote noemers zoals homobeleid en de Subsidieverordening 
Integratie, Participatie en Sociale Cohesie (SIP). In het kader van de SIP worden de activiteiten ondersteund van een 
aantal goed functionerende stedelijke zelforganisaties die werken aan integratie, participatie en sociale cohesie. 
In 2010 zijn deze organisaties op basis van een tussentijdse door de uw Vergadering gevraagde bijstelling 
meer ingezet bij het bestrijden van armoede, tegengaan van homo-intolerantie en anti-discriminatie. In het 
voorjaar van 2010 is de verordening geëvalueerd door een extern bureau. Op basis hiervan zal ons College in 
2011 aanbevelingen doen voor de toekomst van de SIP en eventuele bijstellen.

Ook is de problematiek met betrekking tot het welbevinden, de emancipatie en de psychosociale problemen 
waarmee sommige jonge allochtone vrouwen te kampen hebben, opgepakt. Om beter zicht te krijgen op de 
aard en de omvang van deze problematiek, is rond dit thema in december een expertmeeting georganiseerd. 
Tijdens deze expertmeetings zijn ervaringen en ‘good practices’ over deze problematiek uitgewisseld. 
Een tweede expertmeeting vindt in 2011 plaats.

In 2010 heeft het in 2009 opgezette Servicepunt Vrouwenemancipatie (SPE) praktische ondersteuning aan 
vrouwenorganisaties geboden en is gewerkt aan het opstellen van een agenda van de belangrijkste punten die 
vrouwen belemmeren in hun emancipatie. In 2011 wordt het SPE geëvalueerd en zal ons College voorstellen 
doen over de eventuele voortzetting. 

In het kader van het Actieprogramma Amsterdam Gay Capital 2009-2011 is er in het afgelopen jaar bijzondere 
aandacht besteed aan de veiligheid van homo’s, lesbische vrouwen, oudere homo’s en homo’s die afkomstig 
zijn uit etnische of religieuze groepen die homoseksualiteit niet of minder accepteren. De uitvoering loopt 
grotendeels op schema. Het is nog te vroeg om in te gaan op eventuele effecten, omdat het programma daar 
nog niet lang genoeg voor loopt. Het actieprogramma Gay Capital zal eind 2011 geëvalueerd worden.
In 2010 is gewerkt aan de volgende onderwerpen:
�� tegengaan van discriminatie van homo’s
�� homo-emancipatie onder niet-westerse Amsterdammers: nadat de gemeente in 2009 een goed bezochte 

themabijeenkomst met etnische zelforganisaties over Gay Capital heeft georganiseerd, hebben in 2010 tien 
etnische organisaties subsidie ontvangen voor activiteiten gericht op homo-emancipatie in eigen kring.

�� bespreekbaar maken van homo-emancipatie onder jongeren
�� homotoerisme en -evenementen in een internationale topstad
�� homo-emancipatie en zichtbaarheid versterken in de sport
�� lesbische en biseksuele vrouwen en homoseksuele ouderen

Doelstelling 13: Aanpak discriminatie
De gemeente werkt binnen de Aanpak Discriminatie Amsterdam 2009-2010 samen met verschillende partners: 
politie, meldpunt discriminatie regio Amsterdam (MDRA), gay-netwerken, vrouwenorganisaties, zelforganisa-
ties, scholen, werkgevers, sportorganisaties, horeca, et cetera. 
Binnen de aanpak Discriminatie is in de volgende domeinen gewerkt aan het tegengaan van discriminatie.

Discriminatie op scholen
In het kader van het kwartiermakersproject diversiteit, dat zich richt op discriminatie op school, zijn in 2009-2010 
zesendertig scholen bereikt. In totaal zijn daarmee in de jaren 2007-2010 vijfenzestig van de circa zeventig 
scholen voor voortgezet onderwijs (VO) bereikt. In het schooljaar 2009-2010 heeft het COC daarnaast met 
veertig VO scholen regelmatig contact, met vijfendertig incidenteel of niet. Het COC werkt ook samen met 
het kwartiermakersproject. Ook hebben veertig VO-scholen in het schooljaar 2009-2010 subsidie ontvangen 
voor de uitvoering van projecten op het gebied van sociale veiligheid, waaronder tegengaan discriminatie. 
In opdracht van de gemeente is onderzoek uitgevoerd naar discriminatie in het primair onderwijs. Het onder-
zoeksrapport is met uw Vergadering besproken, en aansluitend met de gezamenlijke schoolbesturen Primair 
Onderwijs. In januari 2011 doen de schoolbesturen voorstellen voor een aanpak.

Discriminatie op de arbeidsmarkt
Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft in het kader van de Aanpak Discriminatie 
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2009-2010 voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om werkgevers ervan te doordringen dat discriminatie op de 
werkvloer moet worden teruggedrongen. Ook de gemeente maakt daar intern werk van, door te bevorderen 
dat er meer vrouwen en personen met een niet-westerse achtergrond in de ambtelijke top komen en dat 
er meer diversiteit in adviesraden komt. De diversiteitsdoelstelling van het gemeentelijk personeelsbeleid 
wordt onverkort gehandhaafd. In het kader van de Aanpak Discriminatie zijn acties uitgevoerd ten behoeve 
van het op peil houden van stageplaatsen binnen de gemeente, intensivering van het aantal VMBO en MBO 
stageplaatsen en over het trainen van jongeren om ze beter door sollicitatieprocedures heen te laten komen. 
Diversiteit op managementniveau is onderdeel van de bestuurlijke aandachtpunten (2009 t/m 2011). Verder 
is vanuit de gemeente opdracht gegeven om de verschillende gemeentelijke adviesraden bij te staan in het 
vervullen van vacatures binnen hun geledingen met diversiteitskandidaten.

Discriminatie in uitgaansleven
Om discriminatie in het uitgaansleven tegen te gaan, loopt er vanaf januari 2010 een pilot, waarbij mobiel, 
via SMS, melding gedaan kan worden van onterechte weigering aan de deur van Amsterdamse clubs of 
discotheken. Omdat aan discriminatie in het uitgaansleven ook een andere kant kleeft, namelijk overlast van 
jongeren in clubs, heeft Jongerencentrum Argan in samenwerking met de partners in het Panel Deurbeleid, 
jongerencentra en scholen een trainingstraject voor jongerenwerkers ontwikkeld, waarmee jongerenwerkers in 
staat worden gesteld om jongeren te attenderen op de gevolgen van hun negatieve gedrag in het uitgaans-
leven. De gemeente heeft in 2010 met een aantal partners, waaronder de politie, de Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN), het jongerencentrum Argan en de jongerenorganisatie JAA!, afspraken gemaakt over het 
tegengaan van discriminatie in het uitgaansleven. Er is veel aandacht voor preventie van discriminatie, onder 
meer door voorlichting op scholen en gesprekken met jongeren. Daarnaast is het belangrijk dat slachtoffers 
discriminatie melden. Dit zal een centraal thema zijn bij de gemeentelijke anti-discriminatiecampagne die in 
2011 van start gaat.

Intensivering aanpak discriminatie en geweld tegen homo’s 
Discriminatie van homoseksuelen had permanente aandacht in de Aanpak Discriminatie 2009-2010 en in het 
programma Gay Capital.
De politie treedt op waar dit mogelijk is. Aangiften van discriminatie moeten direct worden opgenomen. 
Daarvoor is opnieuw extra alertheid gevraagd binnen de politieorganisatie. 
Daarnaast beschikt het politiekorps over een speciaal netwerk bestaande uit homo- en biseksuele politie-
mensen, bekend onder de naam ‘Roze in blauw’. Dit netwerk is via een speciaal telefoonnummer bereikbaar 
voor slachtoffers en melders, teneinde zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Als het OM kan vervolgen, gebeurt 
dat. Bij delicten met een discriminatoir aspect wordt strafverhoging van 50% geëist. Met Reclassering worden 
maatwerktrajecten afgesproken na een veroordeling. Een speciale officier behandelt discriminatiezaken en 
om meer zichtbaarheid te geven aan de vervolging van discriminatie onderzoekt het OM mogelijkheden 
voor een themazitting discriminatie. Het OM biedt ‘slachtoffergesprekken’ aan – bij homozaken wordt dit 
geïntensiveerd.

2.3.3 Diversiteit: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten +

doelstelling 12 versterken sociale 8,7 6,7 6,5 6,6

doelstelling 13 aanpak discriminatie 1,6 1,9 1,6 1,6

Totaal Lasten 10,3 8,5 8,0 8,2

Baten -

doelstelling 12 versterken sociale 0,6 0,0 0,0 1,0

doelstelling 13 aanpak discriminatie 0,0 0,0 0,0 0,2

Totaal baten 0,6 0,0 0,0 1,1

Mutaties in reserves

doelstelling 12 versterken sociale 0,7 0,0 -0,4 -0,1

Totaal mutatie reserves 0,7 0,0 -0,4 -0,3

Saldo (lasten-baten+mut reserves) 10,4 8,5 7,7 6,7

In de bovenstaande tabel is aangegeven wat de gerealiseerde lasten en baten zijn per doelstelling van het 
subresultaatgebied Diversiteit ten opzichte van de Begroting 2010. De totale lasten in de Jaarrekening 2010 
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zijn € 8,2 miljoen. Dit is € 0,3 miljoen lager dan ten opzichte van de begrote lasten van € 8,5 miljoen. 
De totale baten zijn ultimo 2010 € 1,1 miljoen ten opzichte van € 0,0 begroot. Hieronder volgt een 
toelichting per doelstelling.

Doelstelling 12: Versterken Sociale Cohesie, ontmoeting en binding van Amsterdammers
Ultimo 2010 komt het saldo van deze doelstelling uit op € 5,5 miljoen, waarvan € 6,6 miljoen aan lasten en 
€ 1,0 miljoen aan baten en een per saldo onttrekking aan de reserves van € 0,1 miljoen. Ten opzichte van de 
begroting daalt het saldo met € 1,2 miljoen.
Dit wordt onder andere verklaard door:
�� een saldostijging van € 0,4 miljoen door toevoegen van de apparaatskosten aan het subresultaatgebied 

Diversiteit. Deze lasten waren voorheen ondergebracht bij het subresultaatgebied Educatie. Door de 
wijziging is een betere aansluiting van de kosten bij de doelstelling ontstaan. Deze mutatie is saldo 
neutraal binnen het resultaatgebied EJD

�� een saldo daling van € 0,1 miljoen door de negatieve nominale prijsaanpassing 2010
�� een saldo daling van € 0,2 miljoen door lagere besteding voor de vangnetvoorziening ID banen van € 0,4 

miljoen en de toevoeging van € 0,2 miljoen hiervan aan de nieuwe reserve lidmaatschap OBA in stadspas. 
Hieruit wordt het gratis lidmaatschap van de OBA voor stadspashouders bekostigd. Hierover heeft uw 
Vergadering bij de begrotingsbehandeling 2011 motie 510’ aangenomen

�� een saldodaling van € 0,1 miljoen door lagere subsidievaststellingen voor allochtonenorganisatie van 
voorgaande jaren 

�� een saldodaling van € 0,1 miljoen door lagere bestedingen van € 0,1 miljoen op het diversiteitsbeleid. 
De bestedingen voor de hierin opgenomen prioriteit Sociale cohesie en economische crisis zijn € 75 
duizend lager

�� een saldodaling van € 0,2 miljoen door lagere besteding van € 0,2 miljoen op de apparaatskosten 
Diversiteit (unit BIND) doordat de formatie niet het hele jaar volledig is bezet

�� een saldodaling van € 0,2 miljoen door de onttrekking van € 1,1 miljoen aan de reserve wij Amster-
dammer en de toevoeging van deze middelen aan de nieuwe reserve Radicalisering en polarisatie. 
De vrijgevallen middelen betreffen het onderdeel Kosmopolis van Wij Amsterdammers

�� een saldodaling van € 1,0 miljoen door niet begrote inkomsten als gevolg van vervallen verplichtingen 
van Wij Amsterdammers

Naast de saldoverhogende en verlagende ontwikkelingen zijn er ook saldoneutrale ontwikkelingen waarbij 
de baten en lasten in gelijke mate stijgen dan wel dalen:
�� ons College heeft op 30 juni 2009 besloten het bureau Platform Amsterdam Samen, welke verantwoor-

delijk is voor de uitvoering van het programma Wij Amsterdammers, op te heffen en het budget van 
€ 2,6 miljoen bij de drie beleidslijnen van Platform Amsterdam Samen (PAS) te weten Preventie van 
radicalisering en polarisatie, Sociale binding en vertrouwen en Informatiehuishouding onder te brengen in 
de lijn, bij de diensten (DMO en OOV)

�� de reserve restant gehouden bedragen wordt voor € 0,2 miljoen onttrokken, dit is saldoneutraal omdat 
hiertegenover lasten staan voor hetzelfde bedrag

Doelstelling 13: Aanpak discriminatie
Ultimo 2010 komt het saldo van deze doelstelling uit op € 1,5 miljoen, waarvan € 1,6 miljoen aan lasten en 
€ 0,2 miljoen aan baten. Ten opzichte van de begroting daalt het saldo met € 0,4 miljoen.
Dit wordt onder andere verklaard door:
�� een saldodaling van € 1,0 miljoen door de overdracht van de middelen voor vrijwilligerswerk naar het 

resultaatgebied Zorg. Ons College heeft op 16 februari 2010 besloten deze middelen voor de Vrijwil-
ligerscentrale (VCA), de vrijwilligersverzekering en de participatie-enveloppe aan de Dienst Wonen Zorg 
en Samenleven (DWZS) over te dragen. Deze mutatie is voor de gemeente budget neutraal

�� een saldostijging van € 0,5 miljoen door de overheveling van de middelen voor de structurele subsidie 
aan het Mozeshuis van Onderwijs (doelstelling overige educatie) naar Diversiteit. Deze mutatie leidt tot 
een saldostijging bij deze doelstelling maar is binnen het resultaatgebied saldo neutraal

�� een saldostijging van € 0,2 miljoen door de toevoeging van Decentralisatie Uitkering voor homo-
emancipatie van € 50 duizend aan deze doelstelling (Raadsbesluit van 9 september 2009 m.b.t. 
het actieprogramma Amsterdam Gay Capital 2009-2011) en de toevoeging van Decentralisatie Uitkering 
1001 kracht van € 0,15 miljoen 

�� een saldodaling van € 0,1 miljoen door prijscompensatie 2010



Jaarrekening 2010 Resultaatgebieden 131

ed
ucatie, jeug

d
  

en d
iversiteit

2.4  Subresultaatgebied Openbare Bibliotheek Amsterdam 

(OBA)

2.4.1 Openbare Bibliotheek: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 

2.4.2 Openbare Bibliotheek Amsterdam: Wat hebben we ervoor gedaan? 

In 2010 is een start gemaakt met de stadsbrede ambtelijke werkgroep OBA. Deze werkgroep onderzoekt de 
kwaliteit en de functie van het netwerk van bibliotheekfilialen, de relatie tussen de filialen in de stadsdelen 
en de centrale vestiging aan het Oosterdok en de effecten van de aangekondigde bezuinigingen. Verder zal 
de werkgroep het convenant openbare bibliotheek tussen de stadsdelen en de centrale stad actualiseren en 
een voorstel doen voor onderlinge afstemming van de prestatieafspraken. In 2011 komt de werkgroep OBA 
met een notitie.

2.4.3 Openbare Bibliotheek Amsterdam: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten +

Doelstelling bibliotheek 18,5 18,9 18,8 18,9

Totaal Lasten 18,5 18,9 18,8 18,9

Baten -

Doelstelling bibliotheek 3,0 3,0 3,1 3,0

Totaal baten 3,0 3,0 3,1 3,0

Mutaties in reserves 0,0 0,0 0,0 0,2

Doelstelling bibliotheek -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Totaal mutatie reserves -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Saldo (lasten-baten+mut reserves) 15,1 15,5 15,2 15,5

Ultimo 2010 is zijn de lasten van de openbare bibliotheek op het Oosterdokseiland € 18,9 miljoen. De baten 
van € 3,2 miljoen betreffen de huurinkomsten van de gemeente. Het saldo van de bibliotheek € 15,3 miljoen. 
Ten opzichte van de begroting is dit € 0,2 miljoen lager. 

Deze saldodaling wordt als volgt verklaard:
�� een saldodaling van € 0,2 miljoen door lagere lasten als gevolg van de negatieve nominale aanpassing

Daarnaast zijn er de volgende saldoneutrale ontwikkelingen:
�� de uitgaven en inkomsten stijgen verder met € 0,1 miljoen vanwege hogere huur (opbrengsten)
�� de onroerende-zaakbelasting gaven zowel bij de lasten als de baten een verhoging van een kleine € 0,1 

miljoen te zien
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3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1  Reserves 

Bedragen x € 1 miljoen Stand
Ultimo

2009

Mutaties 2010 Stand
Ultimo

2010+ -/-

Egalisatie kapitaallasten nieuwbouw Openbare Bibliotheek 14,9 0,0 0,4 14,5

Bijzondere Trajecten Risicojongeren 3,1 0,0 2,9 0,2

Bureau Leerplicht Plus 3,0 0,0 2,6 0,4

Wij Amsterdammers 1,3 0,0 1,1 0,3

Reserve Matchpoint 1,0 0,0 0,4 0,6

Kwaliteit Voortgezet Onderwijs 0,6 0,0 0,3 0,3

Van Acht tot Acht arrangementen 0,2 0,0 0,0 0,2

Onderwijshuisvesting 0,0 0,3 0,3 0,0

Voor- en Vroegschoolse educatie 1,1 0,0 1,1 0,0

Reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat 0,7 0,0 0,7 0,0

Reserve Elleboog 0,3 0,0 0,3 0,0

Reserve restant gehouden bedragen Jeugd 0,5 0,0 0,5 0,0

Reserve GSB III 0,4 0,0 0,4 0,0

Reserve restant gehouden bedragen Educatie 0,2 0,0 0,2 0,0

Reserve kwaliteit basisonderwijs 0,0 2,0 0,0 2,0

Tegengaan Radicalisering en Polarisatie 0,0 0,9 0,0 0,9

Lidmaatschap OBA in stadspas 0,0 0,2 0,0 0,2

WW-uitkering en reïntegratie 0,6 0,0 0,0 0,6

Vakantiegeld 1,1 0,0 1,1 0,0

Totaal Reserves 29,0 3,4 12,4 18,0

Gehandhaafde reserves
De reserve Openbare Bibliotheek is bestemd ter dekking van een deel van de kapitaallasten van de 
nieuwbouw Centrale Bibliotheek. De reserve is conform begroting onttrokken.

De reserve Bijzondere Trajecten Risicojongeren is overeenkomstig de begroting onttrokken (€ 2,9 miljoen), 
de resterende € 0,2 miljoen wordt in 2011 ingezet voor de afloop 4e kwartaal 2010 van de oude trajecten 
risicojongeren.

De reserve BLP+ wordt, zoals is gemeld in de 9-maands-rapportage, onttrokken voor € 2,6 miljoen. 
De resterende € 0,4 miljoen wordt in 2011 ingezet.

De reserve Wij Amsterdammers is voor € 1,1 miljoen onttrokken in het kader van het overhevelen van 
Platform Amsterdam Samen naar de lijndiensten (DMO en OOV). Voor € 0,9 miljoen wordt er een nieuwe 
reserve gevormd. Zie de toelichting bij de reserve Radicalisering en Polarisatie. Voor € 0,2 miljoen valt de 
reserve vrij in het rekeningresultaat als gevolg van de vrijval van Kosmopolis middelen.

De reserve Matchpoint is zoals aangekondigd in de 9-maandsrapportage niet geheel onttrokken. In verband 
met de uitloop van de ontwikkelings- en implementatiefase van Matchpoint is een deel van de werk-
zaamheden (en bijbehorende uitgaven) verschoven naar 2011 waardoor er in 2010 minder aan de reserve 
onttrokken hoefde te worden. (Het resterende deel wordt ter dekking van de naar 2011 verschoven kosten 
ingezet). Een andere oorzaak is gelegen in vertraging in het aanleveren van de offertes voor de kosten 
koppelingen (de regiogemeenten krijgen een deel van de aansluitkosten betaald maar de offertes moeten 
door de leveranciers van de instellingen worden geleverd en dit gebeurt trager dan verwacht).

De reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs is ten dele onttrokken, dit is in afwijking van de begroting. De reden 
voor de afwijking is onder andere vertraging bij de ontwikkeling en implementatie van het RPO (Regionaal Plan 
Onderwijs) en daarmee samenhangende vertraging in de Kwaliteitsaanpak van het Voortgezet Onderwijs.



Jaarrekening 2010 Resultaatgebieden 133

ed
ucatie, jeug

d
  

en d
iversiteit

De reserve 8 tot 8 € van 0,2 miljoen wordt in 2010 niet onttrokken, maar ingezet in 2011. Er zijn minder 
uitgaven gedaan in 2010, tevens zijn er minder middelen beschikbaar in 2011 vandaar dat de reserve in 2011 
wordt ingezet.

Aan de reserve onderwijshuisvesting heeft, als gevolg van het achterwege blijven van de verkoopop-
brengsten van onderwijspanden, een begrote dotatie van € 2,5 miljoen (per saldo – € 2,7 miljoen minder 
toegevoegd en € 0,2 miljoen minder onttrokken) niet plaatsgevonden. De verkoop is niet doorgegaan 
vanwege vertragende factoren, die niet door de gemeente te beïnvloeden zijn. 

Afgewikkelde reserves
De reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie is conform begroting onttrokken en ingezet.

De reserves Elleboog € 0,3 miljoen en SJA € 0,7 miljoen worden onttrokken als gevolg van het B&W besluit 
van 5 oktober 2010 (Raadsbesluit 16 december) verhuizing Circus Elleboog naar Laan van Spartaan.

De reserve Restantgehouden bedragen Jeugd en Onderwijs is geheel onttrokken conform begroting. € 0,1 
miljoen van deze reserve komt ten gunste van resultaatgebied Cultuur en Monumenten (ingezet voor BTO). 
De reserve GSBIII is conform begroting onttrokken en ingezet. De reserve Restantgehouden bedragen 
Educatie is geheel onttrokken conform begroting, hier staan even grote lasten tegenover.

Nieuwe reserves
De reserve kwaliteit basisonderwijs van € 2,0 miljoen wordt gevormd uit de onderbesteding op de kwaliteits-
aanpak basisonderwijs. De kosten van de uitvoering zijn lager dan vooraf begroot, doordat de bijdrage van 
de schoolbesturen hoger is dan verwacht en doordat de lasten, van scholen die in de kwaliteitsaanpak zijn 
opgenomen, zich niet volledig in het eerste jaar voordoen, maar zich ook in latere jaren voordoen (zolang 
de school in de aanpak is opgenomen). De onderbesteding van € 2,0 miljoen wordt gereserveerd om deze 
lasten te dekken. 

De reserve Radicalisering en Polarisatie wordt gevormd voor de uitvoering van de aanpak radicalisering, 
waaronder ook de aanpak in de stadsdelen. De middelen worden ingezet om de volgende doelstellingen 
te bereiken: Tegengaan verdere radicalisering van radicaliserende jongeren, het vergroten van de weerbaar-
heid, het verkleinen van de voedingsbodem voor radicalisering en kennisopbouw- en uitwisseling.
Het actieplan Polarisatie en radicalisering is een meerjarig programma voor de periode 2008-2010 waarvoor 
de gemeente Amsterdam via een decentralisatie-uitkering in 2008 en 2009 een bijdrage heeft ontvangen van 
het ministerie van BZK. In 2010 is het Platform Amsterdam Samen (PAS) organisatorisch ondergebracht bij de 
afdeling Diversiteit (BIND), waardoor de uitvoering is vertraagd. De reserve van € 0,9 miljoen is gevormd om 
het programma in 2011 te kunnen afronden. De reserve is aangekondigd in de 9-maandrapportage.

Reserve lidmaatschap OBA in stadspas. In de Begroting 2010 heeft uw Vergadering ingestemd met een 
versobering van de stadspas door de bijdrage aan de Openbare Bibliotheek te vervangen door een effici-
entere kortingsregeling. Door middel van amendement 510’’ is voor 2011 besloten voor stadspashouders 
een gratis OBA lidmaatschap te realiseren ad € 0, 2 miljoen. In de Jaarrekening 2010 is uit de vrijvallende 
middelen vanuit het onderdeel Diversiteit een reserve gevormd voor dit bedrag. 

Extra comptabele reserveringsvoorstellen
Reserve Decentralisatie uitkering Wachtlijsten Kinderopvang van € 0,8 miljoen. In het Programakkoord 
2010-2014 is opgenomen dat de wachtlijstenproblematiek in de kinderopvang inzichtelijk gemaakt moet 
worden en aangepakt. In september heeft de Minister van OCW een bedrag van € 2,7 miljoen beschikbaar 
gesteld voor grote gemeenten met wachtlijsten in de kinderopvang. In de decembercirculaire 2010 is aan 
de gemeente Amsterdam middels een decentralisatie uitkering € 761.450 toegekend om wachtlijsten in 
de kinderopvang aan te pakken. In B&W van 18 januari 2011 zijn deze middelen vanuit het gemeentefonds 
aan de begroting van DMO toegevoegd. Naast Amsterdam doen nog zeven gemeenten mee, waaronder 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De besteding van de middelen zal in 2011 plaatsvinden.

Reserve Decentralisatie Uitkering Onderzoek en Polarisatie van € 0,2 miljoen. DMO heeft namens vijf 
stadsdelen in de eerste helft van 2010 een aanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties voor een verkennend onderzoek naar polarisatie van € 205.000. Dit bedrag is middels een 
Decentralisatie Uitkering toegevoegd aan het gemeentefonds 2010. In de raadsvergadering van 8 februari 
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2011 zijn deze middelen vanuit het gemeentefonds toegevoegd aan de DMO Begroting 2010. Het eerste 
kennisdoel is het vaststellen van de onderlinge verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in stadsdelen 
en in buurtcombinaties. Er wordt hierbij zowel gekeken naar wederzijds vertrouwen, als naar polarisatie. 
Het tweede kennisdoel is inzicht verwerven in welke risicofactoren ten grondslag liggen aan de geconsta-
teerde polarisatie tussen bevolkingsgroepen. Door middel van dit deelonderzoek krijgen de stadsdelen 
handvatten om polarisatieprocessen in hun buurten tegen te gaan of te voorkomen. Het onderzoek zal in 
2011 plaatsvinden.

3.2  Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen Stand
Ultimo

2009

Mutaties 2010 Stand
Ultimo

2010+ -/-

Diverse fondsen Onderwijs 0,2 0,2

Voorziening Risico’s Onderwijs oude jaren 0,4 0,2 0,6

Totaal voorzieningen 0,6 0,2 0,8

De diverse fondsen Onderwijs betreft een verzameling legaten die worden gevoed met rente.

De bestaande voorziening ‘Te stichten School’ van € 0,4 miljoen wordt omgevormd naar een nieuwe 
voorziening ‘Risico’s Onderwijs oude jaren’ om risico’s in het kader van afwikkeling oude jaren bij Onderwijs 
te dekken. De voorziening wordt gedoteerd met € 0,2 miljoen. Voorbeelden van risico’s in het kader van 
afwikkeling oude jaren zijn de mogelijke kosten vanwege de huisvesting van de te stichten school en de 
afwikkeling van de verzelfstandiging van het Speciaal Onderwijs in 2005. Hier is mogelijk sprake van foutieve 
afdracht van premieloonsommen.

3.3  Investeringen

Onderwijshuisvesting
De werkelijke investeringen 2010 bedragen € 77,1 miljoen. Dit is lager dan bij de Begroting 2010 
aangegeven (€ 86,8 miljoen). Dit valt te verklaren door vertraagde realisatie/opstarten van een aantal (bouw)
projecten in dit jaar.

De nadere concretisering van het RPO (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen) zal plaatsvinden in 2011 op 
basis van de door schoolbesturen per locatie geleverde informatie/werkplan.

Bij het beoordelen van de nieuwe huisvestingsaanvragen en verlengingsaanvragen voor de reeds goedge-
keurde openstaande kredieten wordt er wel naar gekeken of ze in overeenstemming zijn met het RPO.

Nieuwbouw Centrale Bibliotheek
De opening van nieuwe bibliotheek heeft in 2007 plaatsgevonden. Het krediet wordt nu afgesloten met 
een overschrijding van € 0,1 miljoen. In 2011 moet nog een laatste betaling gedaan worden. Dit is minder 
dan € 0,1 miljoen en zal in 2011 ten laste worden gebracht van de stelpost investeringen. Daarnaast heeft 
de gemeente nog geen definitieve vaststelling van de subsidie van de Europese Unie ontvangen. Het gaat 
om een subsidie van € 0,5 miljoen. De verwachting is dat in 2011 de definitieve vaststelling zal worden 
ontvangen.
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4 Prioriteiten 2010

4.1  Realisatie prioriteiten 2010

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

APO (lerarentekort) I1 500 500 Opdracht is verleend 
eva lua tie vindt plaats in 2011

J

JA/KE: Apolloloket 
en Matchpoint:33

S1 1.000 Zie voetnoot

 - BTO: Apolloloket 860 860 De middelen zijn volledig 
ingezet en besteed conform 
de richtlijnen van de subsi-
dieregeling Apollo Loket

J

 - Matchpoint 140 140 Kadernota Uitgangspunten;
Samenwerkingsconvenant;
Privacyprotocol; Spelregels 
toewijzing zorgcoördinatie;
Organisatie- en beheer-
model; Aansluiting op 
landelijke verwijsindex;
Start aansluiting instellingen 
eerste fase

J 1 maart 
2011

JA/KE: Talentontwik-
keling en veiligheid:

I1 4.000

 -  verpleegk. Zorg 
SO

80 80 Subsidie is verleend J

 - Schoolzwemmen 170 170 Het betreft hier 
school zwemmen in 
het VO. Verplichtingen 
zijn aan gegaan met de 
zwem baden en het vervoer 
van de leerlingen is 
geregeld

J

33 De totale prioriteit JA/KE betreft € 4 miljoen, waarvan € 1,21 miljoen wordt verantwoord in het 
resultaatgebied Openbare ruimte, groen, sport, en recreatie en € 1,43 miljoen in het resultaatgebied 
Cultuur en Monumenten.
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Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

 -  Ouder-
betrokkenheid

250 250 Vier pilot projecten ouder-
betrokkenheid op het ROC 
van Amsterdam en op ROC 
ASA Eén pilot project op 
het Augustinus College ism 
schoolveiligheid. Onderzoek 
ouderbetrokkenheid in 
het MBO uitgevoerd door 
de dienst Onderzoek & 
Statistiek van de gemeente 
Amsterdam

N

 -  Hoogleraar 
Taalbeleid

100 100 Inzet heeft plaatsgevonden. 
Programma en resultaten 
van de leerstoel 2005-2010 
zijn geëvalueerd

J

 - Matchpoint 500 500 Zie Matchpoint hierboven

 - Nowhere 80 80 Er is naar tevredenheid 
en conform afspraken 
gepresteerd

J

 - Studio West 180 180 Er is voldaan aan de 
prestatieafspraken

J

Programma Onder-
wijshuisvesting 2010

S1 2.400 1.119 De prioriteit dekt de 
kapitaal lasten van 34 
miljoen aan investeringen. 
In 2010 is 17 miljoen hiervan 
gerealiseerd. De rest volgt 
in de komende jaren

N

Voorjaarsnota: financiële vertaling eerdere besluitvorming

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

8 tot 8 aanpak I2 1.000 1.000 Voorkomen van aanwas van 
jeugdige wetsovertreders 
(Collegebesluit 27-11-2007)

J
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Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Leerlingenvervoer S2 1.150 1.150 Het leerlingenvervoer is 
conform de begroting 
uitgevoerd. De prioriteit 
maakt onderdeel uit 
van het totale budget 
leerlingenvervoer

J

Voorjaarsnota: nieuwe bestuurlijke prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Ketenunits jeugd & 
veiligheid

I3 200 200 Dit is een compensatie 
van bezuiniging van € 0,4 
miljoen. De zorgcoör-
dinatie in de ketenunit 
(verbinding lokaal veld) is 
gerealiseerd. M.a.w. de 
jongeren zijn doorverwezen 
naar de (preventieve) 
interventietrajecten

J

Kwaliteit Onderwijs 
en Stedelijk 
Taalbeleid

I3 2.300 259 2.041 KBA voert conform planning 
uit. De onderbesteding is 
voornamelijk te verklaren 
uit het feit dat de kosten 
van de uitvoering lager zijn 
dan vooraf begroot. De 
reserve zal ingezet worden 
om grote knelpunten in het 
Basisonderwijs op te lossen

N

Onderwijskwaliteit S3 250 250 Conform planning 
uitgevoerd

J

School TV I3 250 250 26 aflvereingen in ‘09/’10 J

Stichting stedelijke 
jongerenwerk

I3 300 300 Er is conform de afspraken 
uit het Uitvoeringsplan 2010 
gepresteerd.

J

Streetcornerwork I3 200 200 Er is naar tevredenheid 
en conform afspraken 
gepresteerd

J
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Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Veilig in en om school I3 150 150 Start met probleemgerichte 
aanpak schoolveiligheid. 
Subsidieaanvragen 
gehonoreerd voor 
handhaving  sociale 
veiligheid op VO scholen

J

Overige prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 

resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Flankerend Beleid 
Taal & Inburgering: 
‘Amsterdam boeit : 
Stadspas / Stad en 
Taal ‘Opstap’

I4 200 200 Conform afspraak J

Impuls bureau 
Jeugdzorg

I4 1.000 1.000 Bureau Jeugdzorg heeft 
met dit budget een Nood-
investeringsplan uitgevoerd. 
Vooral uitvoerend 
medewerkers (en in mindere 
mate middenkader) zijn 
getraind in het toepassen 
van risico-management met 
als resultaat een betere 
borging van risicobeoorde-
ling in het primaire proces, 
lager ziekteverzuim en 
Verloop van personeel

J

Sociale cohesie en 
economische crisis

I4 200 125 Restant 
vrijgevallen

Diverse projecten 
ondersteund

J
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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 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Verschil 
Rekening -  
Begroting

Lasten +  512,8  543,8  384,5  325,3

Baten -  353,3  388,9  222,1  169,4

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves  159,5  154,9  162,4  155,9

Toevoeging minus onttrekking reserves  346,8 - 32,8 - 40,3 - 28,0

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves  506,3  122,1  122,1  127,9 -5,8

Saldo reserves  625,7  252,5  585,4  597,5

Saldo voorzieningen  494,6  423,6  498,9  516,7

Om de cijfermatige ontwikkeling tussen de Begroting 2010, de Actualisatie 2010 en de Rekening 2010 zo 
inzichtelijk mogelijk te maken zijn de nieuwe subresultaatgebieden met terugwerkende kracht gepresenteerd 
(zie ook de Begroting 2011, pagina 139-140). Dit heeft geen invloed op het totaal van baten en lasten. Het 
betreft slechts verschuivingen van volgnummers naar nieuwe subresultaatgebieden.
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2 Doelstellingen, activiteiten en financiën per 
subresultaatgebied

2.1  Subresultaatgebied Een veilige stad: een verkeers veilige stad

2.1.1 Een verkeersveilige stad: Hoe gaan we dat bereiken? 

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 11: De verkeersveiligheid wordt verbeterd

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal (ernstige) 

slachtofferonge-

vallen 

21 doden en 
300 ziekenhuis-
gewonden (2008)

12 doden en 
341 ziekenhuis 
gewonden

Max. 19 doden 
en 280 ziekenhuis 
gewonden 1

Cijfers worden 
door de minister in 
april 2011 bekend 
gemaakt

Max.19 doden en 
280 ziekenhuis-
gewonden

Aantal blackspots 

en red-routes

113 black-spots en 
113 km red-routes 
(2005)

Er zijn acht 
black spots 
aangepakt, 1 loopt 
door naar 2010. 
Er is 1 red-route 
aangepakt 
1 red-route is 
vanwege complexi-
teit doorgeschoven 
naar 2010

Jaarlijks aanpak van 
acht blackspots en 
1 km red-routes

Er zijn in 2010 
25 blackspots 
aangepakt

Grondige aanpak zes 
blackspots en twee 
fiets blackspots
Grondige aanpak van 
9 km red-routes

Deelname aan het 

fietsexamen

Fietsexamen; 
63 scholen en 
2.240 leerlingen 
(2005)

120 scholen  
(3.800 leerlingen)

135 scholen =  
65% van totaal

130 scholen  
(4047 leerlingen)

135 scholen =  
65% van totaal 2

1 In 2009 is het totaal aantal verkeersslachtoffers ten opzichte van 2008 met 16% gedaald. In 2008 waren er 
1694 geregistreerde verkeersslachtoffers en in 2009 betrof dit 1423. Derhalve een daling van het aantal 
slachtoffers met 271. Het aantal verkeersdoden in 2009 (12) is sinds 1900 nog nooit zo laag geweest. 
In 2010 is verder gewerkt aan infrastructurele aanpassingen t.b.v. de verkeersveiligheid. De resultaten van 
deze inspanningen in termen van aantallen slachtoffers komen in het april 2011 beschikbaar.

2 De doelstelling voor 2010 is bijgesteld van 145 scholen naar 135 scholen.
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2.1.2 Verkeersveiligheid: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 11: De verkeersveiligheid wordt verbeterd

Een verkeersveilige stad
In 2010 is gestart met het nieuwe Meerjarenbeleidplan Verkeersveiligheid 2011-2014. Er is onderzoek 
gedaan naar trends en ontwikkelingen en kansen en bedreigingen op het gebied van de verkeersveilig-
heid en naar de verkeersveiligheid van brom- en snorfietsers. Verder zijn de wensen van de stadsdelen 
geïnventariseerd.

Op het gebied van verkeersveiligheid is een aantal programma’s en campagnes uitgevoerd:
�� Tussen School en Thuis: Voor het schooljaar 2010/2011 zijn de nieuwste educatieprogramma’s uitgezet in 

de stadsdelen Noord, Zuid en Centrum
�� Netwerk Kind en Verkeer: verkeersouders werven en begeleiden. De verkeersouders zetten zich in voor 

de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen. Inmiddels zijn 81 verkeersouders actief, verdeeld 
over 62 basisscholen

�� op ongeveer 95% van alle basisscholen is het theoretisch verkeersexamen gehouden. Op ongeveer 60% 
van de scholen is het praktisch verkeersexamen gehouden

�� in 2010 zijn de verkeersveiligheidscampagnes BOB, Dode hoek en fietsverlichting gehouden. Ook is 
onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een nieuwe campagne om ‘door rood licht rijden’ tegen te 
gaan

�� verder is samen met politie en OM het handhavingsplan voor 2010 opgesteld. De politie handhaaft op de 
helmplicht, gordelgebruik, roodlichtovertredingen, alcoholgebruik en snelheid 

Proactieve aanpak van de verkeersonveiligheid
Naast de traditionele blackspotaanpak wordt een nieuwe aanpak opgezet met een meer proactief/preventief 
karakter. Voor de proactieve aanpak van de verkeersveiligheid is een studie gedaan naar de inrichting van 
voetgangersoversteekplaatsen op het hoofdnet Auto. In samenwerking met de stadsdelen, scholen en 
Fietsersbond wordt geïnventariseerd wat de punten in de stad zijn die men als gevaarlijk beschouwt. 
De aanpak van red-routes gebeurt door aanpak van fietsknelpunten op het betreffende wegvak. In 2010 zijn 
de volgende red-routes aangepakt:
�� Stadhouderskade: Ferdinand Bolstraat-Hobbemakade
�� Burgemeester De Vlugtlaan-van Arteveldstraat

Renovatie Amsterdamse Wegtunnels (RAW) 
Het Voorlopig Ontwerp voor de renovatie van de IJtunnel is gereed. Afronding van het Definitief Ontwerp 
(DO) is gepland in het eerste kwartaal 2011. De huidige planning is, op aandringen van de stadsregisseur, 
gebaseerd op het principe alleen te werken in de autoluwe zomerperioden. Bovendien is bepaald dat de 
IJtunnel en de Piet Heintunnel niet gelijktijdig buiten gebruik mogen zijn. De uitvoering van de IJtunnel 
staat nu gepland gedurende twee keer acht weken in de zomers van 2011 en 2012. De Piet Heintunnel staat 
gepland in de acht weken tijdens de zomer van 2013. 

Tunnelveiligheid
Een drietal projecten heeft te maken met tunnelveiligheid: RAW, ROL en IJSEI. De uitkomsten van de 
discussie rond tunnelveiligheid kunnen resulteren in scopeaanpassingen met een gezamenlijk prijskaartje 
van tientallen miljoenen euro’s. Om duidelijkheid te krijgen over de te nemen maatregelen, over de termijn 
waarop deze maatregelen moeten worden ingezet en om een bijdrage van het rijk voor de kosten van 
deze landelijke wetswijziging te bewerkstelligen, zal ook op bestuurlijk niveau contact moeten worden 
opgenomen met het rijk. Belangrijk aspect is de tijdsklem die voor de IJtunnel bestaat. 
Inmiddels heeft de Minister van I&M op 15 maart 2011 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd 
inzake de evaluatie van de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels (WARVW). In de brief 
wordt het voornemen gepresenteerd voor de herziening van het proces en de regelgeving rondom 
de tunnelveiligheid. Voorgesteld wordt om de termijn voor het aanbrengen van de voorzieningen 
aan de wegtunnels te verlengen met vijf jaar.
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2.1.3 Een verkeersveilige stad: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 5,0 5,0 5,3 5,2

Gladheidsbestrijding 1,5 1,5 1,5 2,1

Uitgaven uit het mobiliteitsfonds 3,5 3,5 3,8 3,1

Baten - 0,0 0,0 0,0 0,0

Mutaties in reserves -3,5 -3,5 -3,8 -3,1

Saldo 1,5 1,5 1,5 2,1

Toelichting op de ontwikkeling van het saldo Algemene Dienst op hoofdlijnen:
Het jaar 2010 werd gekenmerkt door twee winterse perioden. Er is daardoor meer gestrooid dan in een 
doorsnee winter. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van € 0,6 miljoen.

2.2  Een veilige stad: een sociaal veilige stad

2.2.1 Een sociaal veilige stad: Hoe gaan we dat bereiken?

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 7: Kwaliteitsverbetering taxivervoer in Amsterdam

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 
resultaat 2006-2010

Aantal taxi’s met kwaliteits-

keurmerk 3
0 1.000 370 1.800

Toegang kwaliteitstaxi’s tot 

standplaatsen

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

Iedereen met een 
geldige BHV-pas 
heeft toegang op 
CS. 
Leidseplein is 
voor iedereen 
toegankelijk

2.2.2 Een sociaal veilige stad: Hoe gaan we dat bereiken?

Sociale Veiligheid 
Belangrijkste activiteit van 2010 was het opstellen en laten vaststellen van het Veiligheidsarrangement sociale 
veiligheid openbaar vervoer Amsterdam. Dit arrangement regelt de samenwerking tussen alle relevante 
partijen (centrale stad, stadsdelen, politie, OM, vervoerbedrijven en SRA) op gebied van sociale veiligheid 
en bevat afspraken over verantwoordelijkheden, inzet van mensen en wijze van samenwerking. Verder is in 
2010 weer het MSVOV-onderzoek (Monitor Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer) gehouden. Met dit 
onderzoek zijn de ontwikkelingen rond de doelstellingen voor sociale veiligheid te volgen. De cijfers zijn 
begin 2011 beschikbaar.

3 De oude indicator “inrichting en orde taxistandplaats te beginnen bij CS” is vervangen door deze twee 
nieuwe indicatoren.



Jaarrekening 2010 Resultaatgebieden 143

verkeer en infrastructuur

Doelstelling 7: kwaliteitsverbetering taxivervoer in Amsterdam

Taxi

Regelgeving
Sinds de liberalisering van de taximarkt hebben gemeenten geen bevoegdheden om regels op te stellen 
voor taxi’s. Het rijk bereidt, in samenwerking met de G4, de gemeenten Enschede en Eindhoven en KNV-taxi, 
een nieuwe wet voor die dit alsnog mogelijk moet gaan maken. Vaststelling van deze wet is voorzien voor 
2011. Tot de wetswijziging van kracht wordt, benut de gemeente de instrumenten die haar als wegbeheerder 
en vanuit openbare orde en veiligheid ter beschikking staan om overlast en misstanden tegen te gaan.

Toezicht en handhaving
In 2010 is de handhaving op de standplaats CS en het toezicht op de standplaats Leidseplein gecontinueerd. 
Hierbij is tevens gehandhaafd op het correct gebruik van de tarieven, waaronder het niet misbruiken van 
het hogere busjestarief. Tevens is, als uitwerking van het samenwerkingsconvenant met de politie, OM 
en de Inspectie Verkeer en Waterstaat, een intensieve samenwerking gestart om chauffeurs met zeer veel 
overtredingen aan te pakken. Ook zijn gesprekken gevoerd met taxichauffeurs die zich op de standplaats CS 
niet aan de regels houden, met als doel een gedragsverandering.

Standplaats CS en Leidseplein
Om op de taxistandplaats CS te mogen staan hebben chauffeurs een belanghebbendenvergunning 
(BHV) nodig. Hiervoor is in 2010 een plafond ingesteld: het maximaal af te geven BHV’s bedraagt 400. 
Dit voorkomt dat de verkeersdrukte op en rond de standplaats te groot wordt. Bij de nieuwe uitgifteronde 
van de BHV’s is streng gecontroleerd op de eisen van de BHV op de taxistandplaats. Dit heeft er deels 
toe geleid dat het aantal taxichauffeurs met een BHV is verminderd van ruim duizend naar ongeveer 370. 
Daarnaast heeft een deel van de taxichauffeurs de BHV vrijwillig ingeleverd. 
Op het Leidseplein is in 2010 een nieuwe keet geplaatst met elektriciteitsvoorziening waar toezichthouders 
administratieve taken kunnen uitvoeren. Op termijn zal op het Leidseplein een nieuwe standplaats worden 
gerealiseerd. Hiervoor is een Programma van Eisen opgesteld.

2.2.3 Een sociaal veilige stad: wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 9,3 11,1 11,8 10,4

Sociale veiligheid Openbaar Vervoer 9,3 11,1 11,1 9,5

Uitgaven uit het mobiliteitsfonds 0,0 1,0 0,8 0,9

Baten - 0,0 0,0 0,0 -0,2

Mutaties in reserves 0,0 0,0 -0,8 -0,7

Saldo 9,3 11,1 11,1 9,5

Toelichting
Toelichting op de ontwikkeling van het saldo Algemene Dienst op hoofdlijnen:
�� Het budget voor het Veiligheidsteam OV kent ruimte voor groei ( € 1 miljoen) maar aangezien deze vanaf 

2011 onderdeel uitmaakt van de heroverwegingen, is dit in 2010 niet ingevuld. De onderschrijding op 
sociale veiligheid OV is € 0,6 miljoen hoger door lager dan verwachte facturering door DST. De verwachte 
onderschrijding is ingezet voor compensatie van de verwachte overschrijding van het taxibeleid.
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2.3  Een bereikbare stad: een goede bereikbaarheid van de stad

2.3.1 Een goede bereikbaarheid van de stad: Hoe gaan we dat bereiken?

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 1: Inzetten op goede (regionale) lightrail- of metroverbindingen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

Voortgang besluit-

vormingstraject OV 

SAAL

Opdracht van het rijk 
aan Almere tot verdere 
planoptimalisatie.
Besluit nu uiterlijk 2012 
verwacht.
Standpunt is inmiddels 
bepaald.
Verkenning gereed.
Wordt in 2010 over 
gerapporteerd
Nader onderzoek in 2010

Startuitvoering 
werkzaamheden 
maatregelen korte 
termijn en vervolg-
studies langere termijn

Korte termijn 
maatregelen: 
Tracé-besluit 
vastgesteld
Concept ontwerptracé 
voor Flevoland gereed

Voortgang 

realisatie Noord/

Zuidlijn

N.v.t. Boor A opgebouwd 
exclusief volgwagens

Tunnelbuizen tussen 
CS en station Rokin 
gereed.
Ceintuurbaan volledig 
ontgraven.
Europaplein ruwbouw 
gereed.

Tunnelbuizen tussen 
CS en station Rokin 
gereed.
Ceintuurbaan volledig 
ontgraven.
Europaplein ruwbouw 
gereed.

Boor A en boor B 
doorbreken wand van 
eindschacht

Doelstelling 6: Toename gebruik Transferia (P+R)

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

Toename gebruik 

transferia (P+R) 

aantal nieuwe 

plekken t.o.v. 

nulmeting in 2007

1100 
plekken

421.455 gebruikers 372.000 gebruikers 
per jaar

478.000 gebruikers 
per jaar

1650 

Aantal nieuwe 

plekken P+R t.o.v. 

nulmeting in 2007

1.150 
plekken 
(2007)

+ 1.270 plekken +1.170 plekken
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Doelstelling 8: Keuze van het Rijk voor de Stroomlijnvariant voor de A6/A9

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

Voortgang 

besluitvorming

In verband met onvolledig-
heid onderzoeksgegevens 
is (O)TB nog niet getekend 
door de Minister

Besluitvorming vindt 
plaats eind 2009/
begin 2010

Tracé-besluit is 
vastgesteld

Doelstelling 9: Invoering van beprijzing

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

Voortgang 

invoering 

beprijzing

In juli is convenant 
getekend in augustus 2009 
is de uitvoering van de 
proef gegund. 1e kwartaal 
2010 oplevering van het 
systeem.
Daadwerkelijke start naar 
verwachting april 2010

Uitvoering proef 
betaald rijden

Kabinet Rutte heeft 
afgezien van km 
beprijzing.  
Proef is gestaakt

Uitvoeren proef

2.3.2 Een goede bereikbaarheid van de stad: Hoe gaan we dat bereiken?

Doelstelling 1: Inzetten op goede (regionale) lightrail- of metroverbindingen

OV-SAAL (Rijksproject)
OV-SAAL kijkt naar knelpunten en oplossingen in het openbaar vervoer tussen Schiphol, Amsterdam, 
Almere Lelystad. Voor de korte termijnmaatregelen in Amsterdam is het Tracébesluit vastgesteld voor 
de maatregelen op de Zuidtak, van Riekerpolder tot Duivendrecht. Eind 2010 is het concept ‘Ontwerp-
Tracebesluit’ gereed gekomen voor de korte termijnmaatregelen in Almere. 
Op de middellange termijn is de inzet om in 2020 spoorboekloos4 te gaan rijden op de SAAL-corridor. 
Begin 2010 is het niet gelukt om een pakket aan maatregelen samen te stellen die binnen het budget 
passen. Medio 2010 hebben rijk en regio besloten om een verlengde planstudie te starten op basis van het 
principe ‘Kort Volgen’. Dit principe gaat uit van beter benutten van de bestaande infrastructuur. Begin 2011 
vindt er besluitvorming plaats.

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
In april 2010 is een bestuurlijke conferentie geweest tussen Rijk en regio’s over de besteding van € 4,5 
miljard aan spoor tot 2020 (incl. OV SAAL). In juni 2010 heeft het kabinet een Voorkeursbeslissing genomen 
over een investeringspakket van € 3 miljard (inclusief goederenroutering, excl. OV SAAL), conform het advies 
van de decentrale overheden. In oktober 2010 heeft de Tweede Kamer ingestemd met deze voorkeursbeslis-
sing. Eind 2010 is gestart met de uitwerkingsfase.

Noord/Zuidlijn
Vanaf 1 januari 2010 is de Noord/Zuidlijn een zelfstandige dienst. Daarmee is het Projectbureau Noord/
Zuidlijn veranderd in de Dienst Noord/Zuidlijn. 

4 Uiterlijk 2020 moeten mensen op de drukste trajecten elke 10 minuten kunnen opstappen op een intercity 
of een sprinter. Reizigers kunnen zo de trein nemen zonder hun reis vooraf te plannen. Het kabinet 
heeft dit op 4 juni 2010 besloten. De plannen worden in 2011 en 2012 uitgewerkt en besproken met de 
betrokken provincies en gemeenten.
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In 2010 is het boren van start gegaan. De boren Noortje en Gravin hebben zonder noemenswaardige 
problemen de 2 tunnelbuizen tussen het Centraal Station en het toekomstige station Rokin geboord. 
Het station Ceintuurbaan is volledig ontgraven het laatste deel onder verhoogde luchtdruk. Ook bij de 
stations Vijzelgracht en Rokin zijn de werkzaamheden weer op volle kracht opgepakt, nadat ze lange tijd stil 
hebben gelegen als gevolg van de incidenten bij station Vijzelgracht. Het Rokin is grotendeels ontgraven. 
Om redenen van veiligheid is najaar 2010 besloten de laatste ontgravingsslag van station Vijzelgracht 
onder verhoogde luchtdruk te doen plaatsvinden. De gevolgen hiervan op tijd en geld zijn zoveel mogelijk 
gemitigeerd, maar in geld toch aanzienlijk gebleken. Overigens zonder dat de hoofdkaders van tijd en geld 
zijn aangetast. 
De graafwerkzaamheden op het Voorplein van het Centraal Station hebben ook hun diepste punt bereikt, de 
fundatievloer is gestort. Het uitbaggeren van de zinksleuf onder het Centraal Station is voltooid maar verliep 
minder voortvarend dan gepland, door een tegenvallende grondgesteldheid en de aanwezigheid van meer 
oude funderingspalen.

In Noord zijn de ruwbouwwerkzaamheden ver gevorderd. Station Buikslotermeerplein bevindt zich in de 
laatste fase. De beide viaducten bij het metrostation zijn door het wegverkeer op de Nieuwe Leeuwarderweg 
in gebruik genomen. 
Station Europaplein is begin 2010 in ruwbouw opgeleverd. In navolging van het besluit om ook vanuit het 
zuiden de tunnel te gaan boren zijn de activiteiten om het Scheldeplein om te bouwen tot startschacht 
voor de tunnelboormachines begonnen. De onderdoorgang bij de A10 is op enkele restpunten na gereed 
gekomen het afgelopen jaar. De werkzaamheden bij station Zuid zijn vergevorderd. 

In 2010 heeft een externe audit plaatsgevonden naar de projectbeheersing van de Noord/Zuidlijn. 
Geconcludeerd werd dat deze voldoende op orde is. Daarnaast hebben de auditoren zich gericht op de 
organisatie inrichting rondom het werkend vervoerssysteem Noord/Zuidlijn. De analyse van de auditoren 
dat de huidige verdeling van verantwoordelijkheden van partijen rond de Noord/Zuidlijn moet worden 
aangepast, kon op breed draagvlak rekenen. Om deze reden heeft ons college Stadsregio Amsterdam (SRA), 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV), Amsterdam Metro System (AMSYS) en Dienst Noord/Zuidlijn 
verzocht om te komen tot een nieuw voorstel voor de aansturing van het werkend vervoersysteem Noord/
Zuidlijn. Verwacht wordt dat er door de betrokken partijen in 2011 een voorstel voor de aansturing van het 
werkend vervoersysteem NZL in besluitvorming wordt gebracht.

Doelstelling 6: Toename gebruik Transferia (P+R)

P+R 
Het aantal P+R locaties onder het Amsterdamse model ( € 6 Euro per dag, max. 5 OV kaartjes) is dit jaar 
uitgebreid naar acht. Het aantal auto’s zal voor alle Amsterdamse P+R terreinen uitkomen op naar schatting 
478.000, dat is bijna 14% meer dan vorig jaar (421.000). 
�� Bos en Lommer: In 2010 is met de exploitant Q-park overeenstemming bereikt over het verlengen van 

het contract tot 2015 
�� World Fashion Center: In 2010 is de (tijdelijke) P+R World Fashion Center in gebruik genomen. De P+R 

bestaat uit 250 plaatsen. Exploitatie is voorzien tot en met 2012
�� Zeeburg II: in 2010 is de tijdelijke P+R Zeeburg II geopend. Deze P+R telt 400 plaatsen en is gelegen op 

het Zeeburgereiland tegenover de al bestaande P+R Zeeburg (200 plaatsen) 
�� Gaasperplas: in 2010 is de tijdelijke P+R Gaasperplas geopend. Deze P+R telt 320 plaatsen en is gelegen 

nabij de metrohalte Gaasperplas en de A9. De exploitatie van deze P+R is voorzien tot en met 2014
�� Sloterdijk II: Er zijn mogelijkheden om de capaciteit van de huidige P+R Sloterdijk te verdubbelen van 

200 naar 400 plaatsen. Hiermee wordt de exploitatie van deze P+R aanzienlijk kostendekkender. In 2010 
is een Programma van Eisen opgesteld, in het voorjaar van 2011 wordt gestart met het voorontwerp. 
Exploitatie is voorzien vanaf 2013 

�� Noord: Ten noorden van de toekomstige metrohalte Buikslotermeerplein is ruimte om een P+R van 800 
tot 1.000 plaatsen te realiseren. Exploitatie is gekoppeld aan het in gebruik nemen van het busstation 
Buikslotermeerplein en vooralsnog voorzien vanaf 2015. In 2010 is een Programma van Eisen opgesteld 

�� Overamstel: Gegeven de bestuurlijke afspraken met de gemeente Ouder-Amstel is een definitieve P+R 
voorziening in Overamstel in de komende jaren vooralsnog niet mogelijk. Er wordt onderzocht of een 
tijdelijke P+R voorziening wel mogelijk is.
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Doelstelling 8: Keuze van het rijk voor de Stroomlijnvariant voor de A6/A9

Wegverbreding Schiphol – Amsterdam – Almere (A6/A9)
In 2010 heeft het rijk het Ontwerp-Tracébesluit voor de Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere ter 
inzage gelegd. Amsterdam heeft op dit OTB een zienswijze ingediend. Mede op basis van de ontvangen 
zienswijzen heeft de minister van I&M het Tracébesluit in december 2010 vastgesteld. Daarnaast is in 
2010 gewerkt aan een overeenkomst met nadere afspraken tussen het rijk en de gemeente Amsterdam. 
Ondertekening is voor medio 2011 gepland.

Doelstelling 9: Invoering van beprijzing

Betaald rijden en Mobiliteitspakketten
In het besluit van het kabinet van 30 november 2007 was gekozen voor de introductie van een landelijke 
kilometerprijs. Dit beleidsvoornemen is niet overgenomen door het nieuwe kabinet Rutte. Ook een proef 
met betaald rijden in de Metropoolregio Amsterdam als een pilot voor de landelijke invoering van Anders 
Betalen voor Mobiliteit is gestaakt.

Busstation Buikslotermeerplein en fietsenstalling
Er 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 scopewijziging 
betreft de realisatie van een stationshal op maaiveld, een volledige overkapping over de busperrons en de 
ruwbouw van de fietsenstalling. Eind oktober heeft uw Vergadering kennis genomen van deze scopewijziging 
en een voorbereidingskrediet verstrekt ten behoeve van de voorbereiding tot en met een constructief 
ontwerp.

Uitwerking OV-Visie
Als uitwerking van de OV-visie is in 2010 gewerkt aan de volgende hoogwaardig openbaar 
vervoerverbindingen:
�� HOV Schiphol – Amsterdam Zuid: Het Programma van Eisen is in maart 2010 vastgesteld door ons 

College en is in 2010 deels verder uitgewerkt. Een obstakel in de voortgang wordt nog gevormd door de 
dekking van het toekomstig beheer. Op grond hiervan is het ontwerptraject voor dit deel van het project 
nog niet gestart. Het definitief ontwerp van de andere bushaltes die deel uitmaken van dit project loopt 
volgens planning 

�� HOV Zaancorridor: Het is wenselijk om de noordelijk IJ-oevers te ontsluiten met een hoogwaardige 
busverbinding met deels eigen infrastructuur, zoals ook de Zuidtangent die heeft. Een verkenning onder 
voorzitterschap van de Stadsregio naar een Zaantangent in de vorm van een HOV-bus is afgerond in 2009 
en de Planstudie is uitgevoerd in 2010. 

�� Westtangent: In 2010 is gestart met de verkenningsstudie naar de Westtangent. Dit is een beoogde 
hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Station Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Plaza. 
Eind 2010 is de verkenningsfase bestuurlijk afgerond en akkoord bevonden door ons College en het 
college van de gemeente Haarlemmermeer. In 2011 volgt de planstudiefase

Ombouw Amstelveenlijn 
De planstudie, waarbij de Stadsregio als opdrachtgever optreedt, is gestart in 2010 en loopt door in 2011. 
Het plan van aanpak is in de eerste helft van 2010 vastgesteld.

Westrandweg/Tweede Coentunnel 
Het project Westrandweg/Tweede Coentunnel van Rijkswaterstaat betreft voor Amsterdam voornamelijk de 
bewaking van nakoming van gemaakte afspraken met Rijkswaterstaat en het verlenen van de benodigde 
vergunningen en goedkeuringen. In 2010 is men gestart met de bouw van de fly-over op de Basisweg en 
zijn de zandleveranties van Amsterdam aan het rijk afgerond. De bouw van de tunnelelementen in bouwdok 
Barendrecht vordert en de tunnel wordt gebouwd volgens de eisen van de Wet tunnelveiligheid.

Verbreding Klaprozenweg met twee vrije busbanen
Het project maakt deel uit van de herontwikkeling van Buiksloterham en het NDSM terrein in Amsterdam 
Noord. Voor de verbetering van de bereikbaarheid en de bevordering van het openbaar vervoer wordt de 
Klaprozenweg verbreed met vrije busbanen. Uit het verkeerskundig onderzoek blijkt dat ook het overige 
verkeer op de Klaprozenweg goed kan worden afgewikkeld. Volgens planning op basis van het Programma 
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van Eisen wordt het project Verbreding Klaprozenweg eind 2013 opgeleverd. Een risico voor het project is 
de FES-subsidievoorwaarde dat het project in 2013 moet zijn opgeleverd.

Verkeersmanagement van en naar de stad
Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat Noord-Holland, de Stadsregio en de gemeente Amsterdam werken 
nauw samen op het gebied van verkeersmanagement. Een belangrijk project is Verbetering Doorstroming 
ring A10. Begin 2010 zijn, als onderdeel van dit project, toeritdoseerinstallaties (TDI’s) bij de opritten van 
de A10 in gebruik genomen. Deze zijn gekoppeld aan de gemeentelijke verkeerslichten. Hierdoor wordt 
het verkeer tijdens drukke situaties gedoseerd toegelaten op de ring A10, zonder de verkeersdruk op het 
onderliggende netwerk onverantwoord te laten oplopen. Uit de eerste evaluatie van de fysieke maatregelen 
blijkt dat er ruim 12% minder file op de A10 is tijdens de avondspits. Ook de weggebruikers ervaren minder 
files.

2.3.3 Een goede bereikbaarheid van de stad: wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 7,9 8,0 12,3 5,4

Uitgaven aan project Westrandweg 0,2 0,7 1,7 0,9

Uitgaven uit het mobiliteitsfonds 7,7 15,9 10,6 4,4

Baten - 2,5 0,0 0,0 0,0

Voeding reserve IJweg 0,0 0,0 0,0 0,0

Mutaties in reserves -5,4 -8,0 -12,3 -5,4

Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0

Toelichting
Dit programma wordt grotendeel gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds. Voor een toelichting wordt derhalve 
verwezen naar het hoofdstuk over dit fonds.

2.4  Een bereikbare stad: een goede mobiliteit in de stad

2.4.1 Een goede mobiliteit in de stad: Hoe gaan we dat bereiken?

Programakkoord 2006-2010

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

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

Percentage reizigers 

dat tevreden is (geeft 

oordeel voldoende of 

goed) over frequentie 

en aansluitingen 5

61% 71,2% geeft 
oordeel voldoende 
of goed

68% geeft oordeel 
voldoende of goed

73,4% geeft oordeel 
voldoende of goed

68% 

5 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.
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Doelstelling 3: Toename fietsgebruik

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

Criterium Amsterdam 

fietsstad uit Kwaliteits-

enquête fiets

Score 7 Score 7,2 Score 7,5 Score 7,3 Score 7,5

Aandeel fiets in modal 

split 6
37% Onderzoek is 

in 2009 niet 
uitgevoerd

Streven naar een 
hogere modal split 
voor fiets in 2010 
dan 37% maar 
deze ten minste 
handhaven op 37%

Onderzoek is in 2010 
niet uitgevoerd 7

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

Doelstelling 5: Terugdringen automobiliteit

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

Inkomend en uitgaand 

verkeer t.o.v. van norm 

(1995) 8

−  Daling 
inkomend 
verkeer met 
20% 

−  Daling 
uitgaand 
verkeer met 
25% 

–  Daling inkomend 
verkeer 23%

–  Daling uitgaand 
verkeer 20%

−  Daling inkomend 
verkeer met 20% 
t.o.v. de norm

–  Daling uitgaand 
verkeer met 25% 
t.o.v. de norm

Onderzoek niet 
uitgevoerd 9

–  Daling inkomend 
verkeer met 20%

–  Daling uitgaand 
verkeer met 25%

Doelstelling 10: Goede doorstroming autoverkeer op hoofdwegen en corridors

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

Gemiddelde rijsnelheid 

auto binnen de ringweg 

A10

−  Gemiddelde 
snelheid auto 
15 km/uur

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

Gemiddelde 
snelheid auto 15 km 
per uur

Van de 12 metingen was 
de snelheid in 2010 in 
10 gevallen hoger dan 
15 km/u.

15 km/uur

6 De verdeling van de verschillende vervoersvormen over de auto, OV en fiets. 
7 De informatie over de modal split komt uit de huishoudenquêtes. In 2010 is deze enquête niet gehouden 

in verband met de heroriëntatie rondom het verkeersmodel. In 2011 zal de enquête weer worden 
uitgevoerd.

8 Bij deze normstelling (de daling van het verkeer tov 1995) gaat het om de jaarlijkse tellingen die 
de gemeente uitvoert van alle passeringen van grens van de binnenstad. Dit wordt ook wel de 
Singelgrachtpasseringen genoemd. Het tel/meetsysteem heet PERVISTEL, PERiodieke VISuele TELlingen. 
Bij de Singelgrachtpasseringen wordt van 07.00 uur tot 19.00 uur de (vracht)auto’s en fietsers geteld. 
Voor openbaar vervoer is ons College afhankelijk van de tellingen die wij geleverd krijgen door GVB en of 
Stadsregio

9 In 2010 is het onderzoek niet uitgevoerd in verband met de heroriëntatie rondom het verkeersmodel.
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2.4.2 Een goede mobiliteit in de stad: Hoe gaan we dat bereiken?

MobiliteitsAanpak Amsterdam
De MobiliteitsAanpak Amsterdam heeft als doel het bieden van overkoepelende visie en strategisch kader 
voor het mobiliteitsbeleid van Amsterdam. Daarmee wordt – in lijn met de Structuurvisie – duidelijkheid 
gegeven over de principes op basis waarvan afwegingen gemaakt kunnen worden wanneer zich situaties 
voordoen waarbij er in het mobiliteitsbeleid sprake is van met elkaar concurrerende of zelfs conflicterende 
doelstellingen. Het vormt daarmee tevens het overkoepelend kader voor het mobiliteitsbeleid op deelsectoren 
zoals het fietsbeleid, parkeerbeleid en het openbaar vervoerbeleid. De MobiliteitsAanpak Amsterdam wordt in 
samenwerking met de stadsdelen en de Stadsregio geformuleerd en uitgewerkt.

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

Amsterdam Metro System (AMSYS)
Het project AMSYS (treinen, systemen, exploitatie) omvat fysieke investeringen in nieuw metromaterieel 
M5/M6 (hele metronet), (automatische) treinsturing- en beveiligingssystemen (‘signalling’ - hele metronet), 
vernieuwing ICT/telecom-systemen (hele metronet), ombouw van de materieelwerkplaats in Diemen (hele 
metrovloot), en ombouw/nieuwbouw van opstelterreinen (bestaande metronet). Daarnaast bewaakt AMSYS 
vier projectthema’s voor het gehele metronet: exploitatie, beheer, systeemintegratie en veiligheid. AMSYS is 
ook toeleverancier aan de NZL voor metrovoertuigen serie M6, Signalling en ICT/Telecom.

Resultaten 2010 AMSYS
Het contract voor de voertuigen is gegund aan Alstom. De voertuigen voor het bestaande net (serie M5) 
worden vanaf voorjaar 2012 geleverd, en voor de Noord/Zuidlijn (serie M6) vanaf 2014.
Stadsregio Amsterdam heeft akkoord gegeven voor de aanbesteding van Signalling&Control op tenminste 
‘Level GoA2+’ (Grade of Automation) en de offertes zijn ingediend door de leveranciers. Ten behoeve van 
een te nemen bestuurlijk go/no go besluit over automatisch rijden (‘module UTO/GoA4’) is een businesscase 
afgerond en een eindrapportage opgesteld. In 2011 wordt hierover een besluit genomen.
Voor het ICT-programma zijn plannen van aanpak opgesteld, zowel voor het integrale programma, als voor de 
deelgebieden van ICT/Telecom en is gestart met de voorbereidende werkzaamheden.
Voor het project werkplaats Diemen zijn de planstudiefase en voorlopige ontwerpen afgerond, en is de 
subsidieaanvraag bij de Stadsregio in gang gezet.
Voor de emplacementen Oostlijn en Ringlijn heeft ons College een voorkeursbesluit (ruimtelijke reservering) 
genomen, en zijn projectvarianten voor de eerste fase uitgewerkt.
Daarnaast is de Topspecificatie van het Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor het Operationeel Systeem 
Metro Amsterdam vastgesteld. Het IPvE bevat alle functionele eisen waaraan de Amsterdamse metro als 
werkend vervoerssysteem moet voldoen. Ten slotte is een integraal veiligheidsplan voor de Noord/Zuidlijn 
opgesteld.

IJsei 
In 2010 zijn werkzaamheden verricht voor het busstation en het pontplein heeft groot onderhoud gehad. Op 
1 december 2010 hebben de gemeente en de aannemerscombinatie van de overkapping van het busstation 
een overeenkomst ondertekend over de ontwerpwijzigingen, financiën en uitvoeringswijze in hoofdlijnen. 
De overeenkomst past binnen het taakstellende budget dat uw Vergadering in 2002 voor het project IJsei 
beschikbaar heeft gesteld.

Verdieping Westertoegang
De verdieping van de Westertoegang bij het Centraal Station is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van 
de binnenstad voor hoge voertuigen. Daarnaast draagt de verdieping, door een beter doorzicht en betere 
lichttoetreding, bij aan de sociale veiligheid. Het project bevindt zich in de ontwerpfase. In het afgelopen jaar 
is er onderzoek gedaan naar de inrichting van de onderdoorgang. Door de beperkte ruimte moet er een keuze 
gemaakt worden tussen een inrichting met een vrije busbaan of een inrichting met een vrijliggend fietspad. 
De definitieve keuze zal in 2011 voor besluitvorming worden aangeboden. De uitvoeringsdatum wordt 
bepaald in samenhang met projecten in de omgeving (Noord/Zuidlijn, IJsei, ODE-brug en de Oostertoegang). 

Teleport (Bus- en tramstation Sloterdijk) 
Het tram- en busstation Sloterdijk aan het Carrascoplein is op tijd voor de nieuwe dienstregeling in december 
2010 in gebruik genomen. 
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Doelstelling 3: Toename fietsgebruik

Fiets
In 2010 is begonnen met het opstellen van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan Fiets 2011 - 2014. Hiervoor zijn 
verschillende onderzoeken uitgevoerd, o.a. naar de verkeersveiligheid van de fietser, naar de kwaliteit van 
het hoofdnet fiets, de belangrijkste fietsstromen en de red-routes en black spots voor fietsers. Daarnaast is 
de brom- en snorfietsproblematiek onderzocht en geanalyseerd, waarbij ook instrumenten en regelgeving op 
Europees, landelijk, stedelijk en stadsdeelniveau zijn geïnventariseerd. 
In 2010 is verder gewerkt aan de planvoorbereiding van de realisering van de Leidsepleinstalling. De Nota 
van Uitgangspunten is vastgesteld. 
Wat betreft het fietsnetwerk is in 2010 gewerkt aan de voorbereiding voor de aanleg van de snelfietsroute 
Zaanstad – Amsterdam. 

Fiets in de IJtram 
Vanwege de wens om meer fietsen in de IJtram te kunnen vervoeren, is er een onderzoek uitgevoerd naar 
de mogelijkheden voor de realisatie van meer fietsplekken in de IJtram. Hierbij gaat het om meer plekken 
in de tram en om een systeem waarbij de fietsen automatisch op slot staan wanneer de tram door de Piet 
Heintunnel rijdt. Dit laatste is een voorwaarde in verband met tunnelveiligheid. In 2010 heeft een proef 
plaatsgevonden met meer plekken en het nieuwe systeem. In december 2010 zijn door uw vergadering 
de aanvullende middelen beschikbaar gesteld zodat in alle trams van lijn 26 een derde fietsplek wordt 
ingebouwd.

Langzaamverkeerspassage CS
Het betreft de realisatie van een openbare, directe, conflictvrije en sociaal veilige verbinding voor 
fietsers en voetgangers tussen de IJzijde en de stadszijde van Centraal Station (westzijde). In juli 2010 
heeft uw Vergadering het uitvoeringsbesluit genomen op basis van een uitgewerkt definitief ontwerp. 
Begin november 2010 heeft ProRail met succes een aannemer gecontracteerd voor de uitvoeringsfase. 
De aannemer is inmiddels gestart met de voorbereiding van de uitvoering. De oplevering van het werk zal 
plaats vinden medio 2012.

Langzaam verkeer verbinding Mosplein – Meeuwenlaan (LVV)
Om een ontbrekende schakel in het Amsterdamse hoofdnet fiets en het regionale fietsnetwerk aan te 
leggen en het toekomstige metrostation Johan van Hasseltweg goed te ontsluiten, wordt ter hoogte van de 
Johan van Hasseltweg een nieuwe langzaam verkeer verbinding (LVV) aangelegd tussen het Mosplein en de 
Meeuwenlaan. De LVV wordt gerealiseerd in twee fasen. Fase 1 betreft het grootste deel van het project, 
vanaf de Van Hasseltweg-oost tot en met de kruising met de Wingerdweg, inclusief de beweegbare brug 
over het Noordhollandsch kanaal plus afritten. In 2010 is het bestek opgesteld en heeft de aanbesteding 
plaatsgevonden. Fase 2 betreft aanleg van het resterende deel van de LVV op een autovrij Mosveld, na 
realisatie van de nieuwbouw en herinrichting van het maaiveld ter plaatste. 

Doelstelling 10: Goede doorstroming autoverkeer op hoofdwegen en corridors

Evenementenscenario’s 
Verkeersmanagement wordt steeds meer ingezet om het verkeer te sturen bij grote evenementen zoals 
in 2010 de huldiging van het Nederlands elftal, de Giro d’Italia en Sail, maar ook tijdens de reguliere 
evenementen in het gebied rondom de ArenA en de RAI. Als de verkeersdruk op een route te hoog wordt, 
wordt het verkeer door middel van dynamische route- en informatiepanelen (DRIP’s) naar een andere, vooraf 
bedachte, route gestuurd. Evenementen zijn een belangrijke economische factor voor de stad maar de 
gevolgen voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid verdienen steeds meer aandacht.

Meerjarenanalyse 2011-2013 stadsregisseur
De Meerjarenanalyse beschrijft de effecten van de geplande wegwerkzaamheden in de stad voor de 
komende drie jaar en wordt jaarlijks door de Stadsregisseur aan het gemeentebestuur gepresenteerd. 
De analyse omvat de circa 1050 grotere projecten die jaarlijks plaatsvinden in Amsterdam en geeft daarvoor 
tijdvakken en koppelingen af die ervoor moeten zorgen dat de stad bereikbaar blijft. In de Meerjarenanalyse 
2011-2013 is voor het eerst ook naar de regio gekeken. 
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Rode Loper/onderzoek verkeerscirculatie binnenstad
Het gebied van de Rode Loper (tussen Prins Hendrikkade en Weteringcircuit) krijgt een nieuwe ruimtelijke 
inrichting. Hierin wordt er meer ruimte vrijgemaakt voor de voetganger en de fietser. Om de mogelijkheden 
voor de inrichting te bepalen is onderzoek gedaan naar de verkeerscirculatie in de binnenstad. De verwachting 
is, dat in de eerste helft van 2011 over de resultaten van dit onderzoek besluitvorming zal plaatsvinden. In 
2010 is ook aan het (voorlopig) ontwerp van de Rode Loper gewerkt. Dit ontwerpproces is eind 2010 afgerond. 
Daarnaast zijn eind 2010 de kosten en dekkingen aangaande dit project in beeld gebracht.

Mr. Visserplein
Medio 2010 is het project Mr. Visserplein gereed gekomen. Naast een verbetering van de verkeersveiligheid 
en de verkeersafwikkeling is de openbare ruimte opgeknapt.

2.4.3 Een goede mobiliteit in de stad: Wat heeft het gekost? (exclusief kapitaal-
lasten GVB-posten)

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 80 101,4 98,6 101,3

Exploitatie Parkeergebouwen 37,9 36,6 31,9 30,8

Subsidie Fietsersbond strategisch beheer CFA 0,5 0,5 0,5 0,5

Coördinatie uitvoering 2,6 2,6 2,6 2,8

Exploitatie veren 8,1 8,2 8,2 8,6

Exploitatie NZK-veren, rentetoevoeging 10,0 10,2 10,3 10,2

Uitgaven infrastructuurprojecten IJsei, IJweg 5,9 7,2 14,8 4,2

Westertoegang en langzaamverkeerpassage, 
decentralisate uitkering 

0,0 0,0 2,0 2,0

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds 7,5 20,3 16,4 13,0

Uitgaven gemeentelijk aandeel NZ-lijn 6,9 15,3 11,4 28,7

Kapitaallasten 0,6 0,5 0,5 0,5

Baten - -58,9 -48,2 -40,6 -41,1

Coördinatie uitvoering, bijdragen derden -0,8 -0,8 -0,8 -1,0

Inkomsten Parkeergebouwen -44,1 -35,7 -28,0 -28,3

Exploitatie veren -1,0 -0,9 -0,9 -1,0

Exploitatie NZK-veren, rente-inkomsten -10,0 -10,2 -10,3 -10,2

Voeding reserve Westrandweg -2,5 0,0 0,0 0,0

Overig -0,5 -0,6 -0,6 -0,6

Mutaties in reserves -385,6 29,4 33,2 32,6

Saldo 406,7 23,8 24,8 27,6

Toelichting op de ontwikkeling van het saldo Algemene Dienst op hoofdlijnen:
�� van Begroting 2010 naar Actualisatie 2010: De wijzigingen in de Actualisatie 2010 behelzen het naar 

beneden bijstellen van het resultaat van Parkeergebouwen m.n. vanwege de economische crisis ( € 2,9 
miljoen) en het toekennen van een decentralisatie-uitkering aan het project Langzaamverkeerpassage CS 
van € 2,0 miljoen

�� de functie voor GVB-veren kent een overschrijding van € 0,4 miljoen als gevolg van activiteiten in het 
kader van Sail 2010 en vanwege een hogere indexering in het contract GVB dan waar rekening mee 
was gehouden. Het resultaat van Parkeergebouwen was beter dan begroot. Er wordt een lager nadelig 
resultaat behaald (verbetering € 0,9 miljoen). De verbetering ten opzichte van de actualisatie is het 
gevolg van:
�� Hogere parkeeropbrengsten voornamelijk door de garages in het Arenapoortgebied (m.u.v. P1 Arena). 

Anderzijds zijn er lagere opbrengsten bij de afdeling Ontwikkeling (effecten recessie en bouwstop).
�� Lagere uitgaven (ca. € 0,6 miljoen) bij de openbare garages en P+R-terreinen voor operationeel 

beheer als gevolg van de nieuwe marktconforme afspraken met PANTAR.
�� Lagere uitgaven als gevolg van het opschorten van de uitbreiding parkeerfaciliteiten in het 

CAN-gebied.
Daarnaast heeft een dotatie van € 3,4 miljoen plaatsgevonden aan de reserve ‘gemeentelijk aandeel kosten 
NoordZuidlijn’ vanwege het onder verhoogde luchtdruk moeten ontgraven van de Vijzelgracht. Hierover is 
uw Vergadering reeds geïnformeerd.
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2.5  Een aantrekkelijke stad: een schone stad

2.5.1 Een schone stad: hoe gaan we dat bereiken?

Doelstelling 4: Verbetering luchtkwaliteit door milieuzonering en vrachtverkeer

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Verminderen van de 

uitstoot van stikstof-

dioxide en fijnstof door 

vrachtverkeer met 15% 

in 2010

Actieplan 
goederenvervoer

Kenteken scanners 
geplaatst. Sinds 
handhaving met 
kenteken scanners 
is de naleving 95%

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

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

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

Doelstelling 5: Terugdringen automobiliteit

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Invoering plan Voorrang 

voor een Gezonde Stad 

(VGS)

Debat met de 
stad VGS

Start volledige 
invoering 
maatregelen  
Besluit tot 
schrappen 
milieuzone 
personenauto’s

Voortzetting 
maatregelen VGS 
en invoering en 
milieudifferentiatie 
parkeertarieven

Groot aantal maatregelen 
uitgevoerd

Volledige invoering 
maatregelen VGS

2.5.2 Een schone stad: wat hebben wij ervoor gedaan?

Doelstelling 4: Verbetering luchtkwaliteit door milieuzonering en vrachtverkeer

Andere Manieren van Bevoorraden 
In februari 2010 heeft ons College ingestemd met de nadere uitwerking van de in het actieplan Slimme 
en Schone Stedelijke Distributie voorgestelde maatregelen. Doel is het invoeren van andere manieren van 
bevoorraden door vrachtvervoer om zodoende de stedelijke distributie te verbeteren. Zoals overeenge-
komen in het landelijke convenant Stimulering Schone Vrachtauto’s en Milieuzonering. Door vermindering 
van de files en het beperken van voertuigkilometers verbetert ook de luchtkwaliteit.

Doelstelling 5: Terugdringen automobiliteit

Het Actieplan Voorrang voor een Gezonde Stad 
Begin 2010 is het Actieplan Luchtkwaliteit geactualiseerd en is het Werkprogramma Luchtkwaliteit 2010 
met een doorkijk naar 2015 vastgesteld. In 2010 is vooral verder gewerkt aan ingezette acties die bijdragen 
aan een reductie van stikstofdioxide. De (landelijke) monitoringstool laat zien dat de doelstelling voor 
stikstofdioxide met de huidige maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL) niet wordt gehaald. De tegenvallende resultaten zijn voornamelijk het gevolg van de stijging van de 
achtergrondconcentratie voor stikstofdioxide. Extra maatregelen zijn nodig, begin 2011 vindt een herijking 
plaats voor Amsterdam. 
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De belangrijkste resultaten in 2010 zijn:
Uitvoering van de Amsterdamse Auto-de-deur-uit regeling, aanscherping toelatingseisen van de milieuzone 
voor vrachtauto’s, 300 aanvragen voor subsidie elektrische voertuigen, aangaan samenwerkingsverbanden 
met verschillende autoproducenten, realisatie meer dan 850 deelauto-plaatsen, realisatie van 100 oplaad-
punten in de openbare ruimte en 130 oplaadpunten in de niet- en semi-openbare ruimte, de aanbesteding 
van 1000 nieuwe oplaadpunten, verschoning eigen wagenpark, in gebruik name van de eerste elektrische 
vrachtboot in de Amsterdamse grachten.
Voor uitgebreide informatie verwijst ons College u naar het Resultaatgebied Milieu en water.

2.5.3 Een schone stad: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 13,1 31,0 7,2 4,9

Mobiliteit en openbaar vervoer 8,1 0,0 4,2 4,2

Uitgaven uit het mobiliteitsfonds 5,0 9,1 2,9 0,7

Baten - 0,0 0,0 0,0 0,0

Mutaties in reserves -13,1 -31,0 -7,2 -4,9

Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0

Toelichting
�� Dit programma wordt deels gefinancierd uit het mobiliteitsfonds. Voor een toelichting wordt derhalve 

verwezen naar het hoofdstuk over dit fonds

2.6  Een aantrekkelijke stad: een hele en mooie stad

2.6.1 Een hele en mooie stad: Hoe gaan wij dat bereiken?

Doelstelling 1: Inzetten op goede (regionale) lightrail- of metroverbindingen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Voortgang renovatie 

Oostlijn

Renovatie van 
16 stations 
Oostlijn (2005)

Uitvoering renovatie 
11 bovengrondse 
perrons uitgevoerd
Uitvoering Vlucht-
wegmaatregelen 
vertraagd
Voorbereiding (PVE) 
Station renovatie 
gestart

Start uitvoering 
Vluchtwegmaat-
regelen

Werkzaamheden niet 
uitgevoerd

Uitvoering renovatie 
bovengrondse 
stations
Uitvoering renovatie 
ondergrondse 
stations
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2.6.2. Een hele en mooie stad: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 1: inzetten op goede (regionale) lightrail- of metroverbindingen

Renovatie Oostlijn (ROL)

Algemeen

De Renovatie Oostlijn kent vanwege de perikelen van afgelopen zomer een cost to complete die hoger 
is dan het budget. Het tekort wordt nu ingeschat op € 3,8 miljoen afhankelijk van de afwikkeling met de 
aannemer. In 2011 wordt een voorstel verwacht om het tekort op te vangen. 

Vluchtwegmaatregelen (tunnelveiligheid)

In de eerste helft van 2010 heeft de aannemer, ondanks de inzet van DIVV en GVB, onvoldoende voortgang 
geboekt met de voorbereidingen van de werkzaamheden op het gebied van tunnel- en brandveiligheid. 
Met name de integratie van de verschillende disciplines in het ontwerp liet te wensen over. Als gevolg 
hiervan was het niet verantwoord om de werkzaamheden aan de tunnelveiligheid in de zomerperiode 
van 2010 te laten uitvoeren. De aannemer is aansprakelijk gesteld voor de geleden, dan wel nog te lijden 
schade.
Na de zomer is een nieuw plan voor de uitvoering opgesteld, naast het herzien van afspraken met de 
aannemer om te komen tot verbetering van de onderlinge samenwerking en de organisatie. De nieuwe 
uitvoeringskaders zijn opgesteld en november 2010 aan het bestuur voorgelegd en goedgekeurd. Dit heeft 
geleid tot een uitvoeringsplanning waarbij de technische oplevering van de vluchtwegmaatregelen in het 
najaar van 2011 plaatsvindt. In het voorjaar van 2011 wordt met behoud van de exploitatie zoveel mogelijk 
voorwerk op de perrons uitgevoerd. Het resterende werk volgt in een buitendienststelling van drie tot vier 
weken in de zomer van 2011. De testen en het proefbedrijf van de vluchtwegmaatregelen worden daarna 
uitgevoerd. 

Stationsrenovaties
Medio 2010 is het Programma van Eisen voor de Stationrenovaties goedgekeurd. Vervolgens is gewerkt aan 
de eerste voorlopige ontwerpen van enkele stations. In het najaar zijn de omgevingspartijen op de hoogte 
gebracht van de eerste ontwerpen. Hieruit is een aantal wensen van omgevingspartijen naar voren gekomen. 
Momenteel wordt in samenwerking met hen bekeken welke wensen reëel en financierbaar zijn. De druk op 
de planning neemt hiermee toe. Met de actualisatie van de planning in de ontwerpfase is al geconcludeerd 
dat de oplevering van de Stationsrenovaties niet in 2012 kan plaatsvinden, maar eind 2014.
In 2010 zijn roltrappen vervangen op stations Gaasperplas, Strandvliet, Van der Madeweg, Venserpolder en 
Bullewijk. De overige roltrappen worden in 2011 vervangen.

Wibautstraat
Het werk voor de reconstructie van de Wibaustraat is gestart in september 2010. Om voldoende werkruimte 
te creëren is de Wibautstraat versmald van vier naar twee rijstroken. Ernstige bereikbaarheids- en congestie-
problemen zijn voorkomen door omleidingroutes in te stellen en een communicatiecampagne te voeren. 

Utrechtsestraat
Samen met het stadsdeel Centrum worden de drie bruggen in de Utrechtsestraat vernieuwd in combinatie 
met groot onderhoud aan de gehele straat. De werkzaamheden vinden plaats in 3 fasen. In de uitvoering 
van fase 1 (de brug over de Herengracht en het eerste deel van de straat zelf) is aanzienlijke vertraging 
opgetreden, vooral vanwege de uiterst moeizame samenwerking met de aannemer. Dit leidt tot vertraging in 
het gehele project. In mei 2010 heeft de gemeente besloten de aannemer in gebreke te stellen en het werk 
door een andere aannemer af te laten maken. Dat besluit is door de aannemer bij de rechter aangevochten 
en de aannemer is op dat moment in het gelijk gesteld. De rechter heeft een nieuwe opleverdatum 
vastgesteld op 29 september 2010. Die datum is niet gehaald. Uit oplevercontroles is bovendien gebleken 
dat de brug te laag is, hetgeen het scheepvaartverkeer belemmerd, en de brug heeft niet de beoogde 
levensduur. Als gevolg van het niet nakomen van het contract is de overeenkomst met de aannemer per 
direct ontbonden. Aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat de brug op tijdelijke basis (en deels met 
aanpassingen) kon worden vrijgegeven voor het weg- en scheepvaartverkeer. Voor de vervolgfasen van 
het project wordt aan een variantenstudie gewerkt (snel doorgaan, vertraagd doorgaan, of doorgaan over 
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ca. 5 jaar), waarin de consequenties voor kosten en planning uitgewerkt worden. De studie volgt in het 
eerste kwartaal van 2011.

Hogesluis 
Het project betreft de renovatie van de Hogesluis met handhaving van de monumentale status. In maart 
2010 zijn de sloopwerkzaamheden gestart. De brug (inclusief de waterpijlers) en het oostelijk landhoofd 
(zijde Amstelhotel) zijn geheel gesloopt. Voor de zomer is gestart met de opbouw van het oostelijk 
landhoofd en vanaf augustus is verder gewerkt aan de opbouw van de brug en worden ook de palen voor 
de waterpijlers aangebracht. Eind 2009 is aan de hand van proefboringen van de waterpijlers vastgesteld 
dat de pijlers zelf niet stabiel zijn. Het oorspronkelijke plan om stalen buispalen door de waterpijlers te 
boren, brengt een zeer groot risico voor instorten met zich mee. In overleg met Bureau Monumenten en 
Archeologie is daarom gekozen om de waterpijlers geheel te slopen. Uw Vergadering heeft in december 
2010 gekozen om de renovatie van de Hogesluis conform de ‘reconstructie/renovatievariant’ voort te zetten 
en heeft ingestemd met het dekkingsvoorstel. Er is een aanvullend krediet van € 12,6 miljoen beschikbaar 
gesteld. Door de omvangrijkere werkzaamheden aan het natuursteen en de waterpijlers en het moeten 
verleggen van een onbekende kabel is een forse vertraging opgetreden. De oplevering van de brug is 
doorgeschoven naar augustus 2012, afronding van het volledige werk (o.a. verwijderen hulpbrug) zal tot eind 
2012 doorlopen. 

Onderzoek DIVV
Naar aanleiding van de ontwikkelingen bij de projecten ROL, Utrechtsestraat, Hogesluis en IJsei is in juli 
2010 besloten tot het houden van een extern onderzoek naar de professionaliteit van het opdrachtgever-
schap van de dienst IVV. Het onderzoek is uitgevoerd door een expertteam met externe ondersteuning. 

Groot onderhoud Hoofdnet Auto 
Het Programma Groot Onderhoud Hoofdnet Auto 2010 bevatte de navolgende wegen/weggedeelten:
�� Nassaukade 2e fase tussen Zaagpoortbrug en Kattesloot
�� De Boelelaan tussen v.d. Boechorststraat en Buitenveldertselaan
�� Oostoever
�� Weesperstraat
�� Munt
�� Transformatorweg (onder viaduct)
�� Nieuwe Hemweg
�� Prins Hendrikkade tussen Binnen Bantammerstraat en Ooster-doksdijk
�� Oosterdoksdijk (opstelvakken)
�� IJdoornlaan tussen Vikingpad en Kadoelenpad
�� Westpoortweg
�� Coentunnelcircuit/C. Douwesweg, 2e fase
�� Plesmanlaan/J. Huizingalaan

Dit programma is in 2010 conform planning, binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Contractering Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur 2012 – 2018
In 2010 is gewerkt aan de contractering c.q. inbesteding van het beheer en onderhoud van de railinfrastruc-
tuur. De verwachting is dat in de eerste helft van 2011 een besluit over de gunning kan worden genomen. 
Tegelijkertijd vinden met Stadregio Amsterdam (SRA) de gesprekken plaats over de hoogte van het 
noodzakelijke budget voor beheer en onderhoud. De gunning richting Gemeentelijk Vervoer Bedrijf en de 
budgetbesprekingen met SRA hebben een sterke relatie met elkaar. Gunning zal pas plaats kunnen vinden 
nadat in het 1e kwartaal 2011 voldoende zekerheid over het beschikbaar budget 2012 e.v. is verkregen. Een 
derde traject betreft het ontwikkelen van (structurele) bezuinigingsvoorstellen. Een en ander conform de 
aanpak zoals die in de nota Beheer op Niveau is gehanteerd. 

Stadsilluminatie
In 2010 zijn diverse vervangings- en nieuwbouwprojecten stadsilluminatie in uitvoering genomen / 
opgeleverd. De meest in het oog springende zijn de Magere Brug (met ledtoepassing), Amsterdams 
Historisch Museum, Spoorbrug Westerdoksdijk, Joods Historisch Museum, Stedelijk Museum en de Beurs 
van Berlage. Tevens lopen er proeven voor de gevelaanlichting langs de grachten en het vernieuwen van de 
brugboogverlichting.
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2.6.3 Een hele en mooie stad: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 149,9 215,8 219,7 169

Beheer stedelijke infrastructuur 34,5 38,0 34,6 34,7

Beheer en onderhoud OV-infrastructuur 63,4 108,2 109,7 64,9

Parkeerbeheer 0,0 13,9 13,9 11,3

Kapitaallasten stedelijke infrastructuur 42,6 46,8 46,3 46,3

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds 1,7 6,4 4,2 2,3

Uitgaven uit de reserve beheer stedelijke 
infrastructuur

2,0 2,9 5,4 4,0

Overig 5,7 5,6 5,6 5,5

Baten - -6,7 -125,5 -126,9 -76,1

Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer -63,2 -107,7 -109,1 -60,1

Inkomsten stedelijke infrastructuur -4,0 -3,9 -3,9 -4,2

Inkomsten Parkeerbeheer (214.0.09) 0,0 -13,9 -13,9 -11,8

Mutaties in reserves -4,8 -9,7 -14,0 -11,3

Saldo 77,9 80,6 78,8 81,7

Toelichting
Toelichting op de ontwikkeling van het saldo Algemene Dienst op hoofdlijnen:
�� Van Begroting 2010 naar Actualisatie 2010: Het saldo neemt af met € 1,7 miljoen. Dit is het resultaat 

van de nominale aanpassing (- € 0,6 miljoen), lagere kapitaallasten (- € 0,5 miljoen) vanwege lagere 
investeringen in 2009 en een decres van € 0,8 miljoen bij openbare verlichting (deels een budgetneutrale 
verschuiving vanuit het Subresultaatgebied Overig, zie aldaar). Het saldo stijgt tot slot met € 0,1 miljoen 
vanwege een accres voor het beheer van het busstation CS

�� Jaarrekening 2010: De exploitatie van reclame-uitingen kent een beter resultaat van € 0,3 miljoen. 
Dit komt enerzijds door hogere inkomsten van € 0,172 miljoen en lagere uitgaven van € 0,089 miljoen. 
De hogere inkomsten bestaan uit een betere definitieve afrekening over 2009 ( € 0,052 miljoen), een 
nieuw contract voor de reclame op metrostations ( € 0,040 miljoen) en een stijging van de verkoop van 
reclame-uitingen op de lichtbakken ( € 0,070 miljoen). De lagere uitgaven worden vooral veroorzaakt 
door de vrijval van verplichtingen uit 2009. In dit subresultaatgebied valt € 0,5 miljoen van de reserve 
Beheer Stedelijke Infrastructuur vrij. De geplande bijdrage aan het grootschalig onderhoud van de 
Europaboulevard is lager als gevolg van kleinere werkgrenzen door planwijziging door de Dienst Zuidas. 
Tot slot resulteert de afwikkeling van het zogenaamde Oud Zeer van MetroMorfose tot een incidentele 
last van € 4,1 miljoen

2.7  Subresultaatgebied Overig

2.7.1 Overig: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 8,9 6,1 11,9 13,8

Verkeer en vervoerbeleid 4,0 3,1 4,1 5,2

Bestuurshulp en stelpost bezuinigingen 0,1 -0,8 -0,5 -0,8

Kapitaallasten Nieuwe Vaart 4,5 3,0 3,0 3,0

Uitgaven uit het mobiliteitsfonds 0,3 0,8 5,3 6,4

Baten - 41,6 44,0 37,6 37,2

Verkeer en vervoer, bijdragen derden -0,1 0,0 -0,5 -0,7

Afdracht mobiliteitsfonds aan algemene dienst -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Voeding mobiliteitsfonds -40,8 -43,3 -36,4 -35,8

Mutaties in reserves 40,5 42,4 31,0 29,5

Saldo 7,8 4,6 5,3 5,9
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Toelichting
�� Van Begroting 2010 naar Actualisatie 2010: In de eerste begrotingswijziging 2010 is de prioriteit Taxi niet 

verwerkt. Hierdoor neemt het saldo met € 0,5 miljoen. toe. Een deel van de stelpost bezuinigingen is 
verdeeld naar het subresultaatgebied Goed beheerde stedelijke infrastructuur. Dit resulteert hier in een 
budgetneutrale saldotoename binnen dit subresultaatgebied van € 0,3 miljoen 

�� Jaarrekening 2010: De overschrijding in dit subresultaatgebied wordt veroorzaakt door extra uitgaven van 
€ 0,78 miljoen voor taxi (onder andere verrassingsinzet en extra uren in de avond). Deze overschrijding 
wordt conform B&W-besluit gecompenseerd door de onderschrijding op sociale veiligheid. De inzet 
voor de heroverwegingen (algemene dienst en vereveningsfonds) en de stedelijke investeringsagenda 
was groter dan begroot wat tot een overschrijding op de beleidsbudgetten heeft geleid. Daarnaast een 
onderschrijding van circa € 0,2 miljoen op de posten bestuurshulp en de taakstelling ombuigingen. Dit 
heeft te maken met een versnelde implementatie van de ombuigingen 2011.

Mobiliteitsfonds

Bestedingen 2010

Regulier fonds
In het meerjarenvoorstel Mobiliteitsfonds 2010-2014 was voor het reguliere deel in 2010 voor ruim € 34,4 
miljoen aan uitgaven voorzien. Hiervan is ruim € 31,1 miljoen (90%) daadwerkelijk uitgegeven, 4% valt vrij 
en ca. 6% zal worden ingezet in de technische actualisatie van het MWP (verschuiving van kasritmes voor 
projecten in een meerjarig perspectief). Het bestedingspercentage ligt daarmee in lijn van de laatste jaren. 
Voor een diepgaandere beschrijving van de uitgevoerde activiteiten wordt verwezen naar de inhoudelijke 
beschrijving van de subresultaatgebieden. Een specificatie van de bestedingen is aan het einde van dit 
onderdeel opgenomen. 

Voorrang voor een Gezonde Stad (VGS)
Het aparte financiële kader voor VGS blijft gehandhaafd. De bestemmingsreserve die eerder is gevormd 
uit de incidentele middelen van de algemene dienst is in 2010 echter uitgeput zodat de dekking voortaan 
voornamelijk uit de extra parkeeropbrengsten bestaat. De uitgaven VGS maken daarmee onderdeel uit van 
de verantwoording Mobiliteitsfonds. In onderstaande tabel staat beschreven welke activiteiten vanuit VGS 
zijn bekostigd en vanuit welke dekkingsbron dit is verwerkt.

Uitgaven VGS

P+R investeringen €  2.250.698,23 

P+R VGS exploitatie €  531.969,64 

P+R Parkeerverwijssysteem €  134.847,37 

Sloopregeling €  801.797,05 

Groene daken €  300.000,00 

Expl. lijn 60 en bedrijvenpendel €  1.439.802,42 

Stimuleren gebruik OV € 1.775.525,71 

Milieuzone bestel €  37.513,50 

Milieuparkeervergunning € 62.980,23 

Onderzoek parkeertarieven € 10.803,96 

Differentiatie parkeertarieven € 11.450,95 

Autodelen € 242.993,70 

Boodschappendienst € 17.598,40 

Milieuzone exploitatie € 391.226,15 

Bureaukosten en overig € 410.344,15 

Totaal uitgaven 2010 € 8.419.551,46 
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Dekking VGS

Subsidie P+R SRA €  1.852.500,00 

Onttrekking reserve €  4.240.390,86 

Bijdrage Mobiliteitsfonds €  568.115,85 

Overloop 2009 € 1.073.347,07 

Bijdrage Pb Luchtkwaliteit €  460.972,68 

Opbrengsten Milieuzone €  224.225,00 

Totaal inkomsten €  8.419.551,46 

De uitgaven voor VGS blijven nog altijd achter bij de verwachtingen. Voor 2010 ligt dit gelegen in het feit 
dat VGS eerst een belangrijk onderdeel was van de heroverwegingen binnen het Mobiliteitsfonds waardoor 
pas op de plaats is gemaakt bij enkele projecten. Later is met de stadsdelen afgesproken dat het eigen 
financieel kader gehandhaafd blijft en dat de herijking met de stadsdelen moet worden vormgegeven.

Opbrengsten
In de actualisatie van het bestedingsvoorstel is ten behoeve van het reguliere Mobiliteitsfonds € 24 miljoen 
aan parkeerinkomsten begroot en voor VGS ruim € 11 miljoen. Afstemming met Cition, Haven Amsterdam 
en stadsdelen geeft aan dat de inkomsten € 0,8 miljoen hoger zullen zijn dan begroot. Deze extra inkomsten 
zijn conform de geldende beleidsregels gedoteerd aan de Algemene Reserve. De definitieve afrekening 
van de parkeerinkomsten 2009 is ca. € 0,1 miljoen lager dan bij de rekening 2009 werd verondersteld. Dit is 
ook verwerkt met de Algemene Reserve. Het positieve saldo van deze bedragen zullen worden benut bij de 
actualisatie van het Meerjaren Werk- en Investeringsprogramma (MWP).

De Algemene Reserve
In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van de Algemene Reserve Mobiliteitsfonds geschetst. 

Algemene reserve mobiliteitsfonds Bedragen in €

Beginbalans 3.131.438

Vrijval uit bestemmingsreserve 1.323.159

Afrekening parkeerinkomsten 2009 -107.239

Hogere afdracht dan raming 837.987

Overloop 2009 907.530

Dotatie aan bestemmingsreserve -1.495.759

Eindbalans 4.597.116

De afwijking ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere parkeerinkomsten en 
de vrijval uit de bestemmingsreserve. Daarnaast zijn in 2010 nog subsidies ontvangen voor werkzaamheden 
die in 2009 zijn verantwoord in het fonds en zijn niet alle verplichtingen die zijn meegenomen uit 2009 
geresulteerd in daadwerkelijk betaalde facturen. 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 ca. € 3,1 miljoen kan worden ingezet bij de actualisatie van het MWP.

De bestemmingreserve
In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van de Bestemmingreserve Mobiliteitsfonds geschetst.

Bestemmingsreserve mobiliteitsfonds Regulier VGS Totaal

Beginbalans 34.747.990 16.640.619 51.388.609

Geraamde parkeerinkomsten 24.000.000 11.051.828 35.051.828

Dotatie uit de algemene reserve 1.495.759 0 1.495.759

Vrijval -1.323.159 0 -1.323.159

Onttrekking middelen in 2010 -24.747.451 -6.891.345 -31.638.797

Eindbalans 34.173.138 20.801.101 54.974.239

Aangezien VGS nu onderdeel uitmaakt van het Centraal Mobiliteitsfonds maar een apart financieel kader 
kent worden de twee onderdelen (regulier fonds en VGS) apart gepresenteerd.
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Specificatie bestedingen

Verplichtingen Actualisatie 
2010

Realisatie 
2010

Resultaat Vrijval Actualisatie 
MWP

Opmerking

Afdracht algemene 
dienst

€ 728.000 € 728.000 € 0    

Fondsbeheer € 100.000 € 200.000 -€ 100.000 -€ 100.000  Hogere kosten vanwege 
heroverwegingen en 
discussie stadsdelen over 
opbrengstenverdeling.

Compensatie 
stadsdelen 2009

€ 6.323.231 € 6.323.230 € 1 € 1   

Totaal verplichtingen € 7.151.231 € 7.251.230 -€ 99.999 -€ 99.999 € 0  

Een veilige stad
Een verkeersveilige 
stad

Actualisatie 
2010

Realisatie 
2010

Resultaat Vrijval Actualisatie 
MWP

Opmerking

Verkeersveiligheid 
- beleid

€ 312.000 € 268.591 € 43.409 € 43.409   

Verkeersveilig maken 
blackspots en red 
routes

€ 1.900.000 € 1.591.059 € 308.941  € 308.941 Door uw Vergadering is 
ingestemd met een versnelde 
aanpak blackspots in 2010 en 
2011. Het programma is goed 
op stoom maar de financiële 
afrekening met de stadsdelen 
blijft wat achter. Budget zal 
daarom in 2011 worden 
uitgeput.

Verkeersveiligheid 
- programma's

€ 427.000 € 198.184 € 228.816 € 228.816  De belangrijkste doelstel-
lingen zijn gehaald. Bij dit 
programma is sprake van een 
onderschrijding. Dit wordt met 
name veroorzaakt door lagere 
uitgaven voor fietsexamen, o.a. 
door het goedkoper inkopen 
van verkeersregelaars, en 
campagnes verkeersveiligheid.

Verkeersregelinstal-
latie's voor nieuwe 
gebieden/locaties

€ 1.000.000 € 969.541 € 30.459 € 30.459 

Stadhouderskade / 
Museumbrug (motie 
Nijman)

€ 150.000 € 0 € 150.000 € 150.000   SD-Zuid kan geen oplossing 
creëeren voor de aanpassing 
aan de walmuur en haltelokatie 
+ gebouw van het Rond-
vaartbedrijf, zowel vanwege 
welstandseisen als vanwege 
de financiële omvang van de 
oplossing. 

Brommerbeleid 
(opstellen & 
uitvoeren)

€ 35.000 € 41.665 -€ 6.665 -€ 6.665 

Totaal verkeers-

veilige stad

€ 3.824.000 € 3.069.039 € 754.961 € 446.019 € 308.941  
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Een sociaalveilige 
stad

Actualisatie 
2010

Realisatie 
2010

Resultaat Vrijval Actualisatie 
MWP

Opmerking

Aanpak stand-
plaatsen taxi's

 € 200.000  € 183.222  € 16.778  € 16.778  

Taxibeleid  € 698.000  € 698.000  € 0  € 0 

Totaal sociaalveilige 
stad

 € 898.000  € 881.223  € 16.777  € 16.777  € 0 

Totaal een veilige 
stad

 € 4.722.000  € 3.950.262  € 771.738  € 462.797  € 308.941 

Een bereikbare stad
Goede bereikbaar-
heid van de stad

Actualisatie 
2010

Realisatie 
2010

Resultaat Vrijval Actualisatie 
MWP

Opmerking

Algemeen    

Beleidsproducten 
en coördinatie 
grootstedelijke 
gebieden - (Zuidas 
etc.)

 € 572.000  € 524.292  € 47.708  € 47.708   

Campagne bereik-
baarheid Amsterdam

 € 200.000  € 108.747  € 91.253  € 91.253  De voorziene kwaliteitsverbete-
ring heeft i.v.m. de herover-
wegingen geen doorgang 
gevonden.

Auto       

Oostelijke ontsluiting 
IJburg

 € 200.000  € 65.000  € 135.000  € 135.000  De gevraagde bijdrage aan 
IJburg bleek uiteindelijk lager 
dan eerder gevraagd.

Verkeersmanage-
ment naar de stad

 € 1.013.000  € 716.423  € 296.577  € 215.577  € 81.000 Onderschrijding komt 
voornamelijk voort uit het 
afronden van lopende projecten 
(o.a. voertuigherkenningsca-
mera's, configuratie VMC-A 
en Fileproof) met positieve 
financiele saldi vanwege 
ontvangen subsidies.

Wegsleepregeling en 
incidentmanagement

 € 440.000  € 361.841  € 78.159  € 78.159  Afrekening daadwerkelijk 
gemaakte kosten

Producten betaald 
rijden (proef betaald 
rijden)

 € 115.000  € 104.279  € 10.721  € 10.721   

Auto - beleidsadvise-
ring (bereikbaarheid 
van de stad, incl. 
A6/A9)

 € 460.000  € 429.139  € 30.861  € 30.861   

Parkeren      

Beleidsadvise-
ring Parkeren 
(incl. Parkeernota)

 € 553.000  € 390.096  € 162.904  € 162.904   

Openbaar vervoer       

Busstation 
Buikslotermeerplein

 € 200.000  € 174.025  € 25.975   € 25.975  

Renovatie Station 
Zuid (korte termijn 
maatregelen)

 € 120.000   € 120.000   € 120.000 Projectbijdrage was nog niet in 
2010 benodigd.

Aanleg extra trap 
Station Zuid

 € 394.000  € 394.000  € 0    
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Zuidtangent Oost 
2e fase

 € 447.000  € 507.455 - € 60.455  - € 60.455 Vanwege heroverwegingen 
ruimtelijke plannen is de 
bijdrage uit de GREX onzeker. 
Voorbereiding getemporiseerd 
echter daardoor wel een groter 
beslag op Mobiliteitsfonds.

OV - beleidadvise-
ring (bereikbaarheid 
van de stad)

 € 655.000  € 668.107 - € 13.107 - € 13.107   

Totaal goede 
bereikbaarheid van 
de stad

 € 5.369.000  € 4.443.403  € 925.597  € 759.077  € 166.521  

Goede mobiliteit in 
de stad

Actualisatie 
2010

Realisatie 
2010

Resultaat Vrijval Actualisatie 
MWP

Opmerking

Algemeen       

Visie en strategie 
verkeer, vervoer en 
infrastructuur

 € 405.000  € 453.771 - € 48.771 - € 48.771   

Auto       

Verdieping 
Westertoegang

 € 100.000  € 110.051 - € 10.051  - € 10.051  

Verkeersmanage-
ment in de stad

 € 1.171.000  € 1.177.747 - € 6.747 - € 6.747   

WODAN + doorstro-
ming corridors

 € 1.276.000  € 1.128.137  € 147.863  € 47.863  € 100.000  

Beleidsadvies auto 
(Mobiliteit in de stad)

 € 120.000  € 65.569  € 54.431  € 54.431   

Fiets       

Langzaamverkeers-
passage CS

 € 900.000  € 557.830  € 342.170   € 342.170 Facturering door aannemer aan 
Prorail loopt achter

Fietsroute van 
Hasseltweg 
(Mosplein-Meeuwen-
laan)

 € 577.000  € 407.765  € 169.235   € 169.235  

Oosteinde, aanleg 
2-richtingsfietspad, 
veilige fiets(school-
thuis)route

 € 50.000  € 50.345 - € 345 - € 345   

Systemen om de 
doorstroming van de 
fiets te bevorderen 
(fietsDRIPS Noord en 
wachttijdmelders)

 € 105.000  € 88.881  € 16.119  € 16.119   

Fietsbeleid (incl. 
meerjarenpro-
gramma fiets)

 € 582.000  € 483.643  € 98.357  € 98.357   

Communicatie en 
promotie fiets

 € 135.000  € 141.508 - € 6.508 - € 6.508   
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Fysiek programma 
fiets (knelpunten & 
stallingen

 € 835.000  € 354.417  € 480.583   € 480.583 Uitvoering Schellingwouderbrug 
vindt later (2012/2013) plaats.
In de oorspronkelijke planning 
zou de Schellingwouderbrug 
al gereed zijn. De hiervoor 
geraamde bijdrage van 
€ 200.000 is in 2010 derhalve 
niet tot uitgave gekomen. Er zijn 
wel verplichtingen aangegaan 
voor projecten die eind 2010 
starten met een doorloop naar 
begin 2011.

Exploitatie en beheer 
Fietspunt-stallingen

 € 1.031.000  € 1.018.781  € 12.219  € 12.219   

Openbaar Vervoer       

ODE-brug 
stationseiland

 € 3.400.000  € 3.400.000  € 0    

Verbeteren  
toegankelijkheid OV

 € 1.263.500  € 1.022.665  € 240.835  € 100.835  € 140.000 In 2010 zijn deze door de 
heroverwegingen onder druk 
komen staan, waardoor diverse 
projecten zijn vervallen of 
versoberd zijn uitgevoerd.

Informatiepanelen 
voor het DRIS 
(Dynamisch Reizigers 
Informatie Systeem)

 € 50.000  € 10.296  € 39.704  € 39.704   

Bypass lijn 5  € 300.000  € 581.747 - € 281.747 - € 281.747  Omdat de uitvoeringskosten 
lager zijn uitgevallen, is de 
subsidiebijdrage van de SRA 
ook minder. Dekking uit het 
mob.fonds.

Aanpassingen 
infra irt nieuwe 
dienstregeling

 € 255.000  € 244.501  € 10.499  € 10.499   

Fiets in de IJtram  € 8.000  € 20.125 - € 12.125 - € 12.125   

Exploitatie Pontveren 
Amsterdam

 € 935.000  € 935.000  € 0  € 0   

Exploitatie 
Opstapper

 € 750.000  € 735.613  € 14.387  € 14.387   

Totaal goede 

mobiliteit in de stad

 € 14.248.500  € 12.988.392  € 1.260.108  € 38.171  € 1.221.937  

Totaal een 
bereikbare stad

 € 19.617.500  € 17.431.795  € 2.185.705  € 797.248  € 1.388.458  

Een aantrekkelijke stad
Een schone stad Actualisatie 

2010
Realisatie 

2010
Resultaat Vrijval Actualisatie 

MWP
Opmerking

Elektrisch vervoer  € 44.000  € 56.353 - € 12.353 - € 12.353   

Duurzame Mobiliteit  € 96.000  € 45.765  € 50.235  € 50.235   

Totaal schone stad  € 140.000  € 102.118  € 37.882  € 37.882  € 0  
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Een hele en mooie 
stad

Actualisatie 
2010

Realisatie 
2010

Resultaat Vrijval Actualisatie 
MWP

Opmerking

Reconstructie 
Weesperstraat 

€ 400.000 € 114.509 € 285.491  € 285.491 Tijdens het voorbereidings-
proces is besloten om niet 
meteen te gaan ontwerpen 
(zoals oorspronkelijk in de 
bedoeling lag) maar eerst 
het bestaande Masterplan 
Wibaut-as op het onderdeel 
Weesperstraat en Weesperplein 
te actualiseren en aan het 
bestuur voor te leggen. 
Bij akkoord wordt aan het 
ontwerpproces begonnen. 
Door deze wijziging in het 
proces is er beduidend minder 
uitgegeven dan aanvankelijk 
verwacht.

Mauritskade (ts 
Muntendamstr. 
en Alexanderplein) 

€ 20.000 € 20.000 € 0    

Planvoorbereiding 
Leidseplein en 
omgeving

€ 100.000 € 30.135 € 69.865 € 69.865   

J.Huizinga deel 
II (Noord, ts 
P.Callandlaan en 
Comeniusstraat)

€ 461.000 € 461.350 -€ 350 -€ 350   

Fietsdepot € 1.040.000 € 985.842 € 54.158 € 54.158   

Geluidsschermen 
Schinkel

€ 225.000 € 225.000 € 0    

Ambitienota ROL € 500.000 € 498.440 € 1.560 € 1.560   

Totaal hele en mooie 

stad

€ 2.746.000 € 2.335.276 € 410.724 € 125.233 € 285.491  

Totaal een aantrek-
kelijke stad

 € 2.886.000  € 2.437.394  € 448.606  € 163.115  € 285.491  

Totaal  € 34.376.731  € 31.070.681  € 3.306.050  € 1.323.160  € 1.982.890 
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3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1  Reserves 

Bedragen x € 1 miljoen Stand 
ultimo 2009

Verwachte mutaties 2010 Stand 
ultimo 2010

+/+ -/-

Reserves

Egalisatie parkeerbeheer 0,0 0,4 0,0 0,4

Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn 480,3 3,4 17,3 466,4

Gemeentelijk aandeel in kosten busstation / 
 auto-onderdoorgang CS 48,1 3,0 3,6 47,5

Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve 51,4 36,5 33,0 54,9

Risicoreservering IJsei 7,9 0,0 3,0 4,9

Reserve beheer stedelijke infrastructuur 11,7 0,0 8,4 3,3

Mobiliteitsfonds - algemene reserve 3,1 3,0 1,5 4,6

NDSM-veer 1,4 0,0 0,5 0,9

Bewonersgarages Zuidoost 2,0 0,1 0,6 1,5

Vakantiegeld van voormalig DAB - Parkeer-
gebouwen medewerkers 0,1 0,0 0,1 0,0

Reserve Voorrang Gezonde Stad 4,2 0,0 4,2 0,0

Inrichting Wibautas (UNA-geld) 0,6 0,0 0,6 0,0

Egalisatiereserve CAN-gebied 5,6 0,4 0,7 5,3

IJweg West (VE) 6,6 0,0 0,6 6,0

Westrandweg / 2e Coentunnel (VE) 2,3 0,0 0,9 1,4

Reserve WW van voormalig DAB-Parkeergebouwen 
medewerkers 0,4 0,0 0,0 0,4

Totaal reserves 625,7 46,8 75,0 597,5

Gehandhaafde reserves

IJweg
Onttrekking vindt plaats ten behoeve van de uitvoering.

Westrandweg/Tweede Coentunnel
Onttrekking vindt plaats ten behoeve van de uitvoering.

Reserve beheer stedelijke infrastructuur
In de Begroting 2008 is voor een bedrag van € 12,96 miljoen een aantal incidentele prioriteiten toegekend 
voor het onderhoud van wegen, tunnels en wachtsteigers (Basisweg, circuit Oostoever, Europaboulevard, 
tunnels, noodstroomvoorziening tunnel en Wibautas). De uitvoering van de projecten en de besteding van 
de middelen zullen in de periode 2008-2012 plaatsvinden. 

Egalisatiereserve CAN-gebied
Op 11 februari 2009 is besloten tot het vormen van een reserve ter dekking van de aanloopverliezen van het 
Parkeerschap Boven ’t Y. De onttrekkingen betreffen de verrekening van deze nadelige saldi. De dotaties 
betreffen de ontvangen rentevergoeding over deze belegde reserve.

Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn
Aan de reserve is een bedrag van € 3,3 miljoen toegevoegd als gevolg van het moeten onder verhoogde 
luchtdruk ontgraven van de Vijzelgracht.
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NDSM-veer
De onttrekking betreft de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van het veer. Daarnaast is er rente aan de 
reserve ( € 0,02 miljoen).

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
Met deze reserve wordt het exploitatieresultaat op de garages Zuidoost verrekend. De onttrekkingen 
betreffen het nadelig exploitatieresultaat van de garages. De dotaties hebben betrekking op de ontvangen 
rentevergoeding over deze belegde reserve. 

Inrichting Wibautas
De onttrekking heeft betrekking op de gedeeltelijke dekking van de herprofilering Wibautas.

Mobiliteitsfonds-Algemene Reserve
De afwijking ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere parkeerinkomsten en 
de vrijval uit de bestemmingsreserve.

Nieuwe reserves

Egalisatiereserve Parkeerbeheer
De egalisatiereserve is ingesteld om verschillen per jaar tussen de daadwerkelijke betaalde rente en afschrij-
ving op de investeringen (vervanging/uitbreiding parkeerautomaten) en de bedragen die we doorberekenen 
aan de stadsdelen op basis van beschikbaarheid (vaste vergoeding per type parkeermeter per jaar). 

Afgewikkelde reserves
�� Voorrang voor een Gezonde Stad
�� Vakantiegeld
�� Inrichting Wibautas

3.2  Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen Stand 
ultimo 2009

Verwachte
mutaties 2010

Stand 
ultimo 2010

+/+ -/-

Voorzieningen

Bijdrage OGA Fietsenstalling Zuid/WTC 1,3 0,0 0,1 1,2

Exploitatie en investeringen NZK-veren 228,8 10,2 5,5 233,5

Risicofondsen N/Z-lijn 260,9 17,3 0,1 278,1

Groot onderhoud Parkeergebouwen 3,4 0,5 0,3 3,6

Brandwerende coating Piet Heintunnel 0,1 0,0 0,0 0,1

Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn 0,2 0,0 0,0 0,2

Totaal voorzieningen 494,6 28 6 516,7
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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. De jaarlijkse kosten worden gedekt uit de 
voorziening. Voor de kosten, bestaande uit exploitatie, beheer en onderhoud, vervangingsinvesteringen, etc. 
wordt rekening gehouden met een onttrekking van € 5,5 miljoen in 2010 en € 9,2 miljoen in 2011. Aan de 
voorziening wordt rente tegen een vaste rentevoet van 4,5% toegevoegd. Deze wordt berekend op basis 
van het gemiddelde van de begin- en eindbalans.

Grootonderhoud parkeergebouwen
De dotaties betreffen de toevoegingen ten laste van de exploitatierekeningen. De onttrekkingen betreffen 
het werkelijk te plegen groot onderhoud. Zowel de dotaties als het werkelijk te plegen groot onderhoud zijn 
gebaseerd op een goedgekeurde onderhoudsbegroting.

Bijdrage OGA fietsenstalling Zuid/WTC
De onttrekkingen hebben betrekking op de bijdrage van OGA aan de jaarlijks huurkosten van de fietsen-
stalling Zuid.

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

Risicofondsen Noord/Zuid-lijn
Voorziening ter dekking van de risico’s bij de Noord/Zuidlijn. Tussen het risicofonds en de reserve ‘Gemeen-
telijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn’ heeft een saldoneutrale verschuiving plaatsgevonden.
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4 Prioriteiten 2010

4.1  Realisatie prioriteiten 2010

Voorjaarsnota: financiële vertaling eerdere besluitvorming

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Amstelveenboog S2 200 Betreft dekking van de kapitaallasten voor 
de Amstelveenboog

n.v.t.

Groot onderhoud 
hoofdnet auto, 
vierde tranche

S2 500 500 Onderdeel van onderhoudsprogramma Ja 2010

Meerkosten 
Noord/Zuidlijn

S2 1.430 Betreft dekking kapitaallasten meerkosten 
Noord/Zuidlijn

n.v.t. n.v.t.

Voorjaarsnota: nieuwe bestuurlijke prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Vervangings-
onderhoud 
Stedelijke 
Infrastructuur

S3 1.800 Zie apart overzicht *)

Voorbereiding 
Rode Loper

I3 1.500 1.499,9 Nota van Uitgangspunten Rode Loper is 
vastgesteld. Begin 2011 wordt de vrijgave 
voor inspraak van het VO van het gehele 
traject van de Rode Loper aan het Bestuur 
voorgelegd. Direct na besluitvorming 
wordt begonnen met het inspraakproces.

Nee 2011

*) Specificatie prioriteit vervangingsonderhoud stedelijke infrastructuur
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Overige prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Nieuwbouw-
programma 
Stadsilluminatie

S4 42 146,8 Planvormingsfase Nee 2014

Taxi I4 1.000 1.000 Toezicht en handhaving CS, keet op 
Leidseplein, vormgeving

Ja Loopt door 
(wetgeving)

Specificatie prioriteit vervangingsonderhoud stedelijke infrastructuur

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Hoge sluis, 
aanvullend

4.250 Bij Rb. 41/2010 is een aanvullend krediet 
verstrekt voor de renovatievariant 
Hogesluis.

Nee 2012

Renovatie brug 
242, magere 
brug

1.100 818.5 Brug is gerenoveerd. Ja 2010

Vernieuwing 
brug 137, 
Ruysdaelstraat

1.000 Nvt Nvt Brug heeft restlevensduur van 15 jaar 
en hoeft niet vernieuwd te worden. 
De reservering voor brug 137 kan 
vrijvallen.

Nvt Nvt

Versterken 
opleglandhoofd 
brug 348, 
Zeilstraat

600 Bij hoge temperaturen loopt de stalen 
beweegbare brugval van brug 348, de 
Zeilstraatbrug, vast op het oplegland-
hoofd. Na het onderzoek en het advies 
van de werkgroep hitteproblemen 
bij beweegbare bruggen, zal naar 
verwachting in 2011 een krediet worden 
aangevraagd om dit probleem te 
verhelpen.

Nee 2011

Groot onderhoud 
tunnel Arena

500 Onderdeel dossier tunnelveiligheid. Nee 2014

Vervangen 
dieselmotoren 
noodstroomvoor-
ziening IJ-tunnel

1.000 Kredietaanvraag is in procedure gebracht. Nee 2011
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Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Vernieuwen 
oevervoorziening 
Weespertrekvaart

6.100 Er is vertraging opgetreden bij het 
definitief ontwerp doordat er meer zinkers 
aanwezig zijn dan gedacht. Door Waternet 
is een aanvullende eis gesteld, namelijk 
uitvoering na het vaarseizoen. Opstellen 
bestek start in 2011.

Nee 2012

Voorbereiding 
sluizen, oevers 
en scheepvaart-
voorzieningen

250 Onderzoek start in 2011. Nee 2013

Borgen 
bestaande 
wandplaten 
IJ-tunnel

313 Kredietaanvraag is in procedure gebracht. Nee 2012

Vervangings-
onderhoud 
Gooiseweg ts 
Daalwijkdreef en 
Bijlmerdreef

6.300 2.752 Project opgeleverd. Financiële afwikkeling 
in 2011. Gunstig aanbestedingsresultaat.

Ja 2010

Voorbereiding 
vervanging 
Cornelis Lelylaan 
ts Huizingalaan 
en Meer en Vaart

350 25 Begin VO fase. Nee 2012

Voorbereiding 
vervanging Oude 
Haagseweg

350. Begin VO fase. Nee 2012

Bijdrage 
vervangingson-
derhoud Cornelis 
Lelylaan ts 
Surinameplein en 
Ringspoorbaan

1.250 De reservering betreft een bijdrage aan 
het project van het stadsdeel Nieuw-West. 
Voorlopig is de planning doorgeschoven 
naar 2012 door vertraging bij het woning-
bouwproject Andreasterrein als gevolg van 
de temporisering Stedelijke Vernieuwing.

Nee

Reconstructie 
Houtmankade

1.500 Voorbereiding reconstructie, de nota 
van uitgangspunten op korte termijn 
aangeboden voor inspraak.

Nee 2014
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4.3  Investeringen

In 2010 is voor het project de Rode Loper een dekkingsprobleem ontstaan die begin 2011 een oplossing 
behoeft om de gewenste planning te realiseren. 

In de huidige planning is de Damrak als eerste aan de beurt in de aanpak van de Rode Loper. Aanbesteding 
is voorzien voor het zomerreces. In de prioriteitenronde voor de begroting 2011 is echter budget 
aangevraagd voor het Rokin en niet voor het Damrak. De raming van het Rokin is € 2 miljoen lager dan die 
van het Damrak, zodat voor 2011 een tekort aan budget (en dus geen overschrijding van de raming) ontstaat 
waardoor aanbesteding niet mogelijk is.

Ons College heeft ervoor gekozen het dekkingsprobleem op te lossen door deze te betrekken bij de vrijval 
in bestaande reserveringen:

Omschrijving

Vrijval bestaande reserveringen: 
 – Euroboulevard
 – Vernieuwing brug 137
 – Vervangingsonderhoud Gooiseweg

 € 3.850.000

Rode Loper (dekking tekort)  € 2.000.000

Positief saldo  € 1.850.000

Een kredietbesluit zal nog aan uw Vergadering worden voorgelegd.
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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. 

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.

1 Kerncijfers 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Verschil 
Rekening 

- Begroting

Totaal resultaatgebied

Lasten + 69,4 65,4 67,7 93,6

Baten - 9,8 3,9 3,5 33,7

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 59,6 61,5 64,2 59,9

Toevoeging minus onttrekking reserves -7,0 -11,8 -14,9 -11,6

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 52,7 49,7 49,3 48,3 1,4

Saldo reserves 32,7 18,3 17,8 21,2

Saldo voorzieningen 13,2 14,2 0,2 0

Investeringsuitgaven 7,6 7,4 7,6 8,8

Algemeen

Sport
De uitvoering van het Sportplan 2009-2012 heeft in 2010, waarin de uitvoeringsorganisatie SportService 
Amsterdam haar eerste volledige jaar kende, grotendeels het werk bepaald. De Amsterdamse Olympische 
Ambitie is dit jaar nadrukkelijk op de kaart gezet, waarbij begonnen is met het opbouwen van een track-
record, het verhogen van de sportdeelname en het verbeteren van de sportinfrastructuur. Op sportief gebied 
waren de start van de GIRO in Amsterdam en de gouden medaille van de Amsterdamse snowboardster 
Nicolien Sauerbreij op de Olympische Winterspelen hoogtepunten. 
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Openbare ruimte en groen
Onder Openbare ruimte en groen vallen de werkzaamheden die bijdragen aan de versterking van het groene 
en levendige karakter van de stad, aan de kwaliteit en de bereikbaarheid van klein- en grootschalig groen 
in de wijken en buurten en aan de toegankelijkheid van de groene scheggen1 in de directe omgeving van 
de stad. Onder dit resultaatgebeid valt ook de zorg voor het dierenwelzijn. Dierenwelzijn is als afzonderlijke 
portefeuille benoemd. 

Groen
Het lange termijn beleid voor groen en landschap is vastgelegd in de nieuwe Structuurvisie voor Amsterdam. 
Er is uitvoering gegeven aan de groenprojecten waarvoor groenmiddelen voor het laatste jaar van de vorige 
collegeperiode bestemd waren, en de meeste daarvan zijn inmiddels afgerond. Daarnaast is de investering 
voorbereid van de € 10 miljoen aan groenmiddelen voor deze collegeperiode. De regeling Groene daken is 
uitgevoerd en de middelen zijn volledig tot besteding gekomen. Op initiatief van uw Vergadering wordt de 
regeling in 2011 doorgezet. 

In 2010 zijn onderdelen van het project Tuinen van West2 uitgevoerd. Dit betreft het inrichten van de 
westrand van de stad in samenwerking met de stadsdelen en de provincie tot een aantrekkelijk recreatief 
uitloopgebied. De toegankelijkheid wordt verbeterd en er wordt natuur- en recreatieruimte gecreëerd. Stads-
landbouw wordt gezien als mogelijkheid om een deel van het gebied te beheren en tevens als voorziening 
voor de stad. Tegelijk werd duidelijk dat de middelen voor Tuinen van West die via de provincie van het rijk 
komen zwaar onder druk staan. 

Voor het Amsterdamse Bos waren de belangrijkste ontwikkelingen in 2010:
�� op basis van toegekende prioriteiten is het groot achterstallig onderhoud aan de waterwegen opgepakt 

en zijn tweeëntwintig bruggen gerenoveerd
�� zowel de Bosbaan als het sportpark Amsterdamse Bos zijn voor topsport en breedtesport gebruikt. Op 

de Bosbaan vonden drie internationale evenementen plaats: de Koninklijke Hollandbeker, de Drakenboot 
Race en de Europese Universiteitskampioenschappen. Op het sportpark werd de Europese Hockey 
League drukbezocht en verder in het bos was de Polo Trophy populair. Voor de kinderen was er Fantastic 
Amsterdam; A Day at the Park dance-event trok 10.000 bezoekers. Daarnaast vonden er nog ruim 300 
verschillende evenementen plaats door het hele bos op gebied van sport, kunst & cultuur en educatie

�� het Amsterdamse Bos bood in 2010 ruimte voor gevarieerde re-integratie- en activeringstrajecten

Openbare ruimte
In nauwe samenwerking met de stadsdelen wordt standaardisatie van openbare ruimte-inrichting gestimu-
leerd door middel van de Puccinimethode3.

1 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.

2 De Tuinen van West bestaan uit vier kleine polders: Lutkemeerpolder, Osdorperbovenpolder, 
Osdorperbinnenpolder Noord en Zuid.

3 Het begrip ‘Puccini’methode’ werd gemunt ijdens 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. 



Jaarrekening 2010 Resultaatgebieden 175

o
p

enb
are ruim

te, g
ro

en, 
sp

o
rt en recreatie

2 Doelstellingen, activiteiten en financiën per 
subresultaatgebied

2.1  Subresultaatgebied Sportdeelname en -stimulering

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 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Percentage Amsterdammers dat aan 

sport doet

65% van de Amster-
dammers sport (RSO)

61% 70% onbekend 70%

Percentage jongeren (6-17 jaar) dat 

minimaal 1 keer per week sport

6-12 jaar: 74%
13-17 jaar: 68%
6-17 jaar: 70%

73%
69%
71%

80% onbekend

80%

Percentage jongeren (6-17 jaar) dat 

minimaal 2x per week sport

6-17 jaar: 40% 52% 50% onbekend 50%

Lidmaatschap vereniging

6-12 jaar

13-17 jaar

 
45%
39%

50%
47%

55%
50%

onbekend
>55%
>50%

Realisatie Sportplan 2009-2012 Sportplan is 
vastgesteld

13 stadsdelen 
zijn zover

Alle stadsdelen 
participeren

Alle stadsdelen Alle stadsdelen 
participeren

Doelstelling 2: Meer ontmoetingen tussen Amsterdammers via de sport en daardoor een toename van deelname aan maatschap-

pelijke activiteiten

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Percentage sporters in 

verenigingsverband

29% 29% Onderzoek 
loopt

onbekend

Aantal teams in speciale takken van 

sport 4
1.420 1.638 (+15%) 1.516 (2008) onbekend Aantal 

jeugdteams 
is met 10% 
gestegen.

4 Het gaat hier om dertien takken van jeugdsport: de zes grootste zaalsporten en de zeven grootste 
veldsporten.
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal verenigingen dat participeert in 

sportstimuleringsactiviteiten:

Meedoen allochtone jeugd

Stedelijke sportstimulering5

Aantal combinatiefuncties

25
20% 
0 

104
94
623

103
85
57,5 fte6

1017

90
66

1038 (13%)
--
61

Verenigingen maatschap-

pelijk actief (deelname aan 

sportstimuleringsprogramma’s)9

80
5

90 +10%

Doelstelling 3: Stimuleren sportaanbod op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal PO-scholen met

kennismakingsaanbod 

Schoolsportclubs

134 (2007) 
15 (2007)

158
54

180
50

195
60

180
50

Sportactieve scholen

PO

VO

21 (2007)
11 (2007)

47
16

55
16

56
16

55
16

Aantal wekelijkse Topscore trainingen 220 (2007) 304 300 276 300

De Sportmonitor heeft in 2009 plaatsgevonden en wordt eens in de drie jaar uitgevoerd. met als gevolg dat 
er over 2010 voor een aantal indicatoren geen cijfers bekend zijn.

2.1.2 Sportdeelname en -stimulering: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 1: Toename van het aantal (vooral jongere) sportende Amsterdammers
Hoewel de meeste metingen bij de volgende Sportmonitor plaatsvinden, is gezien de toename van het 
aantal projecten gericht op het stimuleren van sportdeelname, voor  2010 een toename van het aantal 
sportende Amsterdammers te verwachten. Ook de programma’s JUMP-in en Topscore (zie doelstelling 3) 
dragen bij aan de toename van het aantal (vooral jongere) sportende Amsterdammers.

Doelstelling 2: Meer ontmoetingen tussen Amsterdammers via de sport en daardoor een 
toename van deelname aan maatschappelijke activiteiten
In 2010 werden in totaal 66 fte op combinatiefuncties ingezet, conform de afspraak die met het rijk is 
gemaakt. Zij werden in 2010 ingezet bij 70 sportverenigingen en 133 scholen in het primair onderwijs, 48 
in het voortgezet onderwijs en 7 in het speciaal onderwijs, combinatie-functionarissen om in het kader van 
het rijksprogramma Impuls brede school, sport en cultuur een goede verbinding tussen vraag en aanbod tot 
stand te brengen.

5 Sportstimulering betreft 4-12 jarigen
6 Als gevolg van een beleidswijziging is in december 2009 de doelstelling voor 2010 door VWS naar 

beneden bijgesteld tot 57,5 fte.
7 Door fusies van sportverenigingen is het aantal bereikte verenigingen geen 103 maar 101.
8 Financiering door het rijk van dit project eindigt in 2010.
9 JUMP-In en JIB zijn in 2010 samengevoegd
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Het programma Meedoen Alle Jeugd door Sport liep van 2006 tot 2010. In die periode zijn bij de partici-
perende verenigingen 7.48410 nieuwe leden bijgekomen. De groei van het aantal allochtone leden overtrof 
die van de autochtone leden. Behalve de ledengroei heeft het programma ook kwalitatieve resultaten 
opgeleverd. Een ruime meerderheid van de verenigingen geeft aan dat het technisch en bestuurlijk kader 
is verbeterd en dat het vergroten van de ouderbetrokkenheid en de ouderparticipatie een onderdeel 
geworden is van het verenigingsbeleid.

Het Meedoenprogramma heeft ondermeer dertig nieuwe turndependances opgeleverd en tweederde van 
alle participerende verenigingen heeft een structurele samenwerking met de basisscholen. De opbrengsten 
van het programma zijn na 2010 geborgd doordat eenenveertig combinatie-functionarissen zijn gekoppeld 
aan een Meedoenvereniging.

Doelstelling 3: Stimuleren sportaanbod op basisscholen en scholen voor voortgezet 
onderwijs
JUMP-in is gericht op preventie, vroegsignalering en aanpak van inactiviteit en (daarmee samenhangend) 
overgewicht en wordt sinds 2002 op basisscholen in Amsterdamse achterstandswijken uitgevoerd. In 2010 
is het programma uitgebreid met onderdelen die gericht zijn op gezonde voeding. Het bereik van JUMP-in 
is in 2010 vergroot van zestig naar zeventig scholen, zodat het aantal leerlingen met een lage Sociaal 
Economische Status (SES) dat gebruik maakt van sportaanbod op basisscholen is toegenomen. In het kader 
van het Nationaal Actieplan Sport & Bewegen (NASB) zijn in 2010 zogenaamde kansrijke interventies11 
aangewezen en is begonnen met de uitvoering daarvan.

2.1.3 Sportdeelname en -stimulering: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 12,15 9,10 10,30

Amsterdamse Sportraad 0,23 0,20 0,20 0,20

Apparaatskosten Sport 0,00 1,91 1,80 1,75

Sportbeleid en service bureau 2,17 0,24 0,00 0,00

Sportdeelname en stimulering 5,88 4,73 5,30 5,15

Stelpost combinatiefunctie 3,87 2,05 2,80 3,09

Baten - 3,99 0,80 1,80

Sportbeleid en service bureau 0,51 0,00 0,00 0,00

Sportdeelname en stimulering 3,44 0,81 0,30 1,68

Stelpost combinatiefunctie 0,00 0,00 0,00 0,14

Mutaties in reserves -0,4 0,00 0,50

Reserve Impuls brede school -1,10 0,00 -0,20 -0,23

Reserve sportuitmarkt 0,09 0,00 -0,10 -0,10

Reserve Verenigingsondersteuning 0,1 0,00 -0,10 -0,10

Reserve sportplan 2009-2012 0,00 0,00 0,00 1,50

Reserve MAJOS 0,54 0,00 -0,54 -0,54

Saldo 7,78 8,31 8,86 8,99

Lasten
Ten opzichte van de Begroting 2010 nemen de lasten in de Jaarrekening 2010 toe met € 1,2 miljoen. Dit 
wordt verklaard door herschikking van budgetten als gevolg van organisatorische veranderingen en hogere 
lasten in het kader van Sportuitmarkt en Verenigingsondersteuning. Hier staan onttrekkingen uit reserves 
tegenover. Daarnaast zijn er hogere uitgaven geweest voor de combinatiefuncties, in verband met een 
hogere bijdrage van het rijk aan het gemeentefonds à € 0,2 miljoen.

10 Voorlopige cijfers.
11 Kansrijke interventies zijn bestaande sport- en beweeginterventies waarvan bekend is dat ze een positief 

effect hebben op beweeggedrag van met name te-weinig-actieven. De zes toegepaste kansrijke 
interventies uit de database va het NASB zijn: Alle leerlingen Actief, JUMP-in, Beweegkriebels, De klas 
beweegt, Beweegmanagement, Bewegen doe je zo.
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Baten
Ten opzichte van de Begroting 2010 nemen de baten in de Jaarrekening 2010 toe met € 1,0 miljoen. 
Enerzijds nemen de baten af omdat met ingang van 1 januari 2010 de rijksmiddelen MAJOS (Meedoen 
allochtone jongeren aan sport) vervallen. De kosten MAJOS zijn gedekt door de inzet van een specifiek 
daarvoor ingestelde reserve à € 0,5 miljoen. Anderzijds nemen de baten toe met € 1,5 miljoen door een 
niet-begrote bijdrage voor het leerlingvolgsysteem (€ 0,5 miljoen), en € 1,0 miljoen aan doorberekeningen 
vanwege interne opdrachten binnen de doelstelling tussen opdrachtgevers en -nemers, welke neutraal zijn 
binnen het resultaatgebied.

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

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 
resultaat 
2006-2010

Aantal fulltime-programma’s voor 

talentontwikkeling van sportbonden in 

Amsterdam

11 12 15 12 15

Aantal sportbonden waarmee integrale 

samenwerkingsverbanden zijn afgesloten

0 2 8 8 8

Doelstelling 5: Een goed topsport-klimaat; bijdrage van topsport aan ‘Amsterdam Topstad’

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 
resultaat 
2006-2010

Aantal (inter)-nationale sportevenementen 35 beoogde 
(inter)- nationale 
sport-evene-
menten

56 Circa 50 67 N.t.b.

Positie op lijst topsportgemeenten in 

Nederland

Nummer 1 in 
2008

112 Top 5 Niet 
genomineerd

Nominatie top 5

Doelstelling 6: Realisatie Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO)

12 De in de Jaarrekening 2009 genoemde positie gaat over het jaar 2008, omdat bij de opstelling van de 
jaarrekening de nominatie nog niet bekend was. Hetzelfde geldt voor bereikt 2010 en gaat over het 
jaar 2009, omdat de nominatie voor 2010 nog niet bekend is. Alleen de eerste vijf gemeenten worden 
genomineerd, Amsterdam is niet genomineerd, maar heeft in 2009 plaats nummer zes behaald. 
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 
resultaat 
2006-2010

Zie onder toelichting 2.2.2. 1 1

2.2.2 Topsport: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 4: Kans om zich te ontwikkelen binnen de sport voor alle talentvolle jonge 
Amsterdammers
Het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam biedt vanaf 2009 talentvolle sporters de 
kans om in Amsterdam fulltime trainen, studeren en wonen te combineren. In totaal zijn binnen het CTO 
Amsterdam in 2010 twaalf trainingsprogramma’s ondergebracht. Binnen één tak van sport zijn meerdere 
programma’s mogelijk. In 2010 lag het accent op verbetering van de bestaande programma’s en niet op 
uitbreiding van het aantal. Bij de verbetering gaat het om het combineren van talentontwikkeling met 
maatschappelijke begeleiding, waarbinnen onderwijs, kennisdeling en ook wetenschap een rol spelen. 

Doelstelling 5: Een goed topsportklimaat; bijdrage van topsport aan ‘Amsterdam Topstad’
Bij het binnenhalen van evenementen is in 2010 vooral gelet op de relevantie voor Focus/CTO sporten en 
het Olympisch Plan 2028.

In 2010 is een coalitie gevormd genaamd Olympisch Vuur, die inhoud moet geven aan het Olympisch Plan. 
Het Olympisch Plan geeft acht ambities weer om Nederland in 2016 naar Olympisch Niveau te brengen. Bij 
voldoende draagvlak zal Nederland zich kandidaat stellen voor de Olympische Spelen van 2028. 

Een van de acht ambities is de evenementen ambitie. Met het organiseren van evenementen investeert 
Amsterdam in haar reputatie als gaststad en laat zij zien dat zij de organisatie aankan. In 2010 verwierf 
Amsterdam het EK badminton 2011, het EK Handboogschieten 2012 en de Champions Trophy Hockey voor 
vrouwen (2011). 

In mei 2010 begon de Giro d’Italia in Amsterdam, met het verrijden van de proloog en de start van de 
2e en 3e etappe. Het evenement trok in drie dagen ruim 200.000 bezoekers. Voor de jeugd werden vele 
side-events georganiseerd, zoals een uitgebreid scholenprogramma, de clinics in het Velodrome en 
specifieke VIP programma’s voor kinderen.

Doelstelling 6: Realisatie Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO)
Per 1 oktober heeft het CTO Amsterdam zich als aparte entiteit van stichting Topsport Amsterdam gevestigd 
in het pand Olympisch Stadion 14, waar ook De Olympische Ambitie en een aantal medewerkers van de 
Faculteit Bewegingswetenschappen van de VU kantoor houden. Deze inwoning levert synergie op voor alle 
partijen.

2.2.3 Topsport: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 1,50 1,60 3,40

Topsport 1,50 1,59 1,59 3,39

Baten - 0,0 0,00 1,80

Topsport 0,03 0,00 0,00 1,83

Saldo 1,47 1,59 1,59 1,56
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Toelichting
Ten opzichte van de Begroting 2010 blijft het saldo in het subresultaatgebied Sport ongeveer gelijk. De 
lasten nemen echter toe met € 1,8 miljoen, waar een toename aan de batenkant van € 1,8 miljoen tegenover 
staat. De hogere lasten van € 1,8 miljoen betreffen uitgaven voor de Warming Up Inloopbaan bij het 
Olympisch Stadion en hogere lasten voor de Olympische Ambitie. De hogere baten worden verklaard door 
sponsorgeld van ING ten behoeve van de Warming Up Inloopbaan bij het Olympisch Stadion en bijdragen 
van de dienst Economische Zaken voor de Olympische Ambitie.

2.3  Subresultaatgebied Sportvoorzieningen en 

–accommodaties

2.3.1 Sportvoorzieningen en -accommodaties: Hoe hebben we het maatschappelijk 
effect bereikt? 

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 6: Voldoende en goede sportaccommodaties met behoud van zo veel mogelijk sportparken binnen de Ring

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 
2010

Bereikt 2010 Te behalen 
resultaat 
2006-2010

Aantal sportvelden :

- voetbal (gras/kunstgras)

- hockey w.v. gras/kunstgras

162: 148/14 
32: 10/22 

159: 119/39
24: 9/25

134: 88 /46
39: 7/32

156: 112/44
34: 9/25

134: 97/37
36: 7/29

Aantal standaardsporthallen 23 26 29 26 29

Jaap Edencomplex:

Bezoekcijfers IJscomplex Jaap Eden

590.565 578.553 600.000 580.500 600.000

Doelstelling 7: Een sportievere openbare ruimte en kwalitatief betere sportvoorzieningen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 
2010

Bereikt 2010 Te behalen 
resultaat 
2006-2010

% gymzalen gebruikt voor naschoolse sport 59% (2007) onbekend 75% 80% 17%

Aantal topparken 0 4 2 4 4

Opgeknapte speelplekken in de openbare ruimte 0 0 14 7 14

Doelstelling 9: Sporthallen Zuid, Bosbaan en Sportpark Amsterdamse Bos worden intensief benut door breedte- en topsport

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 
2010

Bereikt 2010 Te behalen 
resultaat 
2006-2010

Aantal internationale evenementen 3 8 >2 6 >2

Bezettingsgraad Sporthallen Zuid 60% 65-75% 70% 65-75% 70%
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 
2010

Bereikt 2010 Te behalen 
resultaat 
2006-2010

Aantal kano- en roeiwedstrijden per jaar 14 19
2 drakenboot     
2 powerboat  
1 wake  - 
boarden

14 17 14

% bespeling velden Amsterdamse Bos hockey 144%13 hockey 158%  
cricket  108% 
voetbal  88%

hockey 140% hockey 158%  
cricket  100% 
voetbal  77%

hockey 140%

2.3.2 Sportvoorzieningen en -accommodaties: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 6: Voldoende en goede sportaccommodaties met behoud van zoveel mogelijk 
sportparken binnen de Ring
Voor het intensiever gebruik van de Amsterdamse sportparken zijn in 2010 kunstgrasvelden aangelegd of 
is subsidie verleend voor de aanleg ervan. Het gaat om de sportparken Amsterdamse Bos, Buitenveldert, 
Spieringhorn, Kadoelen, Transformatorweg, Drieburg en Olympiaplein.

Doelstelling 7: Een sportievere openbare ruimte en kwalitatief betere sportvoorzieningen
Vier sportparken – de Eendracht, Middenmeer, Ookmeer, Bijlmerpark – hebben een topparkenaanvraag 
gedaan. Zij krijgen alle vier een subsidie voor de aanpak van het sportterrein, waarvan de uitvoering is 
gespreid over de jaren 2010 t/m 2012. 

Verder is op diverse plaatsen in de stad door stadsdelen en centrale stad gezamenlijk geïnvesteerd in 
verbetering van de accommodaties. In het Diemerpark is het eerste deel van Sportpark IJburg gerealiseerd. 
Ook is het Centrum voor Vrije Tijd hier opgeleverd. In Zuidoost zijn de drie voetbalvelden van het nieuwe 
Sportpark Bijlmerpark opgeleverd en is gestart met de aanleg van de atletiekbaan.

Het Winterdijkplein, een speelplek in Zunderpark en drie speelplekken in Noord zijn gerealiseerd met een 
centraal stedelijke bijdrage. Boerhaaveplein en Jeugdland volgen in 2011.

Doelstelling 8: Sporthallen Zuid, Bosbaan en Sportpark Amsterdamse Bos worden intensief 
benut door breedte- en topsport
Vanwege de verhuizing van SportService Amsterdam naar de Sporthallen Zuid en het intensieve gebruik van 
de diverse ruimten is een grote verbouwing uitgevoerd. In de loop van 2010 jaar is het ROC ASA met haar 
afdeling Sport en Bewegen hier overdag ondergebracht. Daarnaast maken Amsterdam Basketbal en het 
districtskantoor van de Nederlandse Volleybal Bond gebruik van de kantoorfaciliteiten. Met verschillende 
sportorganisaties en sportbonden zijn de mogelijkheden verkend om meer evenementen te organiseren. 

Op de Bosbaan worden een groot aantal roei-evenementen georganiseerd en de Bosbaankalender is 
overvol. daarnaast waren er waren onder andere evenementen als het drakenbootvaren en de powerboat 
races.

Het sportpark Het Amsterdamse Bos wordt zeer intensief gebruikt voor cricket, voetbal, tennis, maar vooral 
voor de hockeysport. Met het plaatsen van een hekwerk bij de vereniging Volharding RAP Amstels is de 
herinrichting van het VRA-cricketterrein afgerond.

In samenhang met de ontwikkeling van de Sportas, de clustering van sportfaciliteiten rondom de 
Amstelveenseweg, wordt (mee)gewerkt aan plannen voor verdere verbetering van de accommodaties, zoals 
nieuwbouw van het Wagenerstadion.

13 De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling berekent jaarlijks de bespeling van de velden in heel 
Amsterdam en toetst dit aan de bespelingnorm.
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2.3.3 Sportvoorzieningen en -accommodaties: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 11,8 8,8 8,50

Kapitaallasten geldlening SIA 0,08 0,66 0,66 0,66

Subsidies sportaccommodaties 5,87 4,73 4,63 4,63

Exploitatie Sporthallen Zuid 2,12 1,67 1,60 1,98

Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties 0,76 0,82 0,70 0,79

Apparaatkosten sport 2,97 1,49 0,80 1,04

Baten - 1,1 0,9 1,5

Kapitaallasten geldlening SIA 0,08 0,66 0,66 0,66

Exploitatie Sporthallen Zuid 0,79 0,62 0,62 0,96

Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties 0,25 0,22 0,22 0,28

Apparaatkosten sport 0,00 0,00 0,00 0,17

Mutaties in reserves 0,00 0,00

Saldo 10,68 7,88 6,89 7,03

Toelichting
Het saldo van de Jaarrekening 2010 wijkt € 0,9 miljoen af van de Begroting 2010. Dit wordt verklaard door 
een daling van de subsidies bij sportaccommodaties, lagere kapitaallasten en door een herschikking van 
budgetten als gevolg van organisatorische veranderingen (welke binnen het resultaatgebied budgettair 
neutraal zijn).

2.4  Subresultaatgebied Groen

2.4.1 Groen: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 9: Behoud van scheggen en regionaal groen (metrogroen);  
Daardoor versterking van de aantrekkelijkheid van de regio Amsterdam (Topstad) voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

% uitgevoerde 
groene 
inrichtingsprojecten 

Start collegeperiode, 
in te zetten middelen  
toegekend aan 
projecten

Projecten in 
scheggen en regio 
zijn in uitvoering of 
afgerond. (25%) (zie 
voortgangsrappor-
tage groengelden

Alle projecten in 
scheggen en regio 
uitgevoerd met 
uitzondering die 
waarvoor uitstel is 
verleend vanwege 
gecombineerde 
financiering met de 
provincie die een 
langere subsidie 
termijn hanteert (o.a 
de Tuinen van West).

100 % 
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Bestuurlijk 
commitment 
gemeenschappelijke 
visie op de groene 
regio

Geen gedeelde visie 
over  ontwikkelings-
richting en beheer 
van het regionaal 
groen.
Geen gedeelde 
kennisbasis regionaal 
groen

Plan van aanpak 
regionaal groen.
De regionale 
groenstrategie is 
uitgewerkt.
Groen speelt rol bij 
citymarketing.
Nieuw samen-
werkingsproject 
Amstelscheg staat in 
de steigers

Het regionale groen 
staat hoog op de 
bestuurlijke agenda. 
Er is gekozen 
voor uitwerking in 
gebiedsgerichte 
benadering. Groen is 
in MRA verband nog 
niet in citymarke-ting 
verwerkt

Doelstelling 10: 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 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

Actualisering HGS 
(planologisch 
instrumentarium)

Instrumentarium in 
structuurplan 2003

Actualisatie 
vastgesteld 
inwerkingtreding van 
nieuw toetsingskader

In het kader van de 
structuurvisie is het 
instrumentarium 
vernieuwd  

Kwaliteit parken: 
gebruik, waardering, 
bekendheid

Instrumentarium in 
structuurplan 2003

Nieuwe opgaven 
gedefinieerd 
Kwaliteit verbeteren 
tot metropolitaan 
groen 
Groenontwikkelings-
gebieden uitwerken

In de structuurvisie 
is opgave groen 
opgenomen. Met 
het groenonder-
zoek is veel info 
beschikbaar om de 
kwaliteits-slag te 
maken. Dit wordt 
betrokken bij 
uitwerking projecten 
i.s.m. stadsdelen

Voortgang investe-
ringen (groengelden)

€20 miljoen  
2006 – 2010

Projecten 
grotendeels 
uitgevoerd. (90%)

Zie % uitgevoerde 
projecten onder 
doelstelling 9 

Doelstelling 11: (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 Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

Versterking van 
groen in de buurt

Nog geen 
stadsbreed 
overzicht van het 
aanbod kleinschalig 
groenprojecten

Kleinschalige 
projecten zijn 
uitgevoerd.
Postzegelparken 
zijn in uitvoering 
genomen.
Subsidieregeling 
groene daken is 
gereed

Uit de groen gelden 
zijn diverse projecten 
(waar onder 
postzegel parken) 
in uitvoering die 
groen in de buurt 
versterken

Alle projecten die 
mede gefinancierd 
zijn uit de groengel-
den zijn uitgevoerd.  
Ook is de volledige 
subsidie voor groene 
daken besteed

Greening the city: 
meer collectief 
groen, de bomen-
voorraad wordt 
bewaakt
Alle kleinschalige 
groenprojecten zijn 
gerealiseerd
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Overige doelstellingen

Doelstelling 12: Recreatieschappen onderdeel van de groene structuur in de Amsterdamse regio en van groot belang voor de 

recreërende Amsterdammers

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

Stijging inkomsten 

schappen

Professionalisering 
en verdienend 
vermogen op gang 
Begrotingen hebben 
de neiging te blijven 
stijgen

Deel van  West 
onder schap 
gebracht, samen-
werking in Noord is 
deels gerealiseerd 
Volgende stap in 
voor bereiding

Begrotingen op orde 
Gezond perspectief 
schappen  
Evaluatie rol 
Amsterdam

Het onderzoek 
naar de rol van 
Amsterdam in de 
schappen is gestart

Begrotingen op orde
Gezond perspectief 
schappen
Evaluatie rol 
Amsterdam

Doelstelling 13: Het Amsterdamse Bos wordt door Amsterdammers gebruikt en gewaardeerd

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

Waardering van 

de Amsterdam-

mers zoals blijkt 

uit de O&S 

omnibusenquête

 7,4 7,8 7,5 8,2 14 7,5

% Amsterdammers 

die  minstens 

1 maal per jaar het 

Amsterdamse Bos 

bezoeken, zoals 

blijkt uit de O&S 

omnibus enquête

60% Geen omnibus 
enquête in 2009

60% Geen omnibus-
enquête in 201015

60%

Doelstelling 14: Het Amsterdamse Bos biedt ruimte voor scholing en werkervaring

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

Aantal 

re-integratieplaatsen

5 Direct via DWI: 50
Via derden: 10

20 80
6

20

14 In 2010 is, net als in 2009, geen omnibusenquête uitgevoerd. In plaats daarvan is van september 
2009 tot juni 2010 een specifieke enquête/passantenonderzoek uitgezet. Uit dit onderzoek komt een 
algemene waardering naar voren van 8,2.

15 Op basis van bovengenoemd passantenonderzoek kan geen betrouwbaar beeld gegeven worden van 
het percentage Amsterdammers dat het bos minstens één maal per jaar bezoekt.
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2.4.2 Groen: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 9: Behoud van scheggen en regionaal groen (metrogroen); daardoor 
versterking van de aantrekkelijkheid van de regio Amsterdam (Topstad) voor bewoners, 
bedrijven en bezoekers.
In de metropoolregio is uitwerking gegeven aan het begrip metropolitaan landschap. In de Amstelscheg en 
in de westrand zijn gebiedsprocessen gestart om dit concreet in te vullen in gebiedsvisies. In de Amstelscheg 
is dat proces nagenoeg afgerond en kan een bestuurlijke afspraak volgen over de ontwikkeling van het 
landschap.

Doelstelling 10: 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 
Zie tabel.

Doelstelling 11: (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
Zie tabel.

Doelstelling 12: Recreatieschappen onderdeel van de groene structuur in de Amsterdamse 
regio en van groot belang voor de recreërende Amsterdammers
In de recreatieschappen staan de exploitatiebegrotingen onder druk. Dit blijft een aandachtspunt. In 2010 is 
veel discussie geweest over het spanningsveld tussen enerzijds verdienvermogen en anderzijds aantasting 
van groen en natuur. Het onderzoek naar de rol en positie van Amsterdam in de schappen is gestart.

Doelstelling 13: Het Amsterdamse Bos wordt door Amsterdammers gebruikt en 
gewaardeerd
Het Amsterdamse Bos ontvangt jaarlijks zes miljoen bezoekers. Daarmee is het Bos het populairste recrea-
tiegebied in de regio Amsterdam. Uit het passantenonderzoek blijkt dat bezoekers om een diversiteit aan 
redenen naar het Amsterdamse Bos komen, uiteenlopend van wandelen, uitlaten van de hond, hardlopen 
tot genieten van de natuur. De bezoekers beoordelen het bos zeer positief. Men is tevreden over het bos 
vanwege het groen, de gunstige ligging in een druk stedelijk gebied en de rust die het bos haar bezoekers 
biedt, maar ook door de vele recreatiemogelijkheden die er zijn in het bos.

Doelstelling 14: Het Amsterdamse Bos biedt ruimte voor scholing en werkervaring
De gerealiseerde resultaten over 2010 wijken in positieve zin af van de verwachte resultaten 2010. Dit is een 
combinatie van voldoende huisvestingscapaciteit en voldoende toestroom van deelnemers. In totaal hebben 
234 personen voor korte of langere tijd van trajecten gebruik gemaakt. In 2010 heeft de reclassering 259 
taakgestraften begeleid die diverse eenvoudige werkzaamheden hebben verricht.
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2.4.3 Groen: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 22,0 23,60 32,90

Groenmiddelen 6,18 10,19 8,60 7,18

Recreactieschappen 2,17 2,19 2,19 2,22

Groene plantage/Hortus 0,73 0,72 0,72 0,82

Amsterdamse Bos 10,12 6,13 6,00 7,33

Kapitaallasten 2,76 2,64 2,64 13,11

ISV/SVF (dro) 0 1,73 1,73 2,25

Baten - 4,6 2,20 14,40

Recreactieschappen 0,14 0,14 0,14 0,13

Amsterdamse Bos 4,47 0,28 0,28 1,50

Kapitaallasten 0,02 0,02 0,02 10,49

ISV/SVF (dro) 0 1,73 1,73 2,25

Mutaties in reserves -5,80 -10,40 - 7,50

Reserve groenmiddelen -6,18 -10,34 -8,70 -7,54

Reserve verzelfstandiging A’damse Bos -0,05 0 0 0

Reserve Hortus 0,50 0 0 0

Reserve versterking grenzen A’damse Bos -0,05 0 0 0

Saldo 11,55 11,08 11,00 11,00

Toelichting
De belangrijkste afwijkingen betreffen lagere bestedingen ten laste van reserves (€ 3 miljoen). Deze hebben 
betrekking op bijdragen aan groenprojecten van stadsdelen (begroting: € 5,1 miljoen en jaarrekening: 
€ 4,4 miljoen) en bijdragen aan investeringen rond het Sloterplas en parken (begroting: € 5,1 miljoen en 
jaarrekening: € 4,4 miljoen). De afwijkingen zijn budgettair neutraal en hebben dus geen effect op het saldo.

De volgende afwijkingen hebben wel effect op het saldo:
�� vrijval van reserveringen groenprojecten
�� in de jaarrekening is de bijdrage uit het Vereveningsfonds aan de taakstelling van de Ontwikkelingsal-

liantie verwerkt door een versnelde afschrijving van € 10,5 miljoen op boekwaarden van investeringen 
in groenprojecten. De versnelde afschrijving leidt tot een structurele besparing van € 1,1 miljoen (vrij 
vallende rente en afschrijving).
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2.5  Subresultaatgebied Openbare Ruimte

2.5.1 Openbare Ruimte: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 15: 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 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

Door middel van een 

Schoonheidsgra-

denmeting inzicht 

geven in de mate 

waarin stadsdelen 

de openbare ruimte 

schoon houden. 

Ontwikkelen van 

beleidsvisie metro-

politaan openbare 

ruimtebeleid als 

input voor de 

Structuurvisie en 

beleidskop op de 

Puccinimethode

Nulmeting 
Schoonheidsgraden 
Geen of versnip-
perde informatie 
voorhanden 7,2 
(2006)
Versnipperde inkoop 
van materiaal voor 
openbare ruimte. 
Partijen maken hun 
eigen afweging bij 
inrichting
Geen eenheid in 
uitvoeringskwaliteit 
in de stad
Start fonds openbare 
ruimte

Schoonheidsgraden 
meting geëvalueerd 
en uitgevoerd

Schonere openbare 
ruimte. 
Schoonheidsgraden-
meting uitgebreid 
met een ‘heel’ 
meting i.s.m. Dienst 
Wonen.
Koppelen metro-
politane visie op 
openbare ruimte aan 
de Puccini-methode.
Advisering 
uitvoering preadvies 
‘Lekker Leven’
Overeenkomst met 
stadsdelen over 
catalogus materialen 
is bereikt
Centrale inkoop 
materialen efficiënter 
mogelijk

8,0.
Er is eenmalig 
€ 9 miljoen 
geïnvesteerd in 
zogenaamde 
opknapplekken

Ambtelijke 
consensus, 
bestuurlijke vaststel-
lingstraject wordt in 
2011 gestart
Verkennende studie 
gereed. Er  zijn 
nog geen concrete 
afspraken

Openbare ruimte is 
schoner

2.5.2 Openbare Ruimte: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 15: 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
In het kader van de Puccini-methode is invulling gegeven aan stadsbrede standaardisatie van straten waar 
30 of 50 kilometer,de maximale snelheid is, zoals verwoord in de catalogus. Met als leidraad de Werkwijze 
Stadsergonoom is onderzoek gedaan naar en zijn voorstellen gedaan voor meer bruikbare en beter 
toegankelijke openbare ruimte.
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2.5.3 Openbare Ruimte: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 9,49 12,30 23,50

Hot sports verloedering 0,48 0,00 0,40 0,40

Museumplein 0,75 0,41 0,80 0,10

Leidseplein 0 2,00 0,05 0,05

Beleidscapaciteit openbare ruimte/groen 2,34 1,60 1,60 1,59

Kapitaallasten 0,13 0,10 0,10 0,10

Bijdrage Wegen in havengebied 5,48 7,88 7,88 6,81

Prioriteit vangnet ID-banen 0 0,27 0,27 0,00
Dotatie voorziening 1ste verstrating 0,32 0 0 14,40

Baten - 0 0 14,20
Voorziening 1ste verstrating 0 0 0 14,23

Mutaties in reserves -0,8 - 1,50 - 0,40

Reserve Museumplein -0,75 -0,41 -0,80 -0,10

Reserve Leidseplein 0 -2,00 -0,05 -0,05

Reserve de Rode Loper 1,00 1,00 1,00 1,00

Reserve integrale informatievoorziening -0,50 0,00 0,00 0,00

Reserve Hot Spots verloedering -0,57 -0,10 -0,42 -0,42

Saldo 8,68 10,75 10,42 9,70

Toelichting
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting betreffen per saldo lagere bestedingen ten laste 
van de reserves (€ 1,9 miljoen). Deze hebben betrekking op het Museumplein (begroting: € 0,4 miljoen en 
jaarrekening: € 0,1 miljoen), Leidseplein (begroting: € 2,0 miljoen en jaarrekening: € 0,1 miljoen) en Hotspots 
verloedering (begroting: € 0,1 miljoen) en jaarrekening: € 0,4 miljoen). De afwijkingen zijn budgettair neutraal 
en hebben dus geen effect op het saldo.

De volgende afwijkingen hebben wel effect op het saldo: 
�� geen uitgaven ten laste van het budget voor Afbouw ID-banen ( € 0,25 miljoen). Dit budget was 

beschikbaar als tegemoetkoming aan instellingen die worden geconfronteerd met de afbouw van 
ID-banen. Het betreft instellingen op het terrein van groen en dieren. In 2010 zijn geen verzoeken voor 
bijdragen ontvangen

�� Binnen dit resultaatgebied valt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Westpoort 
(beheersgebied HA en OGA), inclusief de baten en lasten van het betaald parkeren Sloterdijk/Teleport. 
De jaarrekening vertoont een onderschrijding van € 1,1 miljoen. De onderschrijding is met name het 
gevolg van:
�� het als gevolg van de aanleg van de Westrandweg achterwege laten van groot onderhoud
�� lagere kosten voor onkruidbestrijding
�� in 2010 is een positief resultaat op het betaald parkeren Sloterdijk/Teleport gerealiseerd (€ 0,7 

miljoen). Het resultaat is afgedragen aan het Centraal Mobiliteitsfonds
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2.6  Subresultaatgebied Dieren

2.6.1 Dieren: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 16 Uitvoeren van wettelijke taken m.b.t. dierenwelzijn i.s.m. stadsdelen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 
2006-2010

subsidies op tijd en 

efficiënt uitgekeerd

Subsidies verstrekt. 
Problemen met 
geluidsoverlast 
DOA16 opgelost

Subsidieverlening 
op basis van een 
actuele subsidiever-
ordening, binnen de 
gestelde termijn

De subsidies zijn 
uitgekeerd

Bouw nieuw 
dierenasiel gereed. 
Duidelijk subsidie-
beleid op basis  van 
heldere criteria

2.6.2 Dieren: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 16: Uitvoeren van wettelijke taken m.b.t. dierenwelzijn i.s.m. stadsdelen
Subsidies zijn uitgekeerd, bezwaren behandeld. Daarnaast zijn raadsvragen beantwoord en is gereageerd op 
actuele zaken.

2.6.3 Dieren: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 12,51 10,10 15,00

Dierenbescherming Amsterdam 1,22 1,21 1,21 1,21

Subsidie KZG Natura Artis magistra 11,29 8,89 13,70 13,80

Baten - 0,19 0 0

Mutaties in reserves

Reserve Bijdrage Masterplan 0 0 -5,00 -5,00

Saldo 12,49 10,10 9,91 10,01

Toelichting
Het saldo van de Jaarrekening 2010 is ongeveer gelijk aan het saldo van de Begroting 2010. De lasten 
nemen toe met € 5,0 miljoen als gevolg van de subsidie die verleend is aan Artis voor de verdere uitwerking 
van het Masterplan, daar staat de onttrekking van € 5 miljoen aan de reserve tegenover. 

16 Dierenopvangcentrum Amsterdam (Ookmeerweg)
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3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1  Reserves 

Bedragen x € 1 miljoen Stand
Ultimo

2009

Mutaties 2010 Stand 
ultimo

2010
+ -/-

Nieuwe reserves

Sportplan 2009-2012 0 1,5 0 1,5

Gehandhaafde reserves

Reserve Hortus 0,5 0 0 0,5

Reserve de Rode Loper 3,9 1,0 0 4,9

Reserve Museumplein 2,1 0 0,1 2,0

Reserve Leidseplein 6,0 0 0,1 5,9

Reserve WW (DRO) 0,8 0 0 0,8

Reserve groenmiddelen 13,1 0 7,5 5,5

Afgewikkelde reserves

Reserve Hot Spots verloedering 0,4 0 0,4 0

Impuls Brede School 0,2 0 0,2 0

Bijdrage Masterplan Artis 5,0 0 5,0 0

Reserve Sportuitmarkt 0,1 0 0,1 0

Verenigingsondersteuning 0,1 0 0,1 0

Reserve MAJOS 0,5 0 0,5 0

Totaal reserves 32,7 2,5 14,1 21,2

Nieuwe reserves

Sportplan 2009-2012
Uw Vergadering heeft op 16 december 2010 (Gemeenteblad afd. 1 nr. 812) ingestemd met de vorming van 
een reserve van € 1,5 miljoen. Deze wordt gevormd door niet-bestede middelen op de sportstimulerings-
activiteiten voor jongeren en volwassenen zoals beschreven in het sportplan 2009-2012. Deze middelen 
zijn vanwege de aard van schooljaren en sportseizoenen jaaroverschrijdend, waarbij de middelen 2010 
ingezet worden voor het schooljaar 2010-2011. Het gaat om nog uit te geven middelen sportdeelname en 
-stimulering (€ 0,8 miljoen) en Brede Talent Ontwikkeling (€ 0,7 miljoen), die in het schooljaar 2010-2011 
worden ingezet voor JUMP-in, het aanbieden van naschools sportaanbod in het speciaal onderwijs, 
en het stimuleren van sport en beweegaanbod voor ouderen en volwassenen met een beperking of 
gezondheidsprobleem.

Gehandhaafde reserves

Hortus
De bestaande reserve voor Hortus dient nog gehandhaafd te blijven. De uitvoering van de nieuwe kas start 
in 2011. 

De Rode Loper
Aan de reserve wordt jaarlijks € 1,0 miljoen toegevoegd ten laste van de exploitatie. De uitvoering van de 
Rode Loper is afhankelijk van de voortgang van de Noord/Zuidlijn. In 2010 hebben geen bestedingen ten 
laste van de reserve plaatsgevonden. De kosten van de voorbereiding van de Rode Loper zijn in 2010 ten 
laste van onder beheer van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) staande middelen gebracht.

Museumplein
De reserve is gevormd in 2008 en bestemd als dekking van de kosten voor een kwalitatieve verbetering van 
het Museumplein, nadat de renovatie en de uitbreiding van het Rijksmuseum en van het Stedelijk Museum 
zijn voltooid. Vertraging bij deze projecten leidt eveneens tot vertraging bij de besteding ten laste van de 
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reserve. De omvang van de reserve bedraagt € 2,1 miljoen. In 2010 is € 0,1 miljoen ten laste van de reserve 
besteed. In de actualisatie werd uitgegaan van een besteding van € 0,8 miljoen.

Leidseplein
De reserve is in 2008 gevormd en is bestemd als bijdrage van de centrale stad in de kosten van de 
herinrichting van het Leidseplein en omgeving en dan in het bijzonder gericht op verbetering van de 
openbare ruimte. De uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Stadsdeel Centrum. De omvang 
van de reserve bedraagt € 6,0 miljoen. In 2010 hebben nog geen bestedingen ten laste van de reserve 
plaatsgevonden. In de actualisatie van de begroting werd uitgegaan van een besteding van € 0,1 miljoen. 

Incidentele groenmiddelen
De reserve is gevormd uit het niet in het begrotingsjaar bestede delen van de voor de uitvoering van 
groenprojecten toegekende prioriteiten in de bestuursperiode 2002-2006 en 2006-2010. Bij de toegekende 
projecten geldt de algemene gedragslijn dat bestding van de middelen binnen drie jaar moet hebben 
plaatsgevonden. Verzoeken tot uitstel van deze termijn moeten expliciet aan ons College worden 
voorgelegd. De omvang van de reserve  bedraagt € 5,5 miljoen. In 2010 is € 7,5 miljoen ten laste van reserve 
gebracht, waarvan € 7,2 miljoen is besteed aan groenprojecten en € 0,3 miljoen is vrijgevallen. Het bestede 
bedrag komt vrijwel overeen met de in de 9-maandsrapportage verwachte besteding. 

Afgewikkelde reserves

Hot spots
In 2010 is de reserve Hot spots verloedering afgewikkeld. De reserve Hot spots verloedering (€ 0,4 miljoen) 
is vrijwel volledig tot uitvoering gekomen. 

Impuls Brede School
In 2010 is de reserve Impuls Brede School afgewikkeld. De reserve Impuls Brede School (€ 0,2 miljoen) is 
vrijwel volledig tot uitvoering gekomen.

Bijdrage Masterplan Artis
In 2010 is de reserve Bijdrage Masterplan Artis afgewikkeld. De reserve Bijdrage Masterplan Artis 
opgenomen bedrag (€ 5,0 miljoen) is vrijwel volledig tot uitvoering gekomen.

Reserve Sportuitmarkt
In 2010 is de reserve Sportuitmarkt afgewikkeld. De reserve Sportuitmarkt (€ 0,1 miljoen) is vrijwel volledig 
tot uitvoering gekomen.

Verenigingsondersteuning
In 2010 is de reserve Verenigingsondersteuning afgewikkeld. Het in de reserve Verenigingsondersteuning 
(€ 0,1 miljoen) is vrijwel volledig tot uitvoering gekomen.

Reserve MAJOS
In 2010 is de reserve MAJOS afgewikkeld. De reserve MAJOS (€ 0,5 miljoen) is vrijwel volledig tot uitvoering 
gekomen.
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3.2  Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen Stand
Ultimo

2009

Mutaties 2010 Stand 
ultimo

2010

+ -/-

Groot onderhoud Sporthallen Zuid (DAB) 0,2 0 0,2 0

Voorziening 1e verstrating 13,0 0,8 13,7 0

Totaal voorzieningen 13,1 0,8 13,9 0

Groot onderhoud Sporthallen Zuid
Oorspronkelijk was het de intentie dat Sportservice en de afdeling Stadspas zouden verhuizen naar 
Sporthallen zuid. Stadspas in uiteindelijk op de Weesperstraat gebleven. Met het verhuurbaar maken van 
de bedrijfsruimten voor derden (ROC, Nevobo et cetera) is meer aan onderhoud uitgegeven dan in de 
begroting was gereserveerd. Dat is de reden dat de begrote dotatie van € 0,1 miljoen aan het onderhouds-
fonds niet heeft plaatsgevonden. De onttrekking heeft volgens verwachting plaatsgevonden. 

Voorziening eerste verstrating
De voorziening dient om verzakkingen te herstellen, 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. In 2010 is € 0,8 miljoen toegevoegd aan de voorziening, bestaande uit 
indexering(€ 0,2 miljoen) en reservering voor de Hamerstraat (€ 0,6 miljoen). Naast een vrijval van € 13,6 
miljoen is een bedrag van € 0,1 miljoen betaald aan stadsdeel Slotervaart. Het saldo van de voorziening 
komt daarmee op € 0.

3.3  Investeringen

Ruimtelijke Ordening
In 2010 is € 2,0 miljoen geïnvesteerd. Van dit bedrag heeft € 0,2 betrekking op routinematige investeringen 
(vervanging van bedrijfsmiddelen) en € 2,0 miljoen op niet routinematige investeringen (groenprojecten).

1/3 regeling voor aanpassingen aan verenigingsaccommodaties
Doel van de regeling is het bevorderen van een goede kwaliteit verenigingsaccommodaties. Van de nog 
beschikbare budgetten € 1,8 miljoen is nog € 0,2 miljoen niet geoormerkt. 

Sport accommodatiefonds 1996-2006 
In het in 1995 ingestelde sport accommodatiefonds was € 31 miljoen beschikbaar voor bijdragen ten 
behoeve van ingrijpende renovaties en of nieuwbouw van grootstedelijke voorzieningen voor topsport en 
breedtesport. De middelen uit dit fonds zijn de afgelopen jaren besteed, behoudens de middelen voor de 
bouw van de sporthal Laan van Spartaan, het Multifunctioneel Sportcomplex (MFSC) op Sportpark Ookmeer 
en de financiële afrekeningen van Johan Cruyff Courts; deze middelen worden begin 2011 vastgesteld. 

Sport accommodatieplan 2006-2010 
Het plan is de opvolger van het sportaccommodatiefonds. Voor het plan is een bedrag van € 7,6 miljoen 
opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het bedrag is volledig besteed.

Aanpassingen gymnastieklokalen 
Voor de aanpassingen van gymnastieklokalen was in 2010 nog € 1,2 miljoen beschikbaar. Dit betreft een 
post van € 0,9 miljoen voor De Eendracht en een bedrag van € 0,3 miljoen voor Sport en Activiteitencentrum 
Driemond. De investering voor De Eendracht zal in 2011 plaatsvinden. 

Verbouwing Sporthallen zuid
Het krediet van € 1,4 miljoen voor de verbouwing Sporthallen Zuid is voor  € 0,7 miljoen uitgeput. De 
financiële afwikkeling van het totale krediet zal in 2011 plaatsvinden. 
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Routinematige investering Sporthallen Zuid 2010
De uitgaven voor routinematige investeringen zijn uitgevoerd tot een totaal bedrag van € 0,2 miljoen. In 
2011 zal nog € 0,15 miljoen besteed worden in verband met het opleveren van werken en het uitstel van het 
plaatsten van de houtenvloer in hal 1.

Bruggen Amsterdamse bos
Het doel van de renovatie is de levensduur van de bruggen met twintig jaar te verlengen. Voor 2008-2010 
is € 2,1 miljoen begroot. Inmiddels is reeds € 1,1 miljoen besteed en zal de overige € 1 miljoen in 2011 
besteed worden. Tevens is er vanuit de groengelden een bijdrage van  € 0,05 miljoen geleverd. 

Voorbereiding herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan
In 2009 is een voorbereidingskrediet van € 0,3 miljoen verleend voor de herinrichting van de Nieuwe 
Kalfjeslaan. In 2011 zal een uitvoeringskrediet worden aangevraagd. De herinrichting is onderdeel geworden 
van het project nieuwbouw Wagenerstadion. 

Aanleg evenemententerrein Land van Bosse
In januari 2010 heeft uw Vergadering besloten tot het verlenen van een rendabel krediet van € 1 miljoen voor 
de aanleg van een evenemententerrein in het Amsterdamse Bos op het zogenaamde Land van Bosse. De 
voorbereiding is in 2010 afgerond en de aanbesteding vindt in 2011 plaats. In 2010 is een bedrag van € 0,06 
miljoen uitgegeven. Het resterende bedrag € 0,94 miljoen zal naar verwachting in 2011 besteed worden. 

Routinematige investeringen Amsterdamse Bos
De routinematige investeringen zijn uitgevoerd tot een bedrag van € 0,13 miljoen. Daarmee lopen de inves-
teringen achter ten opzichte van de begroting. In 2011 zal het resterende bedrag alsnog besteed worden.

4 Prioriteiten 2010

4.1  Realisatie prioriteiten 2010

Voorjaarsnota: financiële vertaling eerdere besluitvorming

Omschrijving prioriteit S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op 

te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Bruggen Amsterdamse 
Bos

S2 78 0 0 Levensduur bruggen met 20 jaar 
verlengd

N 2011/2012

Combinatiefuncties I2 1.400 1.400 0 66 fte (incl. rompmiddelen) J

Integrale programma's 
sport en gezondheid

I2 235 235 0 Coördinatiekosten voor Leerlingvolg-
systeem, en scholen

J

JA/KE: Talentontwikke-
ling en veiligheid

I1 1.210 1.210 0 JUMP-In J

Uitbreiding Artis I2 2.500 2.500 0 Uitvoering masterplan wordt 
voortgezet.

J
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Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Omschrijving prioriteit S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op 

te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Groen in en om de Stad 
Noorderpark

ISV 800 788 0 Onderdelen in Noorderpark zijn 
uitgevoerd.

J

Overige prioriteiten

Omschrijving prioriteit S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op 

te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Groene daken I4 300 300 0 Gelden zijn besteed er is ca. 9000 m2 
groen dak gerealiseerd.

J

Groot achterstallig 
onderhoud waterwegen

I4 295 293 0 Ontwatering bospercelen verbeterd. 
De voortgang van het werk is 
onder invloed van de winterse 
omstandigheden gestaakt en kan 
pas opnieuw in uitvoering worden 
genomen na de winterperiode en/of 
na het broedseizoen.

N Voorjaar 
2011

Olympische ambitie 
programmabureau

I4 250 250 0 Het bureau heeft het netwerk en 
pr voor de Olympische ambitie 
uitgebreid

J

Proeftuin Amsterdam I4 200 200 0 Project is uitgevoerd volgens 
projectplan. Er zijn diverse initiatieven 
op het gebied van educatie, voor-
lichting, distributie en productie van 
gezond voedsel uitgevoerd. Project 
is afgebouwd omdat prioriteit niet 
wordt verlengd.

J

Ruimtelijke ontwik-
kelingen (o.a. sportas, 
Olympische hoofdstruc-
tuur, Wagenerstadion, 
bijdrage structuurvisie, 
inzet DRO)

I4 250 250 0 De onderzoeken hebben plaatsge-
vonden en/of lopen door in 2011

J

Sportplan I4 300 300 0 12 programma’s en 7 sportbonden J

Topsportevenementen I4 200 200 0 De evenementen, zoals Copa en 
Jumping Amsterdam, hebben 
plaatsgevonden

J
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4.2  Toelichting realisatie prioriteiten 2010

Zie voor toelichtingen de tabel. Met betrekking tot sport zie de toelichting bij de diverse doelstellingen.
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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  
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Verschil 
Rekening  

- Bergroting

Totaal resultaatgebied

Lasten + 146,1 142,7 136,5 143,0

Baten - 15,1 12,8 12,5 15,8

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 131,0 129,9 124,0 127,2

Toevoeging minus onttrekking reserves - 0,1 - 1,5 - 0,7 + 0,4

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 130,9 128,4 123,3 127,7 0,7

Saldo reserves 18,8 16,1 15,1 19,2

Saldo voorzieningen 0,2 0,0 0,0 0,2

Investeringsuitgaven 21,7 1,8 16,9 24,5

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? 

Het maatschappelijk effect is bereikt door instandhouding van het Amsterdams erfgoed. Onderzoek, 
advies en voorlichting over erfgoed leiden tot groot maatschappelijk draagvlak bij brede lagen van de 
Amsterdamse bevolking. De hoge kwaliteit van Amsterdams erfgoed is bevorderend voor kwaliteitstoerisme 
en een belangrijke vestigingsfactor voor (internationale) bedrijven en de creatieve industrie.
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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 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Indienen 

aanvraag Unesco 

werelderfgoedlijst 

Managementplan 
ingediend bij OCW
(31 december 2008)

Voordracht 
ingediend 
vertegenwoordiger 
van ICOMOS is 
ontvangen als 
onderdeel van 
nominatieprocedure
Bureau Werelderf-
goed ingesteld

Plaatsing 
Amsterdamse 
Grachtengordel op 
Unesco 
werelderfgoedlijst. 
Bureau Werelderf-
goed is actief

Unesco heeft de 
Amsterdamse  
grachtengordel op 
de werelderfgoedlijst 
geplaatst

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 Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal uitgebrachte adviezen 

en uitgevoerd onderzoek 

m.b.t. cultuurhistorische 

objecten en gebieden 

1.203
(31-12-2008)

1.191 1.211 1.050 1.211

Gemeentelijk Monumenten 

Project Stadsdelen:

- Aantal beschreven 

monumenten

- Aantal aangewezen 

monumenten

30

48
(31-12-2008)

9

63 200

32

200

Aantal vervaardigde 

digitale waarderingskaarten 

AUP-gebieden1

1
(31-12-2008)

7 8 0

Aantal vervaardigde  

archeologische verwachtings-

kaarten stadsdelen

1
(31-12-2008)

1 7 7 4

Amsterdams Restauratie Fonds

-  Aantal uitgezette 

leningen voor financiering 

monumentenrestauratie

0
(31-12-2008)

2 30 8 30

1 Dit zijn de woonwijken die tot stand kwamen op basis van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van 
1935. Daartoe behoren de wijken Slotermeer, Geuzenveld, Slotervaart, Overtoomseveld, Osdorp, 
Buitenveldert, Tuindorp Frankendael, Amsteldorp, Fizeaubuurt, Tuinstad Middenmeer, Bannebuiksloot, 
Nieuwendam Noord, Plan van Gool en de Molenwijk.
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Investeringsbudget 

Stedelijke Vernieuwing 

(Monumentenzorg)

-  Aantal beschikbaar gestelde 

subsidies voor monumen-

tenzorg in de gemeentelijke 

aanpak 

8
(31-12-2008) Verdeel besluit 

genomen
11 13 11

Aantal uitgebrachte archeolo-

gische adviezen en uitgevoerd 

archeologisch onderzoek

209
(31-12-2008)

233 180 178 480

Doelstelling 3: Bewoners en andere stakeholders betrekken bij en informeren over het gebouwde, archeologische en cultuurland-

schappelijke erfgoed door kennisoverdracht, voorlichting en educatie

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Kennisoverdracht:

Aantal uitgegeven publicaties 

en uitgaven

19
(31-12-2008)

23 25 25 25

Voorlichting:

-  Aantal bezoekers tijdens 

Open Monumenten Dag

-  Aantal bezoekers website 

30.000
(31-12-2008)
223.939
(31-12-2008)

37.500

308.128

25.000  

190.000

25.000

332.000

25.000  

190.000

Educatie:

Aantal scholen dat gebruik 

maakt van digitaal lespakket 

en/of monumentenkoffertje

0
(31-12-2008)

1 5 8
(408 leerlingen)

5

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)
In de zomer 2010 is op het congres van het World Heritage Committee positief besloten over de 
plaatsing van de 17e eeuwse Amsterdamse grachtengordel op de Werelderfgoedlijst. Nederland ontving 
complimenten over het grondige en transparante dossier. Vanuit het eerder samen met Stadsdeel Centrum 
opgerichte Bureau Werelderfgoed is een brede publiciteitsactie op touw gezet, de internationale pers heeft 
de plaatsing van Amsterdam goed opgepakt. Daarnaast heeft het bureau bijgedragen aan het organiseren 
van diverse goedbezochte bijeenkomsten, een uitvoerige website en voorlichting aan diverse gemeentelijke 
diensten over de gevolgen van de plaatsing op de Werelderfgoedlijst.

Doelstelling 2: Zorg dragen voor het behouden, versterken en duurzaam ontwikkelen van 
het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed

Adviezen monumenten
Belangrijk was de inwerkingtreding van de Wabo2 per 1 oktober 2010. Burgers kunnen hun verzoeken nu 
digitaal indienen en mogen rekenen op een verkort adviseringstraject. Echter vanwege uitvoeringspro-

2 Wet algemene bepaling omgevingsrecht; bedoeld om de regeldruk voor bedrijven en burgers te 
verminderen.
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blemen bij onder meer de stadsdelen loopt dit proces nog niet optimaal, met als risico dat de verplichte 
adviestermijnen niet worden gehaald.

Naast 1.000 adviezen voor vergunningstrajecten zijn vijftig gebiedsadviezen geleverd, bijvoorbeeld Haarlem-
merplein, Beursplein, Stationsgebied, Haven/Stad en NDSM-terrein.

Gemeentelijk Monumentenproject
Het Gemeentelijk Monumentenproject loopt enigszins achter volgens de norm. Stadsdelen hebben 
door capaciteitsgebrek en fusies onvoldoende tijd kunnen besteden aan deze arbeidsintensieve 
aanwijzingsprocedure.

Digitale Waarderingskaarten AUP
Het project is in 2010 afgerond. De kaarten zijn uitgereikt aan de stadsdelen, die het vervolgens vaststellen 
als beleidsinstrument.

Archeologische Signaleringskaarten
In november zijn de signaleringskaarten3 uitgereikt aan de stadsdelen. Hiermee is invulling gegeven aan de 
wettelijke taak archeologie op te nemen in ruimtelijke ordeningsprocessen en bestemmingsplannen.

Amsterdams Restauratiefonds (ARF)
In 2010 zijn dertien leningen aangevraagd voor een totaal bedrag van € 0,8 miljoen. Dit is minder dan bij de 
start van het ARF in 2009 was verwacht. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door relatieve onbekendheid van 
het ARF bij het publiek en de economische crisis. Maar omdat het Fonds met minder middelen is gevoed 
dan verwacht, was dit niet bezwaarlijk. Recentelijk is het Fonds gevoed met € 1,4 miljoen, waardoor in 2011 
meer leningen kunnen worden verstrekt.

Subsidies Monumentenzorg
Ook in 2010 is een grote veegactie gehouden betreffende afhandeling oude jaren ISV/SVF. We zijn nu tot en 
met 2007 bijgewerkt en dus op schema. Het verdeelbesluit 2010 heeft dertien aanvragen opgenomen.

Archeologische Adviezen en onderzoek
De uitgebrachte adviezen voor bouwplannen en bestemmingsplannen en het uitgevoerde veldwerk hield 
gelijke tred met de voor 2010 begrote aantallen. Hetzelfde geldt voor de publicaties.

Archeologie Noord-Zuidlijn
In 2010 is het veldwerk op de bouwplaatsen Stationsplein en Ceintuurbaan afgerond en dat op station Rokin 
en Vijzelgracht voortgezet. De conservering van de ‘bulkgroep metaalvondsten’ Rokin en Damrak is afgerond 
en conservering van de ‘bulkgroep leer’ van het Rokin opgestart. Verder is de ontwikkeling voortgezet van 
een 3D Gis model van de Amstel en de geologische ondergrond van Amsterdam langs het tracé van de 
Noord/Zuidlijn.
Totaal zijn respectievelijk 119.725 (Rokin) en 455.921 (Damrak) vondsten gedaan. Het grote aantal vondsten 
(10 x meer dan verwacht) betekent dat de huidige beschikbare depotruimte niet voldoet. Vanwege de 
wettelijke verplichting is ons College genoodzaakt hier een adequate oplossing voor te vinden. In 2011 
worden de extra kosten hiervoor in beeld gebracht. 

3 De archeologische signaleringskaart is door BMA ontwikkeld vanuit de wens om in Amsterdam zorgvuldig 
om te kunnen gaan met archeologisch erfgoed en tegelijkertijd ontwikkelingsprocessen te faciliteren. 
Om dit te bereiken is in een vroeg stadium van het ruimtelijke ordeningsproces inzicht nodig over de 
aanwezigheid van eventuele archeologische resten in een plangebied of op een bouwperceel. Met 
behulp van de archeologische signaleringskaart kan iedereen in heel Amsterdam voor elk bouwplan of 
project bepalen of een archeologie toets nodig is
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Doelstelling 3: Bewoners en andere stakeholders betrekken bij en informeren over het 
gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed door kennisoverdracht, 
voorlichting en educatie

Kennisoverdracht
Zowel gedrukt als digitaal verzorgt BMA diverse publicaties over erfgoed in de stad, dit ter voorlichting en 
informatie van het publiek, en deels voortkomend uit onze wettelijke taak. Het bezoek aan de website is in 
een jaar tijd bijna verdubbeld.

Open Monumentendagen
De Open Monumentendagen zijn bezocht door 35.000 bezoekers van binnen en buiten Amsterdam. Meer 
dan zeventig panden openden hun deuren, in samenwerking met 150 vrijwilligers. Duizend respondenten 
deden mee aan een publieksonderzoek: het evenement kreeg gemiddeld een 8,3 als rapportcijfer. 
Het succesvolle evenement heeft geleid tot toename van het aantal sponsors (met name corporaties) 
en intensieve samenwerking met de stadsdelen. Naast toename van het aantal bezoekers kan worden 
geconstateerd dat de bezoeker ‘verjongt’.

Educatie
In samenwerking met Stichting Open Monumentendag en ARCAM (Architectuurcentrum Amsterdam) zijn 
circa 400 leerlingen bereikt middels lesprogramma’s over erfgoed in Amsterdam. Dit betekent een enorme 
toename ten opzichte van 2009.

2.1.3 Monumenten en Archeologie: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 4,8 4,6 8,8 6,0

BMA 4,6 4,4 4,9 4,8

ISV Monumentenzorg 3,0 - 2,0 2,0

Archeologische begeleiding NZ-lijn 0,7 1,0 0,7 0,7

Kapitaallasten torens, poorten, monumenten, 
fonteinen en stadsarcheologie 0,2 0,2 0,2 0,2

Portugees Israëlitische Synagoge - - 1,0 1,0

Baten - 1,6 0,6 3,3 2,1

BMA 1,6 0,6 0,6 2,1

ISV Monumentenzorg 3,0 - 2,0 2,0

Archeologische begeleiding NZ-lijn 0,7 1,0 0,7 0,7

Kapitaallasten torens, poorten, monumenten, 
fonteinen en stadsarcheologie 0,0 0,0 0,0 0,0

Mutaties in reserves 1,3 - 1,0 1,0 0,5

Saldo 4,5 3,0 4,5 4,4

In dit subresultaatgebied worden de baten en lasten van Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) 
verantwoord. Het beschikbare bedrag voor BMA is in de Actualisatie 2010 toegenomen met € 2 miljoen door 
toevoeging van het ISV-budget voor monumentenzorg. Hier staan even grote baten tegenover. Ook de kosten 
voor de archeologische begeleiding van de Noord/Zuidlijn zijn opgenomen, waarbij in de rekening  de lasten 
en baten met € 0,3 miljoen zijn afgenomen ten opzichte van de begroting. ISV monumentenzorg en Archeolo-
gische begeleiding NZ-lijn zijn saldoneutraal opgenomen en de cijfers zijn meegenomen in de kerncijfers van 
algemene dekkingsmiddelen (zie kolommenstaat volgnummers 5410208 en 5410209). Het negatieve saldo 
ten laste van de algemene middelen is € 1,4 miljoen hoger in rekening dan in de vastgestelde begroting.  
Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de opgenomen lasten voor de Portugees Israëlitische Synagoge van 
€ 1 miljoen en de niet gerealiseerde verkoop van de Uilenburger Synagoge van 0,5 miljoen.
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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 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

% scholen met cultuuredu-

catie in het programma 

(PO-scholen/VO-scholen)

67%-33%
(2006)

93% 70% 82% / 60% 78%/55% 82%-60%

% scholen (basisscholen 

en onderbouw VMBO) 

dat gebruik maakt van 

cultuurvouchers4

90%
(november 2009)

93% 90% 93% 90%

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

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal innovatieve/creatieve 

bedrijven in Amsterdam. 

Groei 3% tot 5% gemeten in:

vestigingen 

banen

8.732
31.207

12.2155
37.708

10.430
35.810 

20.828
48.255

10.430
35.810

4 Met inachtneming van de beleidsvrijheid van scholen.
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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 Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal Amsterdamse culturele 

instellingen in de top 10 van 

de wereld binnen hun eigen 

vakgebied5

Inventarisatie Uitwerking pres-
tatieindicator naar 
meetinstrument

10 -6 10

Aantal culturele evenementen 

en festivals met internationale 

uitstraling welke vanuit het 

Kunstenplan ondersteund 

worden

11 11 11 11 11

Cultureel gerelateerd 

toerisme, het percentage 

toeristen dat culturele 

instellingen bezoekt

81%
 (2005)

Nog niet bekend 87% Gegevens volgen 87%

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 Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal personen dat bereikt 

wordt door culturele 

buurtaccommodaties

133.330 waarvan 
51.000 nieuwe 
en/of jonge 
Amsterdammers 
(2007)

230.209 waarvan 
83.866 nieuwe 
en/of jonge 
Amsterdammers

132.000 waarvan 
62.000 nieuwe 
en/of jonge 
Amsterdammers

129.200 waarvan 
18.250 nieuwe 
en jonge 
Amsterdammers7

Doelstelling 5: Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van cultureel vastgoed

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Professionele aanpak ontwik-

keling en eigendom cultureel 

vastgoed

Kadernota cultuur 
onder dak I (maart 
2008)

37 instellingen 
hebben een MOP 
ingediend

20% panden 
gemeente conform 
uitgangspunten

20% panden 
gemeente conform 
uitgangspunten

20% panden 
gemeente conform 
uitgangspunten

5 Naar aanleiding van benchmark-onderzoek maatregelen formuleren en uitvoeren ter verbetering van de 
positionering van Amsterdam.

6 In april 2010 zouden de eerste uitkomsten bekend worden van de ‘top tien lijst’. Wegens 
omstandigheden is dit niet gelukt. Het onderwerp maakt in overleg met de raadscommissie OZK 
onderdeel van de Vooruitblik die in 2011 wordt uitgebracht. 

7 De cijfers zijn nog een schatting in afwachting van de jaarrekening 2010 van het AFK.
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Professioneel beheer 

en onderhoud cultureel 

vastgoed door het vullen 

van een database met 

gegevens over de panden, 

het wegwerken van urgent 

onderhoud.

Database voor 
75% gevuld

-  Database voor 
75% 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 instel-lingen 
is in 2009 
ingelopen

Database voor 
95% gevuld

100% wegwerken 
achterstallig 
onderhoud

Database voor 
80% gevuld8

Aan een 9-tal 
instellingen is 
geld beschikbaar 
gesteld voor 
noodzakelijk en 
urgent onderhoud

100% van het in 
2006 tot 2008 
geconstateerde 
achterstallig 
onderhoud is 
ingelopen.

Database voor 
100% gevuld

100% wegwerken 
achterstallig 
onderhoud

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.
Op 2 juli 2010 vond de muziekmanifestatie plaats als opmaat naar het structureel inbedden van muziekon-
derwijs in het Amsterdamse basisonderwijs. Door middel van de pilot muziekonderwijs zijn in 2011 de eerste 
stappen gezet voor de implementatie van het basispakket kunst- en cultuureducatie.

De kunstschouw Vernieuwing, de heer Collard, heeft in opdracht van het gemeentebestuur de innovatie 
op de raakvlakken van kunst en cultuur, onderwijs en creatieve bedrijvigheid beschouwd. Hem is gevraagd 
daarbij een verbinding te maken met de aantrekkelijkheid van de stad voor talent, de scharnierfunctie 
van het onderwijs (van cultuureducatie in het basisonderwijs tot creatieve topopleidingen) en kansen voor 
creatieve partnerschappen tussen de genoemde domeinen. In maart 2011 brengt hij zijn advies uit.

Doelstelling 4b: Laboratorium: Amsterdam biedt ruimte aan onderzoek en experiment en 
creëert voorwaarden waaronder nieuwe cultuurvormen kunnen ontstaan. De innovatie-
potentie van Amsterdam is groot en door kruisbestuiving tussen disciplines, culturen en 
marktpartijen te stimuleren wordt deze potentie versterkt.
In 2010 is de verantwoordelijkheid voor het Programma Creatieve Industrie 2007-2010 (PCI) overgeheveld 
naar de dienst Economische Zaken.

Op basis van de jaarlijks door O&S opgestelde Monitor Creatieve Industrie is in beeld gebracht dat het 
aantal banen en vestigingen in de creatieve industrie in de periode 2007-2010 met gemiddeld ruim 3% is 
gegroeid. Daarmee zijn de van te voren gestelde doelen van de gemeente gerealiseerd. De bijdrage hieraan 

8 Het beoogde resultaat is niet gehaald door het later beschikbaar komen van het programma Horizon 
(database)
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vanuit het Programma Creatieve Industrie hebben zich gericht op het stimuleren van projecten op verschil-
lende thema’s. Hiervan waren de belangrijkste projecten:
�� een betere aansluiting tussen creatieve industrie en onderwijs: ter bevordering van het ondernemerschap 

zijn Turning Talent into Business en het project Creatief? Onderneem het dan! opgezet
�� het beter benutten van culturele diversiteit: programma’s voor jonge makers in mode en design zijn 

ondersteund (Streetlab en Pal West)
�� stimuleren van creatieve ondernemers: in nauwe samenwerking met Creative Cities Amsterdam Area 

(CCAA), het regionale programmabureau dat de creatieve industrie promoot en ondersteunt, is de 
interactieve portal www.ccca.nl opgezet. De CCAA heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een spil in de 
creatieve industrie. Via het project KansenKanon II stimuleert EZ Amsterdam daarnaast samen met de 
Provincie Noord-Holland en Syntens, de innovatiekracht van o.a. het creatieve Midden- en Kleinbedrijf. 
Zowel de CCAA als het KansenKanon II lopen ook na afronding van het PCI door 

�� het verbinden van nieuwe media, cultuur en ICT: Picnic heeft zich in de afgelopen periode bewezen als 
evenement van wereldklasse

�� betaalbare woon- en werkruimte en studentenhuisvesting: doelstellingen van het broedplaatsbeleid om 
jaarlijks 150 nieuwe werkplekken (of 10.000 m²) te realiseren zijn gehaald

�� de positionering van Amsterdam als creatieve zakenstad: dit is vooral gebeurd met aan-sprekende 
projecten zoals Picnic, de Redlight-projecten en ExperimentaDesign, en via succesvolle internationale 
handelsmissies rondom design naar Hongkong en Japan

Inmiddels is de creatieve industrie door de Economic Development Board Amsterdam (EDBA) aangewezen 
als een van de zeven speerpuntsectoren voor de regionale economie. Dit betekent dat een kerngroep 
(bestaande uit vertegenwoordigers uit het creatieve bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden) op dit 
moment werkt aan de contouren van een kennis- en innovatieagenda voor de creatieve industrie. Deze zal in 
maart 2011 worden besproken in de EDBA en daarna worden vertaald in concrete follow up acties. 

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
De kunstschouw Wereldklasse, de heer Taner, heeft in opdracht van het gemeentebestuur het bestaande 
culturele landschap beschouwd dat Amsterdam als kunst- en cultuurstad van wereldklasse definieert. Hem 
is gevraagd een verbinding te maken met het kosmopolitische karakter, de culturele pluriformiteit en de 
veranderende demografische samenstelling van Amsterdam. In maart 2011 brengt hij zijn advies uit.

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 2010 is een aanvang gemaakt met de uitvoering van het beleidskader Beeldende Kunst in de Openbare 
Ruimte (BKOR). Hiertoe is ondermeer overleg gevoerd met de stadsdelen. Nog niet alle acties die zijn 
voorgenomen in het beleidskader, zijn uitgevoerd. Het beleidskader loopt tot en met 2015.

Doelstelling 5: Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van 
cultureel vastgoed
Op 2 maart 2010 heeft ons College kennis genomen van de voortgangsrapportage Cultuur
onder Dak. Op basis van de ontvangen meerjaren onderhoudsplannen van de culturele instellingen kan 
worden geconstateerd, dat dankzij de (financiële) inspanningen van de afgelopen jaren het cultureel 
vastgoed in Amsterdam op dit moment op een voldoende (categorie 3) niveau is. Wel laten de meerjaren 
onderhoudsplannen en de informatie van de culturele instellingen over reserveringen zien dat er in de 
lopende exploitaties van de culturele instellingen jaarlijks een bedrag van € 8 miljoen te weinig beschikbaar 
is om het geplande onderhoud uit te voeren. Dit kan op termijn betekenen dat het achterstallig onderhoud 
weer zal toenemen.
In 2011 wordt onderzocht op welke wijze het cultureel vastgoedbeleid geïntegreerd wordt in het 
Kunstenplan 2013-2016. Ook komt er een voortschrijdende planning voor onderhoud en verbouwingen van 
cultuurpanden voor de komende twintig jaar.
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2.2.3 Kunstenplan: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening  
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 116,3 114,6 112,6 113,6

Doelstelling 4: 

Kunsteducatie 9,5 10,1 9,9 9,6

Talentontwikkeling en vrije tijd 3,6 2,3 2,2 2,2

Stedelijk Museum Amsterdam 12,8 14,9 14,2 14,3

Amsterdams Historisch Museum en Willet Holthuysen 12,6 11,1 10,6 11,1

Gesubsidieerde musea 2,4 2,5 2,4 2,5

Instellingen theater, muziek en dans 62,7 62,2 61,4 62,4

Beeldende kunst 2,5 2,6 2,6 2,6

Film, fotografie, nieuwe media en letteren 3,2 3,2 3,2 3,3

Amateurkunst 0,9 0,7 0,9 0,9

Flexibele ruimte Kunstenplan 0,5 0,8 0,6 0,6

Doelstelling 5: Investeringen en onderhoud  
cultureel vastgoed

5,6 4,3 4,6 4,3

Baten - 10,1 8,8 9,0 10,2

Doelstelling 4:

Kunsteducatie 0,0 0,0 0,0 0,0

Stedelijk Museum Amsterdam 0,2 0,2 0,2 0,2

Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet 
Holthuysen

2,1 1,1 1,3 1,3

Instellingen theater, muziek en dans 5,9 5,8 5,8 6,5

Film, fotografie en nieuwe media - 0,0 0,0 0,1

Flexibele ruimte Kunstenplan 0,5 0,4 0,3 0,6

Doelstelling 5: Onderhoud cultuurpanden 1,3 1,3 1,4 1,6

Mutaties in reserves -1,2 - 0,3 - 0,5 0,0

Saldo 105,0 105,7 103,1 103,5

De in bovenstaand overzicht opgenomen bedragen zijn in totaal hoger dan het budget voor het Kunstenplan 
2009-2012. Ook de kapitaallasten, stelposten, mutaties in reserves en bestedingen met betrekking tot 
cultureel vastgoed zijn onderdeel van de doelstellingen in dit subresultaatgebied. Het saldo ten laste van de 
algemene middelen is na mutaties in reserves € 2,2 miljoen positiever dan begroot.

Doelstelling 4: Talentontwikkeling, Laboratorium, Wereldklasse en Prachtstad
De totale lasten, exclusief reserves, zijn € 0,9 miljoen hoger dan begroot en de baten zijn € 1,2 miljoen 
hoger.
Per saldo een verbetering van € 2,1 miljoen voor deze doelstelling, met als belangrijkste oorzaken:
�� de nominale verlaging van € 1,1 miljoen op de subsidies voor Instellingen theater, muziek, dans en voor 

musea. De grootste effecten van deze nominale aanpassing zijn op muziek en theaterinstellingen als ook 
op het Stedelijk Museum en het Amsterdams Historisch Museum 

�� lagere uitgaven kunsteducatie € 0,5 miljoen, ondermeer door stopzetten internationalisering cultuuredu-
catie in voortgezet onderwijs

�� een andere kleinere wijziging is de verplaatsing van de prioriteit FunX van Talentontwikkeling naar Lokale 
media van 0,3 miljoen, ondanks een daling van de lasten in dit subresultaatgebied heeft het geen effect 
op het resultaatgebied CEM

�� stijging van de baten flexibele ruimte en uitvoering kunstenplan van € 0,2 miljoen. De baten nemen toe 
door het ontvangen van hogere baten voor cultureel beleggen. Hiertegenover staat een lagere inkomst in 
verband met de afloop van het project Ardam. Per saldo een hogere baat van 0,2 miljoen 

Verder zijn er diverse wijzigingen die geen effect hebben op het saldo van het subresultaatgebied, maar wel 
substantiële verschuivingen in de lasten, baten en/of reserves veroorzaken. 
Wat betreft theater stijgen de lasten en baten bijvoorbeeld met € 0,6 miljoen grotendeels als gevolg van 
de financiële afwikkeling van de ontvlechting van de Marnixtheaters en voor een klein deel door een extra 
bijdrage voor het Vondelpark openluchttheater. 
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De wijzigingen met betrekking tot de reserves wachtgelden Muziekschool, Talentontwikkeling, Laboratorium, 
Literair Festival, nieuwbouw Stedelijk Museum en cultureel beleggen worden in hoofdstuk 3 toegelicht.

Doelstelling 5: Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van 
cultureel vastgoed.
In vergelijk met de begroting zijn de lasten gelijk gebleven bij de rekening en zijn de baten met 0,3 
miljoen toegenomen. Dit als gevolg van huurverhogingen uit recent afgesloten huurcontracten. Het 
uiteindelijke effect op het saldo is neutraal in verband met een extra toevoeging aan de reserve onderhoud 
cultuurpanden en een onttrekking aan de reserve exploitatie cultuurpanden centrum. Zie hoofdstuk 3 voor 
de toelichting op deze reserves.

2.3  Subresultaatgebied Lokale media

2.3.1 Lokale media: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Programakkoord 2006-2010

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

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Kijkdichtheid AT5 onder 

Amsterdammers

Aantal websitebezoeken per 

maand

67% 73%

450.000

63%

730.000
4.900.000

78%

500.000

Aantal programmamakers dat 

gebruik maakt van SALTO

180 180 180 

Aantal websitebezoeken per 

maand

Gemiddeld 35.000 unieke 
bezoekers per maand
Gemiddeld 110.000 
aantal pageviews per 
maand 

40.000 40.000

115.000

40.000

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
Op 29 juni 2010 heeft ons College besloten dat er op dat moment (nog) geen goedkeuring gegeven kon 
worden aan de fusie tussen AT5 en RTV N-H, onder meer omdat het voorliggende fusieplan onvolledig en 
onvoldragen was en omdat de alternatieven onvoldoende waren onderzocht. De directeur en drie van de 
vier commissarissen zijn direct daarna teruggetreden. Twee nieuwe commissarissen en een waarnemend 
directeur hebben vanaf juli 2010 gewerkt aan een toekomstplan voor AT5. Mede op basis van dit plan heeft 
uw Vergadering in december 2010 besloten om AT5 in 2011 en 2012 een incidentele subsidie te verlenen 
van € 4,25 miljoen. Op 17 november 2010 heeft uw Vergadering ingestemd met het beschikbaar stellen van 
een extra, incidenteel budget van € 0,8 miljoen om het exploitatietekort bij AT5 in 2010, en daarmee het 
acute liquiditeitsprobleem, op te lossen. De € 0,8 miljoen is in 2010 beschikbaar gesteld uit de middelen 
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voor het Apolloloket. Er is een motie aangenomen om in 2012 € 0,8 miljoen uit de middelen lokale media te 
bestemmen voor cultuureducatie.

2.3.3 Lokale media: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten +

Doelstelling 6 5,1 4,9 5,2 5,2

Baten -

Doelstelling 6 2,2 2,2 2,2 2,2

Mutaties in reserves - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1

Saldo 2,8 2,6 2,8 2,8

De lokale media lasten stijgen van begroting naar Jaarrekening 2010 als gevolg van het verplaatsen van de 
prioriteit van FunX van € 0,3 miljoen van het kunstenplan naar lokale media. De nominale aanpassing heeft 
eveneens een effect, maar is iets minder dan € 0,05 miljoen en derhalve niet zichtbaar in de tabel. 

Verder heeft uw Vergadering op 17 november 2010 ingestemd met het beschikbaar stellen van extra 
incidenteel budget van € 0,8 miljoen, niet opgenomen in bovenstaande tabel. Deze middelen zijn nodig om 
het exploitatietekort 2010 van AT5 op te vangen. Deze extra subsidie is gedekt uit niet bestede Apolloloket 
middelen, onderdeel van het resultaatgebied Educatie, jeugd en diversiteit.

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.
Zie ook verantwoording onder doelstelling 4d.

2.4.2 Diverse Kunst en Cultuur: Wat hebben we ervoor gedaan?

Onderdeel van dit subresultaatgebied is de verantwoording van de kosten die betrekking hebben op het 
AFK, Amsterdam Uitburo, de Kunstraad en de apparaatskosten Kunst & Cultuur.

2.4.3 Diverse Kunst en Cultuur: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 19,7 18,4 18,4 18,2

Infrastructuur (Amsterdams Fonds vd Kunst –  
AFK en Amsterdams Uitburo) 

10,9 11,0 10,8 10,9

Kunstraad 0,4 0,4 0,4 0,4

Apparaatskosten Kunst 2,1 2,0 2,0 1,9

Carré 2,1 - - -

Beheerskosten Muziektheater 3,0 3,3 3,5 3,5

Vangnetvoorziening afbouw ID banen K&C 0,0 0,5 0,5 0,3

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen 1,2 1,2 1,2 1,2

Baten - 1,2 1,2 1,2 1,2

Rente van verstrekte geldleningen 1,2 1,2 1,2 1,2

Mutaties in reserves 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo 18,5 17,2 17,2 17,0
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De werkelijke lasten in 2010 voor Diverse Kunst en Cultuur zijn € 0,2 miljoen lager dan begroot. De 
verklaring hiervoor is ondermeer de gewijzigde nominale bijstelling van subsidies, waardoor de lasten voor 
infrastructuur met € 0,1 miljoen zijn gedaald. Daarnaast worden de lagere lasten verklaard door het feit dat 
€ 0,1 miljoen minder aan apparaatskosten is uitgegeven dan initieel begroot. De kosten van het ambtelijk 
apparaat worden via verdeelsleutels aan de beleidsterreinen van DMO, zo ook aan Kunst en cultuur, 
toegerekend.

Verder is er sprake van vrijval van middelen in het kader van de vangnetvoorziening ID banen Kunst en 
cultuur. Bij de Begroting 2010 is als onderdeel van de portefeuille Werk en Inkomen een prioriteit ingediend 
voor deze middelen. Bij toekenning van de prioriteit Vangnetvoorziening afbouw ID banen voor sectoren, 
waarin maatschappelijk relevante activiteiten worden uitgevoerd (kunst en cultuur, zelforganisaties, zorg/
maatschappelijk opvang en milieu en groen), zijn de middelen direct verdeeld over de desbetreffende 
diensten. Uiteindelijk hebben van de veertien aangeschreven cultuurinstellingen acht instellingen een 
aanvraag ingediend, waarvan zeven konden worden gehonoreerd. In plaats van de ontvangen € 0,5 miljoen 
is slechts € 0,3 miljoen uitgegeven. Dit betekent een positief effect op het saldo ten laste van de algemene 
middelen van € 0,2 miljoen.

3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1  Reserves 

Bedragen x € 1 miljoen Stand
Ultimo

2009

Mutaties 2010 Stand 
ultimo

2010+ -/-

Herontwikkeling Stedelijk Museum 13,5 0,0 0,3 13,1

Onderhoud cultuurpanden 1,0 0,5 0,0 1,5

Wachtgelden Muziekschool 0,1 0,0 0,1 0,0

Exploitatie cultuurpanden centrum 0,2 0,0 0,2 0,1

AT5 0,3 0,0 0,1 0,2

Cultureel beleggen 0,5 0,4 0,4 0,6*

Talentontwikkeling 0,1 0,0 0,1 0,0

Laboratorium 0,1 0,1 0,0 0,1*

Literair Festival 0,0 0,1 0,0 0,1

Totaal reserves 18,8 2,7 2,2 19,2*

* betreffen afrondingsverschillen

Afgewikkelde reserves
�� Conform besluit BD2010-008123 is de reserve Talentontwikkeling in 2010 ingezet voor de incidentele 

subsidieverlening aan NEMO
�� In 2010 voor de laatste keer een bedrag aan de reserve wachtgelden Muziekschool onttrokken. Het 

restant is vrijgevallen, zodat de reserve nu leeg is en afgesloten kan worden. Bijna alle ex-werknemers op 
wie de regeling van toepassing is, komen in 2012 niet langer in aanmerkingen voor het ontvangen van 
wachtgelden. 

Gehandhaafde reserves
�� Op basis van Raadsvoordracht 508 Buitenkunst: kunst in de openbare ruimte 2009-2015 wordt jaarlijks 

€ 0,05 miljoen toegevoegd aan de reserve Laboratorium, waaruit de manifestatie, die een keer in de 
zeven jaar wordt gehouden, zal worden betaald 

�� AT5 heeft tot en met 2012 een lening van € 0,3 miljoen bij de gemeente Amsterdam (Bestuursdienst). 
Voor de jaarlijkse aflossing van € 0,1 miljoen krijgt AT5 via DMO een subsidie uit de reserve AT5, conform 
besluitvorming van ons College op 12 september 2006
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�� De reserve Herontwikkeling Stedelijk Museum is bestemd voor de dekking van een deel van de kapitaal-
lasten van de ver- en nieuwbouw van het Stedelijk Museum. Conform begroting wordt jaarlijks € 0,3 
miljoen onttrokken

�� De reserve cultureel beleggen is gevormd uit rentevoordeel op cultuurleningen en is bestemd voor 
subsidies aan culturele instellingen. Dit jaar is meer toegevoegd en meer onttrokken dan begroot. € 0,3 
miljoen is onttrokken ter dekking van het Kunstenplan, subsidies aan deelnemende instellingen en ontwik-
kelingsgelden kunstenaars. De onttrekking is, zoals gemeld in de 9-maandsrapportage, € 0,1 miljoen 
hoger dan begroot. Er is in totaal € 0,5 miljoen toegevoegd met de reden dat het rentevoordeel hoger 
was dan begroot. De opbrengsten worden elk jaar in november bekend gemaakt

�� Conform begroting is € 0,15 miljoen aan de reserve exploitatie cultuurpanden centrum onttrokken voor 
de verlening van een bijdrage aan de installaties van de Vlakke Vloer van de Stadsschouwburg. Begroot 
was dat het restant bedrag van € 0,1 miljoen in 2010 tot besteding zou komen. Dit zal echter pas begin 
2011 worden uitgegeven

�� Aan de reserve onderhoud cultuurpanden is in 2010 € 0,5 miljoen meer toegevoegd dan begroot. Deze 
reserve is ingesteld om fluctuaties in onderhoudskosten van cultuurpanden op te vangen.

Nieuwe reserves 
Uw Vergadering heeft in december 2009 een amendement (Graumans, nummer 825) aangenomen, waarin 
ons College opgeroepen wordt om een ’openbare pitch uit te schrijven voor een nieuw voorstel voor een 
letterenfestival’. Deze middelen zijn in 2010 niet tot besteding gekomen en worden conform 9-maandsrap-
portage toegevoegd aan de nieuw gevormde reserve Literair Festival.

3.2  Voorzieningen

Afgewikkelde voorzieningen
De voorziening Randstad Urgent van OCW is in 2009 € 0,1 miljoen via het gemeentefonds ontvangen. 
Dit geld is bedoeld voor het project Ardam/Randstad Urgent. De uitvoering hiervoor lag bij de gemeente 
Amsterdam, maar is door het Nederlands Uitburo (NUB) overgenomen. Daartoe is het bedrag in 2010 
terugbetaald aan OCW. De voorziening komt hiermee te vervallen.

3.3  Investeringen

In de 2010 zijn er voor investeringen grote verschillen tussen begroting, actualisatie en jaarrekening. Van 
begroting naar actualisatie stijgt het saldo van de investeringen met € 15 miljoen. Deze verwachte stijging 
werd voornamelijk veroorzaakt doordat een deel van de voor 2009 geplande investeringen voor het Stedelijk 
Museum en het Amsterdam Historisch Museum niet zijn uitgevoerd in 2009 en alsnog tot besteding zijn 
gekomen in 2010. Voor het Stedelijk komt dit door vertraging van de ver- en nieuwbouw van het museum en 
voor het AHM door de vertraging van de oplevering van het depot.

Uiteindelijk bedragen de investeringen € 24,5 miljoen in 2010. Het overgrote deel heeft betrekking op de 
uitgaven voor de nieuw- en verbouw van het Stedelijk Museum. 
 
Ten aanzien van de dekking van deze investeringen vindt een kasschuif plaats tussen 2010 en 2011 in 
verband met sponsoropbrengsten die in 2011 binnen zullen komen in plaats van in 2010. In 2010 is een extra 
subsidie van € 0,3 miljoen voor CO2 reductie ontvangen. 

De kredieten voor de Stadsschouwburg, Vlakke Vloer en Stadsfoyer, worden nu afgesloten. Daarnaast is voor 
het depot van Amsterdams Historisch Museum in 2010 € 8 miljoen uitgegeven en zijn de uitgaven voor de 
voorbereiding van de verbouwing van de Appel in € 0,1 miljoen.
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4 Prioriteiten 2010

4.1  Realisatie prioriteiten 2010

Programakkoord

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

JA/KE: Talent-
ontwikkeling en 
veiligheid Apollo

I 1.400 1.375 0 De prioriteit Apollo is ingezet voor 
FunX 0,3 miljoen is hieruit betaald, XXS 
kaarten, Stadspas, Fijnhout en NEMO. 
Daarnaast is 0,8 miljoen gebruikt voor 
incidenteel budget t.b.v. exploitatiete-
kort 2010 AT5.

J

JA/KE: Talent-
ontwikkeling en 
veiligheid overig9

I 575 531 0 J

Voorjaarsnota: financiële vertaling eerdere besluitvorming

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

AT 5 I2 1.800 1.800 0 Subsidie is verstrekt aan AT5 J

Bijdrage urgent 
onderhoud 
culturele gebouwen

I2 1.100 1.100 0 De middelen zijn ingezet voor urgent 
onderhoud Muziekgebouw aan ’t IJ en 
het Concertgebouw

J

Stedelijk Museum I2 800 415 0 Subsidie is verstrekt aan Stedelijk voor 
Temporary Stedelijk

J

9 De totale prioriteit JA/KE betreft € 4 miljoen, waarvan € 1,36 miljoen wordt verantwoord in het 
resultaatgebied Educatie, jeugd en diversiteit en € 1,21 miljoen in het resultaatgebied Openbare ruimte, 
groen, sport en recreatie.
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Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Stedelijk Museum I2 325 325 0 Middels diverse moties en amen-
dementen is een deel van de prio 
herbestemd voor:
Muziekonderwijs voor alle Amster-
damse kinderen, toegankelijkheid OBA 
voor stadspashouders, stichting Z en 
tegengaan Hiv/SOA en hepatitis C 
besmettingen

J

Salto S2 100 99 0 Subsidie is verstrekt aan Salto J

Vangnet ID banen I 525 341 0 J

Inkomstenverhogingen exclusief belastingen en overheidsmonopolies

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Verkoop Synagoge 
Uilenburg

IP2 - 500 - 500 Incidentele baten niet gerealiseerd 
vanwege uitblijven verkoop

N

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Monumenten ISV 2.500 2.000 0 Het beschikbare bedrag van € 2 miljoen 
is toegekend aan 13 restauratiepro-
jecten. Het onderhavige verdeelbesluit 
is genomen door B&W

N 2011 en 
verder

Amsterdams Fonds 
voor de Kunst 
(AFK)

S2 500 495 0 Subsidie is aan AFK verstrekt (nominaal 
aangepast)

J

Salto S2 100 99 0 J
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Overige prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Versterking 
Erfgoedbeleid 
(Motie 748, raadslid 
mevrouw H.J.T. 
Willemse, 19 dec 
2007)

I4 188 188 0 Voorlichting over Unesco en Bureau 
Werelderfgoed is gerealiseerd. 
Naoorlogs erfgoed heeft een impuls 
gekregen middels de waardekaarten. 
Stichting nieuw Leven is ondersteund 
voor haar activiteiten op het terrein van 
hergebruik

J

Posterioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Cultureel vastgoed S -500 -500 J

4.2  Toelichting realisatie prioriteiten 2010

JA/KE: Talentontwikkeling en veiligheid
In de Begroting 2010 is een prioriteit van € 4 miljoen opgenomen in het resultaatgebied Educatie, jeugd en 
diversiteit. Hierbij is een splitsing gemaakt in verschillende bestedingsrichtingen verdeeld over de resultaat-
gebieden EJD van € 1,4 miljoen, Openbare ruimte, groen recreatie en sport (ORGSER) van € 1,2 miljoen en 
dit resultaatgebied van € 1,4 miljoen. De verdeling binnen cultuur en monumenten is € 0,3 miljoen aan FunX 
€ 0,3 miljoen Infrastructuur en innovatie BTO € 0,3 miljoen, apparaatskosten € 0,3 miljoen en Apolloloket 
BTO € 0,5 miljoen.
De prioriteit is in 2010 voor dit resultaatgebied uiteindelijk ingezet voor FunX, XXS kaarten, Stadspas, 
Fijnhout en NEMO. Daarnaast is 0,8 miljoen gebruikt voor incidenteel budget t.b.v. exploitatietekort 2010 
AT5. De andere onderdelen behoren bij andere resultaatgebieden.

Stedelijk Museum
Van de prioriteit van € 0,8 miljoen in 2010 is € 0,4 miljoen besteed aan het Stedelijk Museum voor Temporary 
Stedelijk. Middels diverse moties en amendementen  (A36, A37, A38’ en A49) is een deel van de prioriteit 
herbestemd voor muziekonderwijs voor alle Amsterdamse kinderen € 0,2 miljoen, toegankelijkheid OBA 
voor stadspashouders € 0,1 miljoen. Het overige deel was herbestemd voor stichting Z en het tegengaan 
Hiv/SOA en hepatitis C besmettingen, maar betreffen geen activiteiten in dit resultaatgebied en worden 
derhalve niet hier verantwoord.
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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.

1 Kerncijfers 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening  
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Verschil 
Rekening/
Begroting

Totaal resultaatgebied

Lasten +  429,1  516,6  511,5  487,0

Baten -  405,7  482,3  467,7  447,3

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves  23,4  34,3  43,9  39,7

Toevoeging minus onttrekking reserves  2,4 - 4,1 - 7,3 - 3,3

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves  25,8  30,2  36,6  36,4 -6,2

Saldo reserves  30,7  20,8  23,5  27,7

Saldo voorzieningen  22,0  26,0  25,5  23,6

Algemeen
In het Resultaatgebied Milieu en water gaat € 487 miljoen aan lasten en € 447 miljoen aan baten om 
(exclusief mutatie reserves). Deze lasten en baten betreffen voornamelijk Waternet, (€ 183 miljoen) en het 
Afvalenergiebedrijf (AEB) (€ 220 miljoen).
Het negatieve saldo van het Resultaatgebied Milieu en water bedraagt € 39,7 miljoen. Dit is € 5,4 miljoen 
hoger dan begroot. De belangrijkste ontwikkeling die tot dit resultaat heeft geleid is het niet meer ramen 
van de specifieke uitkering bodemsanering in het kader van de decentralisatie van de middelen voor 
bodemsanering bij de baten aangezien deze al als baat is opgenomen in het Gemeentefonds (Algemene 
dekkingsmiddelen € 9,55 miljoen).

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. 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 
opgenomen. 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 hoofdstuk 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 gebeid van waterbeheer die door Waternet worden uitgevoerd en die ten laste van de algemene 
dienst komen, behoudens de opbrengst van het binnenhavengeld
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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 

2009

Begroting 

2010

Rekening 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal miljoen Megawattuur (MWH) 0,545 0,76 0,94 0,88 Niet 
vastgesteld

Doelstelling 2: Duurzame warmte

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Rekening 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal miljoen Gigajoules (GJ) 0,25 0,32 0,44 0,39 Niet 
vastgesteld

Doelstelling 3: Beperking uitstoot

Indicator Nulmeting Rekening 

2009

Begroting 

2010

Rekening 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal miljoen ton CO2 0,36 0,33 0,35 0,66 Niet 
vastgesteld

2.1.2 Afvalverwerking: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 1: Duurzame elektriciteit
AEB heeft in 2010 aan duurzame elektriciteit 880.000 ton Megawattuur (MWH) geproduceerd.

Doelstelling 2: Duurzame warmte
AEB neemt deel in de joint venture Westpoort Warmte BV (WPW) met Nuon Warmte B.V.. AEB levert 
stadswarmte als product uit afvalverwerking aan de gebieden Westpoort,
Nieuw West en Noord. AEB is leverancier én acterend aandeelhouder in Westpoort Warmte B.V.. Het stads-
warmtenet dat AEB samen met Nuon aanlegt en waarvoor AEB duurzame warmte levert, is in 2010 verder 
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uitgebreid. Voorbereidingen worden getroffen om dit net te koppelen met het Nuon net aan de zuidkant van 
de stad, zodat meer duurzame stadswarmte kan worden geleverd. In het vervolg hierop wordt door Nuon en 
AEB onderzocht of WPW en Nuon Warmte (vestiging Amsterdam) op kunnen gaan in één warmtebedrijf voor 
Amsterdam. Dit bedrijf zal dan stadswarmte en -koude gaan leveren aan bedrijven en particulieren in heel 
Amsterdam. In 2010 heeft WPW in totaal 2.803 woningequivalenten (weq) aangesloten op het warmtenet. 
Dit is in lijn met de 2.774 weq die verwacht werden in de actualisatie.

Doelstelling 3: Beperking uitstoot
AEB heeft in 2010 bijna 660.000 ton CO2 bespaard. AEB levert hiermee de grootste bijdrage aan doelstel-
lingen op dat gebied van de gemeente Amsterdam.

2.1.3 Afvalverwerking: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten +  193,4  238,9  227,5  221,2

Baten - 192,9  243,4  234,8  225,7

Mutaties in reserves 0,2 0,0 - 1,1

Saldo  0,2 - 4,4 - 7,3 - 5,7

Het saldo in het subresultaatgebied bedraagt € 5,7 miljoen positief. Dit is € 1,3 miljoen meer dan begroot. 
Het bereikte resultaat wordt hierna aan de hand van de diverse onderdelen van het subresultaatgebied 
verklaard. 

AEC
De exploitatie 2010 van de Afvalenergiecentrale levert een negatief resultaat van € 0,2 miljoen op. 
Het resultaat van de Afvalenergiecentrale wordt verdeeld over de deelnemende partijen. Deze betalen 
gedurende het jaar een vastgesteld voorschottarief (2010: € 80,00) en worden afgerekend op basis van een 
afrekentarief. Het negatieve resultaat in 2010 van € 0,2 miljoen wordt onttrokken aan de egalisatiereserve, 
mede ook omdat hier in 2009 een bedrag van € 0,5 miljoen aan is toegevoegd. Hierdoor is het afrekentarief 
in 2010 gelijk aan het vastgestelde voorschottarief. 
In 2010 is een aantal grote vervangings- en verbeteringsinvesteringen gedaan voor onder andere 
bunkerkranen, turbine, frequentieomvormers en ketelwanden. Dit wordt gefinancierd met een rendabel 
krediet van € 12 miljoen. Dit krediet is toegekend aan de NV AEC voor groot onderhoud verhuurderbelang. 
De kapitaalslasten voor dit krediet komen ten laste van de NV AEC en verlagen daarmee in 2011 uiteindelijk 
het deelnemingsresultaat in de exploitatie van de AEC. De afschrijvingstermijn voor dit krediet is in de 
jaarrekening bijgesteld van 7 naar 10 jaar.

HRC
De exploitatie 2010 voor de Hoogrendement Centrale (HR Centrale) sluit met een positief saldo van € 5,8 
miljoen. De onderhoudslasten bestaan uit € 7,8 miljoen reguliere kosten en € 7,9 miljoen extra investeringen. 
Daarnaast is zoals gemeld bij de Begroting 2011, bij de actualisatie 2010, een dotatie gedaan aan de 
voorziening groot onderhoud. Deze dotatie komt naar aanleiding van het meerjarenonderhoudsplan, dat 
eind 2010 gereed kwam, uit op € 4,5 miljoen, waar in de geactualiseerde begroting voorlopig uitgegaan was 
van een dotatie van € 3 miljoen. De dotatie voor 2010 heeft AEB in de Jaarrekening 2010 op basis van een 
doorgerekende meerjarige onderhoudsplanning op € 4,5 miljoen gezet. In de Begroting 2010 is uitgegaan 
van een resultaat van € 6,6 miljoen en in de geactualiseerde begroting van € 5,8 miljoen

I&H
Het onderdeel Inzameling & Hergebruik (I&H) bestaat uit het Depot Gevaarlijk Afval (DGA), Afvalpunten, 
Regionaal Sorteer Centrum (RSC), Transport en Wagenparkbeheer.
Het bedrijfsresultaat 2010 van Inzameling en Hergebruik (I&H) bedraagt € 0,5 miljoen, dit is conform de 
vastgestelde begroting en € 0,1 miljoen hoger dan in de actualisatie.

Afvalpunten
De activiteiten van het onderdeel Afvalpunten vinden plaats onder opdrachtgeverschap van de stadsdelen. 
Het exploitatieresultaat wordt jaarlijks over alle stadsdelen verdeeld naar rato van de brengrespons 
particulieren in 2010.
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Het resultaat over 2010 is € 0,8 miljoen hoger dan in de vastgestelde begroting en de geactualiseerde 
begroting. De voornaamste oorzaak is de daling van verwerkingskosten als resultaat van lagere tarieven 
voor de verwerking van afval. Het ingenomen volume grof huishoudelijk afval op de afvalpunten en hetgeen 
rechtstreeks naar verwerkers is gebracht, is samen 81.832 ton. 

Baggerslibverwerking (Waternet)
De kosten komen in 2010 uit op € 0,66 miljoen op een begrotingbedrag van € 1,05 miljoen, derhalve een 
voordelig saldo van € 0,4 miljoen. Dit bedrag bestaat uit een onderschrijding bij de baggerslibverwerking. 
In 2010 is er minder gebaggerd dan begroot en de hoeveelheid verspreidbare bagger bedroeg circa 70%. 
Dit laatste heeft geleid tot een relatief laag uitgavenniveau, daar de verspreidbare bagger lagere afzetkosten 
met zich mee brengt.

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 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Zie het Actieplan 

Luchtkwaliteit 

Amsterdam:

Resultaten ten 

aanzien van fijn stof 

en stikstofdioxide 

(indicator 35 uit de 

lijst met 67 indica-

toren [2008])

8 knelpunten: 
Wegvakken 
waar de 
luchtkwaliteit 
de normen 
overschrijdt 
(2003/2004); zie 
ook Milieuba-
lans 2006

-  vaststelling nieuwe 
parkeer tarieven;

-  betaald parkeren 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 fietsenstal-
lingen uitgebreid;

-  uitbreiden 
aansluitingen op 
stadsverwarming

Uitvoering Actieplan 
Luchtkwaliteit

Actieplan voortgezet 
met o.a. de volgende 
resultaten:
-  uitvoering Amster-

damse Auto-de-
deur-uit-regeling 
en Amsterdamse 
sloopregeling;

-  aanscherping toela-
tingseisen milieuzone 
voor vrachtauto’s;

-  elektrisch vervoer; 
door subsidie 300 
elektrische auto’s 
aangevraagd in 
Amsterdam;

-  realisatie oplaad-
punten elektrisch 
vervoer;

-  70% van eigen 
wagenpark voldoet 
aan milieueisen 
nieuwe voertuigen

Amsterdam voldoet 
aan de wettelijke 
normen: alle knel-
punten zijn opgelost
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Doelstelling 5: Thema geluid: In 2010 is de geluidsoverlast die Amsterdammers ondervinden aanzienlijk teruggedrongen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Rekening 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Vast te stellen 

in het Actieplan 

Omgevingslawaai 

(v/h Geluid):

het aantal (ernstig) 

gehinderden en 

slaapgestoorden 

t.g.v. wegverkeer

Aantal woningen 

met geluidbelasting 

boven plandrempel 

68 dB

Geluidkaart 
2007:
-  85.000 

geluidge-
hinderden, 
waarvan 
38.500 ernstig; 

-  12.150 slaap-
gestoorden;

-  15.500 
woningen

-  Afronding inventa-
risatie gebruik van 
dubbel glas;

-  Onderzoek toepas-
sing dunne geluid 
reducerende 
deklagenwegen;

-  Nader onderzoek 
naar tramlawaai;

-  Meer geluidruimte 
Westpoort;

-  Onderzoek naar 
Best Beschikbare 
Technieken i.v.m. 
geluidruimte

Uitvoering 
acties Actieplan 
Omgevingslawaai
-  Westpoort

-  Uitvoerings-
programma Actie-
plan geluid

-  Uitvoeren acties 
Stille Gebieden

-  wordt gemaakt, 
mede op basis van de 
rijkscirculaire 

-  Project Aanpak Top 
30 bedrijven West-
poort is uitgevoerd. 

-  Inventarisatie stil asfalt 
afgerond.

 

-  Geen intensivering

Uitvoering 
acties Actieplan 
Omgevingslawaai

Doelstelling 6: Thema klimaat: Concern Amsterdam vervult een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie op het gebied van energiebespa-

ring en inzet van duurzame energie

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Rekening 2010 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 Milieuba-
lans 2006 en het 
Milieubeleids-
plan 2007-2010

-  Oprichting MKB-
Klimaat fonds;

-  Start pilot stads-
deel Westerpark 
verbetering 
schoolgebouwen;

-  Overleg met 
woningcorporaties 
over energiereductie

-  Oplevering eerste 
energie zuinige 
modelwoning;

-  Aanstelling 
gemeentelijk 
vastgoedregisseur;

-  Instelling ’taskforce 
klimaatneutraal 
bouwen’

Uitvoering acties 
Klimaatprogramma, 
dmv uitvoering 
plannen

-  Schaalsprong 
Duurzame Energie: 
verder gewerkt aan 
oprichting fonds;

-  Windenergie: 
tentoonstelling ‘Leven 
v/d Wind’;

-  Zonne-energie: 
plaatsing van zonne-
panelen op  
44 basis-scholen;

-  Lancering loket 
‘Amsterdam Bespaart’ 

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 2009 Begroting 2010 Rekening 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Vastgesteld in het 

Milieubeleidsplan 

2007-2010, onder 

meer:

Zie de Milieuba-
lans 2006 en het 
Milieubeleids-
plan 2007-2010

-  Milieubarometer 
beschikbaar voor 
bedrijven;

-  Start acties voor 
doelgroepen;

-  start project ‘groene 
loper’;

-  4e plek bij 1e Green 
Capital Award

Uitvoering acties 
gericht op bevor-
dering Amsterdam 
duurzaam aan de top

Duurzaamheidsvisie 
2040 opgesteld 

Uitvoering acties 
vastgesteld in het 
Milieubeleidsplan 
2007-2010

Aantal inkoop- en 

aanbestedings-

trajecten waarin 

duurzaamheid is 

meegewogen

Cradle to Cradle 
loopt goed maar het 
is nog niet mogelijk 
om

Alle gemeentelijke 
diensten en bedrijven 
wegen duurzaamheid 
mee in inkoop- en 
aanbestedingstra-
jecten

Alle diensten passen 
duurzaam inkopen toe

In 2010 is in alle 
inkoop- en aanbeste-
dingstrajecten 
duurzaamheid 
meegewogen

Aantal bedrijven in 

bezit milieukeur

Onderzoek haalbaar 
heid milieukeur

200 bedrijven hebben 
een milieukeur

Project afgesloten, 
omgebouwd naar DEIS
Startgesprek ICT sector 
ivm MJA-3 

500 bedrijven in bezit 
milieukeur

% van de hotel-

bedden onder een 

van de milieukeuren

Convenant opgesteld 
stichting Green Key 
en de stadsdelen

Proces/ hotels begeleid 
-  lancering webkaart 

met Green Key hotels;
-  48% hotelbedden 

heeft een Green Key 
(milieukeur)

50% van de 
hotelbedden valt 
onder een van de 
milieukeuren

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, indi-

cator en organisatie 

nazorg

Zie de Milieuba-
lans 2006 en het 
Milieubeleids-
plan 2007-2010

-  ‘Convenant bodem-
ontwikkelingsbeleid 
en aanpak spoedlo-
caties’ opgesteld;

-  Oostergasfabriek 
Grondsanering 
gereed;

-  Volgermeerpolder 
sanering van 
de randgebied 
afgerond

Uitvoering acties 
gericht op bevorde-
ring gebiedsspeci-
fieke en functiege-
richte bodemsanering

Beleidsnota vervangen 
door Nota bodem-
beheer, vast te stellen 
in 2011
-  Nazorgorganisatie 

is in werking, per 
1-1-2011 bij OGA;

-  Grondsanering 
Oostergas fabriek 
gereed, uitvoering 
grondwatersanering 
loopt tot 2014;

-  Sanering Volgermeer-
polder afgerond;

-  Voltooiing inven-
tarisatie humane 
spoedlocaties

Milieu beleidsplan:
-  Vast gesteld 

Bodembeleidsnota;
-  Vast gestelde 

indicator;
-  Nazorg organisatie in 

werking
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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 2008 is het Actieplan Luchtkwaliteit vastgesteld, in samenwerking met het klimaatprogramma Nieuw 
Amsterdams Klimaat. Het actieplan maakt deel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid en lokale overheden 
om de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid en aan de Europese normen te 
kunnen voldoen. Nederland moet voor 2011 voldoen aan de norm voor fijn stof en voor 2015 aan de norm 
voor stikstofdioxide. De lokale maatregelen worden deels gedekt uit een rijksbijdrage. Inmiddels voldoet 
Amsterdam aan de wettelijke norm voor fijn stof.
Begin 2010 is het Actieplan Luchtkwaliteit geactualiseerd en is het Werkprogramma Luchtkwaliteit 2010 met 
een doorkijk naar 2015 vastgesteld. 

In 2010 is vooral verder gewerkt aan ingezette acties die bijdragen aan een reductie van stikstofdioxide. De 
belangrijkste resultaten in 2010 zijn:
�� er is uitvoering gegeven aan de Amsterdamse Auto-de-deur-uit regeling. Omdat het effect op de 

luchtkwaliteit te klein is gebleken, wordt deze regeling niet voortgezet. De Amsterdamse sloopregeling 
liep tot en met april 2010, gelijktijdig met de nationale sloopregeling. Voor alle gesloopte auto’s zijn 
nieuwere voertuigen terug gekomen

�� de toelatingseisen van de milieuzone voor vrachtauto’s, die oktober 2008 is ingegaan, zijn per 1 januari 
2010 aangescherpt conform landelijke afspraken. Vanaf die datum mogen Euro 0, 1, en 2-vrachtauto’s de 
zone niet meer betreden

�� door de inzet van de subsidie elektrische voertuigen, de goede infrastructuur en andere stimulerende 
maatregelen zijn in 2010 bijna 300 elektrische voertuigen in Amsterdam aangevraagd, waarvan al een 
deel op de weg rijdt

�� om het aanbod van elektrische auto’s in Amsterdam in 2011 en daarna te garanderen is de gemeente 
Amsterdam samenwerking aangegaan met verschillende autoproducenten 

�� in 2010 zijn 100 oplaadpunten in de openbare ruimte gerealiseerd en heeft ons College ingestemd met 
een nieuwe aanbesteding voor in totaal 1000 oplaadpunten. Bovendien zijn in totaal 130 oplaadpunten 
in de niet- en semi-openbare ruimte aangebracht. Op landelijk niveau gewerkt aan een standaardisatie 
van de oplaadinfrastuctuur en wordt op regionaal niveau samengewerkt met als doel een samenhangend 
regionaal stimuleringsbeleid op te zetten

�� het eigen wagenpark van de gemeente is verder verschoond: 70% voldoet eind 2010 aan de milieueisen 
voor de nieuwe voertuigen

�� in 2010 is de eerste elektrische vrachtboot in de Amsterdamse grachten gaan varen, die gebruik maakt 
van de exploitatievergunning voor goederenvervoer door de grachten

De (landelijke) monitoringstool laat zien dat de doelstelling voor stikstofdioxide met de huidige maatregelen 
uit het NSL niet wordt gehaald. De tegenvallende resultaten zijn voornamelijk het gevolg van de stijging van 
de achtergrondconcentratie voor stikstofdioxide. Extra maatregelen zijn nodig en daarom vindt momenteel 
een herijking plaats voor Amsterdam.

Doelstelling 5: Thema geluid: In 2010 is de geluidsoverlast die Amsterdammers 
ondervinden aanzienlijk teruggedrongen 

Westpoort
In de geluidszone Westpoort is bijna geen ruimte meer voor extra geluid, waardoor er slechts beperkte 
mogelijkheden zijn voor vestiging van nieuwe bedrijven. Het nullijnbeleid blijft gehandhaafd. Middels het 
uitgevoerde project Aanpak Top 30 bedrijven Westpoort wordt getracht enige geluidruimte vrij te maken. 
Het resultaat is dat alle milieuvergunningen adequaat zijn en dat geluidwinst bij twee bedrijven mogelijk 
is. Het Geluidreductieplan is in voorbereiding. Dit plan biedt de mogelijkheid om gedurende vijf jaar te 
onderzoeken hoe de geluidsknelpunten opgelost kunnen worden. In die tijd kunnen wel ‘milieuvergun-
ningen’ verleend worden. 
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Uitvoeringsprogramma Actieplan Geluid
Bij de uitvoering wordt aangesloten bij bestaande programma’s: voor wegverkeer loopt het onderzoek naar 
de toepassing van geluidreducerende deklagen volgens schema. Dit heeft geleidt tot concrete aanbeve-
lingen die betrokken kunnen worden in onderhoudprogramma verkeer. Dit kan verder uitgewerkt worden tot 
aanpassing bestaand beleid stil asfalt. Onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met DRO en DIVV. 
De aanpak gevelsanering is gecontinueerd, zonder de voorgenomen intensivering. In het eerste kwartaal is 
€ 75 duizend uit het ISV-programma gehaald voor cofinanciering van een geluidscherm ten behoeve van de 
woonboten bij de Schinkelbruggen. 

Stille gebieden
De stille gebieden aanpak wordt nu onder het Europese project Qside opgepakt. Project Qside richt zich op 
de positieve effecten van stille gevels en stille gebieden op de hinder door wegverkeerslawaai en slaapver-
storing in stedelijke gebieden. In de eerste fase wordt in meerdere steden een onderzoek uitgevoerd, als 
input voor onze eigen aanpak. 

Doelstelling 6: Thema klimaat: Concern Amsterdam vervult een voortrekkersrol en 
voorbeeldfunctie op het gebied van energiebesparing en inzet van duurzame energie 

Duurzame Energie
In het kader van de schaalsprong Duurzame Energie is verder gewerkt aan de oprichting van een fonds om 
projecten te stimuleren. Dit heeft bij de programakkoordonderhandelingen geresulteerd in de oprichting 
van het Investeringsfonds Klimaat Lucht en Duurzaamheid. De ruimtelijke gebieden waar grootschalige 
windproductie zou kunnen plaatsvinden zijn bekend. Hier wordt een plan van aanpak voor ontwikkeld in 
samenwerking met haven en stadsdelen. Voor zonne-energie wordt in het kader van project Zonlicht gewerkt 
aan de plaatsing van zonnepanelen op vierenveertig basisscholen. De panelen worden uiterlijk voorjaar 2012 
geplaatst.

Energiebesparing bestaande bouw
Voor het project Energieke Scholen zijn deze zomer zo’n 45 basisscholen opgeknapt op het gebied van 
energie en binnenklimaat. De laatste scholen van de 1e tranche worden begin 2011 opgeknapt. In totaal 
komt het aantal verbeterde scholen daarmee op 47. Het project wordt per 1 januari 2011 overgedragen aan 
DMO. 
Het MKB-Energieloket is inmiddels operationeel. In 2010 hebben 173 ondernemers zich aan-gemeld voor 
een energiescan, 98 zijn er in 2010 daadwerkelijk uitgevoerd. Uit 91% van de uitgevoerde scans is een 
positief besparingsadvies gekomen, dat is dus bij 90 ondernemers. daarvan zijn er 15 (17%) daadwerkelijk tot 
duurzame investering overgegaan. Met deze investeringen dragen deze ondernemers bij aan een duurzamer 
Amsterdam door jaarlijks gezamenlijk de CO2-uitstoot met 84.000 kilo te verminderen.
Voor de bestaande woningvoorraad is het loket Amsterdam Bespaart gelanceerd waarop woningeigenaren 
en huurders kunnen nagaan hoe ze hun woningen energiezuiniger kunnen maken. Ook is overleg van de 
gemeente en corporaties over een beleidsafspraak met de corporaties in Bouwen aan de Stad II gestart, 
waarbij ingezet wordt op een afspraak over energiebesparing. Voor de eigen gemeentegebouwen is een 
Taskforce Vastgoed opgericht door OGA, die de eigen gebouwenvoorraad zal aanpakken. 5% van de 
CO2-uitstoot wordt door de gemeente zelf veroorzaakt. 

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

Duurzaamheidsverslag 2009
De externe presentatie van het duurzaamheidverslag 2009 was tijdens het Wereldcongres van het Global 
Reporting Initiative op 26 t/m 28 mei 2010 in Amsterdam.

Amsterdam Uitgesproken Duurzaam en Duurzaamheidprogramma
Een integrale duurzaamheidvisie 2040 is opgesteld: Amsterdam Uitgesproken Duurzaam. Vervolgens is het 
Duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014 opgesteld. Het programma omvat vier 
pijlers: Klimaat & energie, Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit en Duurzame innovatieve economie, 
Materialen & consumenten. Amsterdam beslist Duurzaam maakt de samenhang en verbinding op de 
verschillende duurzaamheidthema’s zichtbaar.
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Duurzaam inkopen
�� Concern Inkoop, DIVV en DMB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de tweede Leidraad Duurzaam 

Inkopen.
�� DMB voert overleg met AgentschapNL en VROM over de totstandkoming van de landelijke monitor 

duurzaam inkopen. Inzet is dat de monitor rekening houdt met onze inkoop- en aanbestedingspraktijk
�� DMB en OGA werken samen aan de totstandkoming van standaardteksten voor de Grond-, weg- en 

waterbouw
�� Uit het Duurzaamheidverslag 2009 blijkt dat de gemeentelijke diensten duurzaam inkopen als 

vanzelfsprekend toepassen. De manier van toepassen en van rapporteren verschilt nog wel onderling. Van 
stadsdelen is er slechts een gefragmenteerd overzicht.

Amsterdam Duurzaam.
Naar aanleiding van het grote succes van 2009 en de daarmee gepaarde druk op de capaciteit is besloten 
om Amsterdam Duurzaam samen te voegen met de Week van de Vooruitgang. De evenementen zijn 
gebundeld tot een groot inspirerend duurzaamheidevenement in september, met het Seminar Amsterdam 
Duurzaam en het festival Amsterdam Duurzaam. Beide dagen trokken meer bezoekers dan vorig jaar.

Duurzame Economie Innovatie Stimuleren
De Doelgroepenstrategie is afgerond met de conclusie dat Amsterdam wat milieukeuren betreft vooral 
aansluit op initiatieven uit de markt en niet zelf milieukeuren zal ontwikkelen. Een nieuwe aanpak gericht 
op het faciliteren van koplopers wordt momenteel opgezet, om zo een duurzame economie en innovatie te 
stimuleren. 

Groene Loper
Een onderzoek, door EZ en DMB gezamenlijk gefinancierd, over wat er nodig is om duurzame bedrijven naar 
Amsterdam te krijgen is afgerond. 

Cradle2Cradle
Een groot project richting bedrijven in de haven loopt door, met in als partners DMB, Haven Amsterdam en 
de gemeente Zaanstad. Voor de werf in Landlust (West) wordt nog onderzocht hoe dit tot een icoonproject 
op het gebied van Cradle2Cradle kan worden.

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 

Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties
In 2010 is een begin gemaakt met de implementatie van de afspraken uit het convenant. Hierin is onder 
andere aandacht voor bodemenergie (Warmte Koude Opslag) en gebiedsgericht grondwaterbeheer.
Het project humane spoedlocaties is afgerond en de lijst is in december 2010 opgestuurd aan het Ministerie 
van Infrastructuur & Milieu. In de Nota Bodembeheer (in 2011) wordt een toetsingskader voor de Wet 
bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit vastgelegd.

Volgermeerpolder
De sanering van de Volgermeerpolder en randgebieden is in november 2010 afgerond. Het gebied is nu 
veilig en klaar voor de beoogde natuurontwikkeling en extensieve recreatie. 
Er is 100 ha afgedekt met een uitvullaag, steunlaag, folie en leeflaag. Op ongeveer 10 ha is geen waterrem-
mende folie aangebracht. In totaal is in vijf jaar circa 2,5 miljoen m3 grond aangevoerd. Per 1 januari 2011 
wordt de organisatie van de inregelfase en het beheer overgedragen aan OGA. Stadsdeel Amsterdam-
Noord verzorgt het beheer van de in haar opdracht aangelegde recreatieve voorzieningen (vooral fietspad). 
De afrondende werkzaamheden met betrekking tot het bestek uitvoering sanering worden tot en met april 
2011 nog door het Projectbureau afgehandeld.

Oostergasfabriek
De grondsanering is gereed. Sinds eind 2009 loopt de grondwatersanering. De uitvoering van de 
grondwatersanering duurt maximaal vijf Warmte Koude Opslag jaar (2009-2014). Parallel hieraan vinden 
nazorgactiviteiten van de grondsanering plaats. Een gerechtelijke uitspraak over het leveren van bouwrijpe 
grond dat zonder nadere maatregelen met betrekking tot verontreinigingen ontwikkeld kan worden, 
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resulteert in extra kosten voor de Gemeente. Overleg wordt gevoerd met het stadsdeel over de hieraan 
verbonden kosten die zijn toe te schrijven aan de sanering van de gasfabriek. In verband met deze 
onzekerheden is een risicoreservering opgenomen in de begroting. Per 1 januari 2011 wordt de organisatie 
van de grondwatersanering en de nazorg overgedragen aan OGA. 

2.2.3 Milieu: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 53,2 86,7  89,3 70,2

Baten - 36,6 60,4  56,4 39,2

Mutaties in reserves - 1,5 -2,6 0,6

Saldo  15,1  23,8  32,9  31,6

Toelichting
Het saldo in het subresultaatgebied Milieu (DMB) bedraagt € 31,6 miljoen. Dit is € 1,3 miljoen lager 
dan in de geactualiseerde begroting en € 7,8 miljoen hoger dan in de vastgestelde Begroting 2010. De 
belangrijkste oorzaak van de stijging van het saldo is het in het kader van de decentralisatie van de middelen 
voor bodemsanering niet meer ramen van de specifieke uitkering bodemsanering bij de baten, aangezien 
deze al als baat is opgenomen in het Gemeentefonds (Algemene dekkingsmiddelen € 9,55 miljoen).
Overige belangrijke afwijkingen
Lager saldo m.b.t. klimaatprogramma -/- € 1,3 miljoen
Lager saldo m.b.t. Luchtkwaliteit -/- € 0,7 miljoen
Hoger saldo overige bodemsanering     € 1,0 miljoen
Lagere lasten milieutaken voor stadsdelen -/- € 0,9 miljoen 

2.3  Subresultaatgebied Waterbeheer

2.3.1 Waterbeheer: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Waternet is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de waterbodem en het oppervlaktewater. Daartoe worden 
de volgende activiteiten verricht:
�� baggeren
�� onderhoud aan de polderwatergangen
�� drijfvuilvissen, grofvuilvissen, wrakken lichten, huisvuil ophalen van de binnenvaart en het bestrijden van 

botulisme.

Daarnaast heeft Waternet de taak om de sluizen gangbaar te houden. Om te voorkomen dat de bediening 
van bruggen in gevaar komt of dat de sluis ontzet raakt, is het onderhoud vooral gericht op het tegengaan 
van de vervuiling van en rond de sluizen.

2.3.2  Waterbeheer: Wat hebben we ervoor gedaan?

Verwijdering drijfvuil        
In 2010 is er 450 ton drijfvuil verwijderd uit de Amsterdamse stadsboezem. De schoonheidsgraad van de 
grachten was in het eerste en tweede kwartaal van 2010 relatief laag. Dit werd veroorzaakt door de lange 
vorstperiode, de evenementen in april en de staking van huisvuilinzameling. Na de zomerperiode is de 
schoonheidsgraad weer gestegen tot 7,5. Voor geheel 2010 is er in de totale stadsboezem een schoonheids-
graad van 7,3 gerealiseerd waarmee het te bereiken doel in 2010, een schoonheidsgraag > 7, is bereikt.  

Gangbaar houden sluizen
Het reguliere onderhoud rondom de sluizen is uitgevoerd. De zomerschouw, zoals gewoonlijk uitgevoerd in 
samenwerking met DIVV, is wederom goed verlopen. 
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2.3.3 Waterbeheer: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten +  17,6  17,1  16,5  17,8

Baten -  4,4  4,0  4,5  4,3

Mutaties in reserves - 0,3

Saldo  13,2  13,2  12,0  13,3

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. De (grond)waterbeheertaken komen ten laste van de 
algemene dienst. 
BBA heeft 2010 ten opzichte van de vastgestelde begroting afgesloten met een positieve afwijking van € 70 
duizend (inclusief mutaties in reserves). Het saldo is opgebouwd uit € 0,58 miljoen meer uitgaven en € 0,65 
miljoen meer baten. De hogere opbrengsten bestaan voornamelijk uit de uitvoering bestuursdwang en werk-
zaamheden voor de stadsdelen Noord en Oost-Watergraafsmeer. De hogere lasten worden voornamelijk 
veroorzaakt door hogere materiële lasten.

2.4  Subresultaatgebied Afvalwatertransport

2.4.1 Afvalwatertransport: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Waternet voert in het kader van afvalwatertransport de volgende taken uit:  
�� het beheer en onderhoud van het rioolstelsel met een totale lengte van circa 3.865 km 
�� het beheer en onderhoud aan de rioolgemalen, bergbezinkbassins, drukrioolgemalen, boostergemalen 

en overstortputten
�� het storten van put- en kolkenvuil omvat het verwerken van riool- , kolken- en gemalenslib voor en door 

Waternet op een milieuverantwoorde manier
�� het aanleggen, vernieuwen, ontstoppen en repareren van leidingen voor huisaansluiting 
�� het in het kader van de beheertaak voor het rioolstelsel verwerken van bouwaanvragen, geven van 

adviezen en behandelen van klachten. 

Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 9: (Afval-)waterbeheer, efficiënt en klantgericht geïntegreerd waterbedrijf door middel van fusie DWR-WLB

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Rekening 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Realisatie 

besparingen 

Integratiedocument 

€ 8,4 miljoen 

(gemeente en AGV)

Realisatie 
€ 4,4 miljoen

Fusiebe sparingen:  
€ 6,8 miljoen. Klant tevre-
denbeid 75% tevreden 
klanten (zeer tevreden of 
tevreden)
Een verzamelnota voor 
alle waterdiensten: 
is onderhanden en 
onderdeel van de strate 
gische doelstellingen 2010

Realisatie  
€ 8,4 miljoen

Realisatie  
€ 8,4 miljoen

Eindresultaat  
€ 8,4 miljoen bereikt
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Doelstelling 10: Wet verbrede watertaken

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Rekening 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Wijzigingen 

rioleringsbeleid 

2007 Conceptplan voor de 
periode 2010-2015 
opgesteld: ‘Breed Water 
– Plan gemeentelijke 
watertaken 2010-2015’

Nieuw 
Afvalwaterplan

Realisatie nieuw 
afvalwaterplan

Nieuw 
Afvalwaterplan

2.4.2 Afvalwatertransport: Wat hebben we ervoor gedaan?

De onderhoudstoestand vuilwaterstelsel betreft het vuilwater-, gemengd- en transportriool. 
Dit is dus exclusief de regenwaterriolen. Van het vuilwaterstelsel is de afgelopen jaren in totaal circa 1.750 
kilometer geïnspecteerd. De percentages ingrijp- en waarschuwingsmaatstaf liggen onder de door Waternet 
vastgestelde (interne) normen. Het lagere percentage wordt mede veroorzaakt door meer gedetailleerde 
inspecties en aanscherping van inspectienormen. 

Doelstelling 9: (Afval-)waterbeheer, efficiënt en klantgericht geïntegreerd waterbedrijf door 
middel van de fusie DWR-WLB

Doelstelling 10: Wet verbrede watertaken

2.4.3 Afvalwatertransport: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten +  59,6  62,3  67,9  68,1

Baten -  62,4  64,6  68,8  70,9

Saldo - 2,8 - 2,3 - 0,9 - 2,8

Toelichting
Het saldo in het subresultaatgebied bedraagt € 2,8 miljoen positief. Dit is € 0,5 miljoen meer dan begroot en 
€ 1,9 miljoen meer dan de geactualiseerde begroting. Het bereikte resultaat wordt hierna verklaard aan de 
hand van het belangrijkste onderdeel van het subresultaatgebied, de rioleringstaak. 

De rioleringsstaak
De Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat de inkomsten rioolheffing € 1 miljoen 
(per saldo, na aftrek van de perceptiekosten) hoger uitvallen dan begroot. De hogere opbrengst betreft 
voor € 0,5 miljoen het belastingjaar 2010 (toename aantal objecten, voornamelijk door de aansluiting op de 
basisadministratie Gebouwen, en voor € 0,5 miljoen andere belastingjaren).
De dotatie 2010 aan de voorziening rioolheffing bedraagt € 5,4 miljoen. Hierin is begrepen een bedrag van 
€ 3,6 miljoen wegens een ontvangen incidentele baat uit het Leningsfonds welke wordt toegevoegd aan de 
voorziening. De resterende dotatie van € 1,9 miljoen bestaat een viertal componenten: hogere inkomsten 
rioolheffing  € 1 miljoen; lagere kosten Waternet  € 1,2 miljoen; correctie voorgaand boekjaar € 1 miljoen 
en correctie wegens brutering kapitaalslasten € 1,3 miljoen negatief. Na de dotatie 2010 van € 5,54 miljoen 
bedraagt de stand van de voorziening rioolheffing ultimo 2010 € 4 miljoen.

Beheer en onderhoud rioolgemalen
De werkelijke kosten in 2010 zijn lager dan begroot; enerzijds zijn er hogere kosten dan begroot voor 
elektriciteit en onderhoudsmaterialen, anderzijds zijn er minder kosten dan begroot voor adviezen en 
automatisering. Een deel van het geplande groot onderhoud aan gemalen zal in 2011 plaats vinden. Er is 
geen sprake van een structurele onderschrijding.
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Rioleringstaken: beheer leidingstelsel
De werkelijke kosten in 2010 zijn lager dan begroot, hetgeen met name wordt veroorzaakt door minder 
uitgaven voor (externe) adviezen en onderzoeken. Er is echter geen sprake van een structurele onderschrij-
ding, omdat nieuwe initiatieven eind 2010 zijn opgestart.

Renovatie
Voor 2010 is circa € 15,4 miljoen beschikbaar voor het verrichten van reparaties, onderhoud en vervanging 
van riolering. Het budget is tot een bedrag van circa € 15,1 miljoen nagenoeg benut. In 2010 is 22,7 km riool 
gerenoveerd (planning in 2010: 23 km). 
Grote werken die hebben bijgedragen aan de renovatie van het Amsterdamse rioleringsstelsel zijn onder 
andere de Marnixstraat en de Wibautstraat geweest. Beide projecten worden in 2011 afgerond.

Calamiteus functieherstel
De kostenoverschrijding is te wijten aan de toenemende noodzaak tot het ontstoppen van kolken en riolen. 
Er worden steeds meer hardnekkige vervuilingen aangetroffen waardoor de ontstoppingswerkzaamheden 
meer tijd vergen dan was ingeschat. Tevens hebben de lange perioden van onwerkbaar weer aan het begin 
en eind van het jaar invloed gehad omdat hierdoor minder preventief kon worden gereinigd. Omdat sprake 
is van een structurele overschrijding dient het budget te worden aangepast (Begroting 2012). 

Reiniging
De geringe onderschrijding is met name toe te schrijven aan een verminderde inzet van derden (aannemers). 
In verband met de relatief lange perioden van onwerkbaar weer (vorstverlet) aan het begin en eind van het 
jaar kon de productieplanning niet kon worden gerealiseerd. 

Inspectie
De begrotingsoverschrijding is gelegen in het feit dat er een inventarisatie heeft plaatsgevonden van 
afsluiters en ontluchters van persleidingen, waarvan de locaties nog niet digitaal zijn vastgelegd.  

Huis- en kolkaansluitingen (722.4.02)
Deze activiteit is afhankelijk van opdrachten van derden. Er zijn dit jaar meer opdrachten tot aansluiting van 
particulieren (huisaansluitingen) en stadsdelen (kolkaansluitingen) ontvangen dan was begroot

2.5  Subresultaatgebied Drinkwatervoorziening

2.5.1 Drinkwatervoorziening: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

In 2010 leverde Waternet 67,3 miljoen m3 drinkwater in Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Heemstede, 
Diemen en Muiden en dat is 0,1 miljoen m3 meer dan in 2009. 
De prognose voor het distributiegebied, opgesteld in april 2009, lag 0,9 miljoen m3 hoger. 
De en-grosklanten namen 18,4 miljoen m3 af, hetgeen 0,3 miljoen m3 meer is dan voorzien, maar wel 
conform een afspraak met PWN (Waterleidingbedrijf Noord-Holland) eind 2009. 
Hiermee komt de totale drinkwaterlevering 2010 uit op 85,7 miljoen m3. 
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Programakkoord 2006-2010

Doelstelling 11: Veiligstellen bronnen door toepassing van drinkwaterwet 2007

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen resultaat 

2006-2010

Kunstmatige infiltratie 

geen belemmering

Kunstmatige infiltratie 
opgenomen in richtlijn

2 minuten en 
46 seconden

Norm OLM  
(≤ 2 min 0 sec) 

1 min 37 
sec

≤ 5 minuten

Doelstelling 12: Voldoen aan nieuwe drinkwaterwet per 2007

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen resultaat 

2006-2010

Leveringsplan opgesteld

Deelname aan benchmark

0,0146 WKI blijft 
<0,018

WKI 0,013 <0,020

2.5.2 Drinkwatervoorziening: Wat hebben we ervoor gedaan?

In onderstaande tabel wordt de drinkwaterproductie naar klantgroep verdeeld.

Consumenten
De trend van een langzaam teruglopend aantal liters per hoofd per dag (lhd) lijkt gestopt. 

In 2010 gebruikten Amsterdammers gemiddeld 140,3 liter per dag, hetgeen 0,6 liter meer is dan in 2009. 
Ten opzichte van de prognose namen de consumenten in totaal niettemin 0,35 miljoen m3 minder af, vooral 
als gevolg van achterblijvende groei van het inwonertal.

Grootbedrijf > 30.000 m3

Het grootbedrijf gebruikte 0,15 miljoen m3 meer dan een jaar eerder. 
Bij de Begroting 2010 waren de nadelige effecten van de kredietcrisis voor deze klantgroep zwaarder  
(-0,6 miljoen m3) ingeschat. De Actualisatie 2010 was reeds met 0,2 miljoen m3 naar boven bijgesteld tot 5,5 
miljoen m3. 

Midden- en kleinbedrijf: 300-30.000 m3
Deze klantengroep heeft 1,25 miljoen m3 minder afgenomen dan voorzien en 0,65 miljoen m3 minder dan 
in 2009. De actualisatie voorzag reeds in deze terugval. Deze klantengroep kenmerkt zich door een grote 
diversiteit en lijkt gevoelig voor conjuncturele schommelingen.
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En-grosklanten 
Dunea (NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland) en PWN sturen doorgaans aan op het contractuele minimum 
dat zij verplicht zijn af te rekenen. In 2010 heeft PWN echter onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die de 
eigen levering tijdelijk onderbraken. De extra levering als gevolg hiervan kwam neer op 0,3 miljoen m3.  

Industriewaterklanten 
Ten opzichte van de relatief forse levering in 2009 (1,9 miljoen m3) lieten de eerste vier maanden van 
2010 een terugval zien van met name de grote afnemers. De uiteindelijke afname van 1,5 miljoen m3 is 
overeenkomstig de Actualisatie 2010.

Leveringszekerheid  
Ten aanzien van storingen in het distributiegebied is vier jaar geleden een landelijke proces indicator 
geïntroduceerd; de ongeplande OLM (Ondermaatse Leverings Minuten). Voor Waternet is deze ongeplande 
OLM in 2010 gesteld op een maximum van vijf minuten, waarmee Waternet tot de best in class behoort. Het 
maandelijks voortschrijdende gemiddelde voor 2010 ligt op 1 minuut 37 seconden, waardoor ruimschoots 
wordt voldaan aan de gestelde norm. Landelijk komt Waternet hiermee als beste uit de bus. 

Drinkwaterkwaliteit  
De waterkwaliteitsindex (WKI) in 2009 bedroeg 0,0146 op een schaal van 0 (best mogelijke score) tot 1 
(wettelijk minimum). Waternet is er in 2010 in geslaagd de uitstekende score van 2009 verder te verbeteren 
tot 0,013 en is ook met deze score de beste van de Nederlandse drinkwaterbedrijven.

Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) 
Rond de natuurgebieden van Zuid-Kennemerland is veel overlast van damherten. De provincies Noord- en 
Zuid-Holland hebben in 2010 een nieuw beheerplan voor damherten voorbereid. Ook Amsterdam is in 2010 
nauw betrokken geweest bij het in beeld brengen van de situatie. Amsterdam zal op basis van dit plan een 
afweging maken tussen de voor- en nadelen van de verschillende beheermogelijkheden. 

Drinkwatertarief 
In 2010 zijn de tarieven voor de levering van drinkwater niet gewijzigd. 
De prijzen voor producten en diensten (onder andere aansluitkosten) zijn aangepast aan de werkelijke 
kosten.

Doelstelling 11: Veiligstellen bronnen door toepassing drinkwaterwet 2007
In 2006 is in het kader van het opstellen van Water Safety Plans (WSP) gestart met de voorbereiding van 
de risicoanalyse ten aanzien van waterkwaliteit. WSP bevat richtlijnen voor drinkwaterkwaliteit. De nadruk 
verschuift van waterkwaliteitsbeoordeling (achteraf) naar een preventieve aanpak van de veiligheid van 
drinkwater. Met het uitvoeren van een risicoanalyse waterkwaliteit wordt op de nieuwe Drinkwaterwet 
vooruitgelopen. Uit de resultaten blijkt dat Waternet over een zeer robuust productieproces beschikt. De 
aanbevolen maatregelen ter continuering zijn in 2010 onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering.

Doelstelling 12: Voldoen aan nieuwe drinkwaterwet per 2007
De Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit worden naar verwachting op 1 juli 2011 vervangen door de 
Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit.
Nieuw ten opzichte van de huidige wet zijn met name de bepalingen over kostendekkende tarieven en 
verplichte benchmarking. In het Drinkwaterbesluit worden bepaalde onderwerpen van de Drinkwaterwet 
verder uitgewerkt zoals: tarieven en fusies, drinkwaterkwaliteit, leveringszekerheid en benchmarking. De 
Raad van State komt begin 2011 met een advies over het Drinkwaterbesluit. 

2.5.3 Drinkwatervoorziening: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten +  105,4 111,6  112,2 109,7

Baten -  109,4 110,0  112,2 107,2

Mutaties in reserves 4,0 - 1,6 - 2,5

Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0



230 Resultaatgebieden Jaarrekening 2010

m
ili

eu
 e

n 
w

at
er

Toelichting
In 2010 is € 3,8 miljoen onttrokken aan de egalisatiereserve en daarmee is het gelukt het tarief te handhaven 
op het niveau van 2009.
De onttrekking is als volgt opgebouwd:
�� € 2,9 miljoen conform begroting
�� € 0,1 miljoen ten gevolge van lagere opbrengst (voorzien in Actualisatie 2010)
�� € 0,75 miljoen dotatie Wereldwaternet conform het besluit 290 d.d. 7/8 juli 2010 van uw Vergadering. 

Deze lasten mogen conform de comptabiliteitsvoorschriften niet rechtstreeks ten laste van de reserve 
worden geboekt, maar moeten over de exploitatie lopen en komen dan indirect ten laste van de reserve

Investeringen
Er is op de leiding- en bemeteringskredieten minder uitgegeven (€ 24,3 miljoen) dan begroot (€ 30,1 
miljoen). In overeenstemming met de bestendige gedragslijn worden deze restantbudgetten niet naar het 
volgende jaar getransporteerd.
De afdeling Productie heeft na aanbesteding einde 2009 in de tweede helft van 2010 een aantal grote 
projecten gestart. De verwachting is dat de kosten hiervoor ten laste van 2011 zullen vallen: daarom wordt 
een deel van de restantbudgetten naar 2011 doorgeschoven.

3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1  Reserves 

Bedragen x € 1 miljoen Stand
Primo 2010

Mutaties 2010 Stand
Ultimo 2010+/+ -/-

Reserves

Energiebesparing bestaande woningvoorraad van 
woningcorporaties

1,2 1,2

Fonds Luchtkwaliteit 2,2 1,0 1,2

Luchtkwaliteit 1,5 1,5 0

Reserve Klimaat 0,7 0,7

In te verdienen overnamesommen -2,6 1,3 -1,3

Nazorg Diemerzeedijk 12,8 0,1 12,7

Bodemsaneringsgelden gemeente 1,8 2,8 0,4 4,2

Egalisatiereserve (Waternet) 11,6 3,8 7,8

Overige reserves* 2,8 0,5 2,2 1,1

Totaal reserves 30,7 5,9 8,9 27,7

* Dit zijn voornamelijk WW- en vrijvallende Vakantiegeldreserves

Nieuwe reserve

Reserve Energiebesparing bestaande woningvoorraad van woningcorporaties
Voor de Begroting 2010 is een prioriteit van € 1,5 miljoen stimuleringsbudget energiebesparing woningvoor-
raad toegekend. Deze middelen zijn bestemd voor het stimuleren van energiebesparingsmaatregelen in 
de bestaande voorraad. Deze prioriteit is niet geheel besteed. Voor het restant van € 1,25 miljoen is een 
reserve gevormd (zoals aangegeven in de 9-maandsrapportage) voor het voortzetten van het project om de 
komende vier jaar alle 73.000 minimahuishoudens te helpen met het verlagen van het energieverbruik en de 
energienota. 
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Bestaande reserves

Fonds Luchtkwaliteit en reserve Luchtkwaliteit
Ter dekking van gemaakte kosten voor onder andere projectmanagement, huisvesting et cetera heeft een 
onttrekking plaatsgevonden van € 1 miljoen aan het Fonds Luchtkwaliteit. De reserve Luchtkwaliteit valt vrij 
en is ter aanwending van de posterioriteit van € 1,5 miljoen.

Reserve Klimaat
In 2009 is een dotatie van € 0,68 miljoen gedaan aan de reserve Klimaat voor de financiering van het 
Klimaatprogramma, waarvan een aantal projecten meerjarig is. Volgens de begroting zou dit bedrag in 2010 
worden onttrokken ter aanwending van de voortzetting van de meerjarige projecten. Als gevolg van een 
nieuw bestuursakkoord en een koerswijziging ten aanzien van de klimaatdoelstellingen, is er in 2010 meer 
nadruk komen te liggen op de opzet van een investeringsfonds voor de nieuwe bestuursperiode 2011-2014 
en minder op de oorspronkelijke projectdoelstellingen zoals die begin 2010 werden beoogd. Een aantal 
projecten zoals de Energiestrategie 2040, Green IT, Smart grids, Beleidsontwikkeling Klimaat en Energie, 
Gebouwde omgeving zijn hierdoor getemporiseerd. Deze projecten lopen door in 2011. 

In te verdienen overnamesommen
De negatieve reserve neemt in 2010 af met € 1,3 miljoen en bedraagt ultimo 2010 € 1,3 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. Bij indienen van de begroting was nog uitgegaan van een dotatie aan deze reserve. De 
uitgaven zijn hoger uitgevallen daardoor heeft een onttrekking plaatsgevonden. Ter dekking van de uitgaven 
zijn alle verkregen rente-inkomsten benut. 

Bodemsaneringsgelden gemeente
Dotatie c.q. onttrekking waren voor voortzetting bodemsaneringen, inclusief nazorg.
Voorheen werden deze gelden verkregen van het rijk, overschotten werden geboekt op vooruitontvangen 
rijksgelden. Met ingang van 2010 is dit een doeluitkering in het Gemeentefonds.

Egalisatiereserve (Waternet/Drinkwater)
De onttrekking betreft het exploitatieresultaat en bedraagt € 3,87 miljoen. Hiermee komt de stand van de 
egalisatiereserve ultimo 2010 uit op € 7,8 miljoen.

3.2  Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen Stand
Primo 2010

Mutaties 2010 Stand
Ultimo 2010+/+ -/-

Voorzieningen

Technische risico’s AVI 4,7 0,2 4,5

Bodemsanering (OGA) 15,4 1,2 6,5 10,1

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen AVI 3,3 2,9 0,3

Rioolrecht -1,5 5,5 4,0

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen HRC 4,5 4,5

Overige voorzieningen 0,2 0,2

Totaal voorzieningen 22,0 11,3 9,7 23,7

Voorziening technische risico’s AVI 
Deze voorziening bedroeg aan het begin van 2010 € 4,7 miljoen. Het resultaat 2010 op de Afvalenergiecen-
trale van € 0,2 miljoen is ten laste van deze voorziening gebracht. 
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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 2010 is € 6,5 
miljoen onttrokken aan de voorziening voor bodemsanering en is € 1,2 miljoen toegevoegd. 

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen AVI
In 2009 is € 2,9 miljoen aan de voorziening onttrokken ten behoeve van groot onderhoud en vervangingsin-
vesteringen voor de Afval Energie Centrale. 

Voorziening rioolheffing
Door een dotatie van € 5,5 miljoen in 2010 is het negatieve saldo ultimo 2009 omgebogen in een positief 
saldo. De voorziening voldoet hierdoor aan de geldende regelgeving (Commissie BBV). De stand van de 
voorziening ultimo 2010 is € 4 miljoen. 

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen HRC
In 2010 is een voorziening gecreëerd voor groot onderhoud voor de Hoogrendement Centrale op basis 
van een uitgewerkt meerjarenonderhoudsplan. De dotatie voor 2010 is € 4,5 miljoen. Deze dotatie is 
meegenomen in de exploitatie van de HRC. 

4 Prioriteiten 2010

4.1  Realisatie prioriteiten 2010

Voorjaarsnota: nieuwe bestuurlijke prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Budget 
klimaatbureau

I3 3.000 3.000 0 Bijdrage aan 40% CO2 reductie in 2025, 
de activiteiten uit het Milieubeleidsplan 
zijn uitgevoerd.

J

Energiebesparing 
bestaande 
woningvoorraad 
van woningcoö-
peraties

I3 1.500 250 1.250 Een deel van het geld is verplicht voor 
het AB-team van de huurdersvereniging 
Amsterdam. Voor het resterende 
bedrag is een reserve gevormd voor 
het voortzetten van het project om de 
komende 4 jaar alle 73.000 minimahuis-
houdens te helpen met het verlagen van 
het energieverbruik en de energienota.

N 2011

Schoolgebouwen I3 3.400 3.400 0 Conform planning besteed. Betreft 
cofinanciering van een rijkssubsidie en 
uitvoeringskosten.

J
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Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschikbaar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Bodemsanering 
voor woningbouw

ISV 2.576 0 2.576 N

Sanering 
verkeerslawaai

ISV 5.000 5000 0 1649 gesaneerde woningen J
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Resultaatgebied Economie en haven

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.

De investeringen in dit resultaatgebied zijn gericht op de ontwikkeling van het (internationale) vestigings-
klimaat, de regionale samenwerking en ondernemerschap ten behoeve van de economische groei van de 
metropool regio Amsterdam. Voor de Zeehavens Amsterdam wordt een duurzame economische ontwikke-
ling beoogd.

Verdere regionale samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid draagt bij aan een 
sterke regionale economische structuur en groei. Eind 2010 is daarom het ‘Convenant voor de Economische 
Versterking van de Amsterdamse Metropoolregio’ getekend. In 2011 zullen de locale en regionale plannen 
voor de economie die hieruit volgen, aan ons College en uw Vergadering worden voorgelegd.

De ambitie van ons College is om Zeehavens Amsterdam te ontwikkelen tot een zich steeds vernieuwend 
industrieel en logistiek complex met een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van goederen-
verkeer, dat een maatschappelijk en economisch rendement oplevert in de vorm van werk en inkomen. Het 
gebied moet (inter)nationaal gewaardeerd worden als internationaal logistiek knoopput. Het marktaandeel 
binnen de Hamburg-Le Havre range is daarvoor een belangrijke indicator.

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen Rekening  
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Verschil 
Rekening  

- Begroting

Totaal resultaatgebied

Lasten + 136,9 120,6 120,9 136,3

Baten - 154,8 137,4 128,1 160,4

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties 
reserves - 17,9 - 16,8 - 7,2 - 24,1

Toevoeging minus onttrekking reserves -  2,6 -  1,3 -  6,5 5,0

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves - 20,4 - 18,0 - 13,6 - 19,1 1,1

Saldo reserves 104,6 101,0 97,3 109,5

Saldo voorzieningen 33,4 22,5 29,9 30,2

Algemeen
Op 19 november 2008 is de havenvisie Slimme Haven Amsterdam 2008-2020 vastgesteld door uw 
Vergadering. Op 11 maart 2009 stelde uw Vergadering vervolgens het Milieubeleidsplan van Haven 
Amsterdam vast. De uitvoering van de havenvisie en het Milieubeleidsplan zijn gestart. Het implementatie-
plan Havenvisie 2008-2020 is najaar 2009 afgerond.
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2.1  Subresultaatgebied Economisch beleid/structuur

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 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal gerealiseerde 

ondernemershuizen (cumulatief)

3 De financiering 
is gegarandeerd 
t/m eind 2010

4 4 4

Aantal gevoerde intake gesprekken 

in ondernemershuizen (Brede Doel 

Uitkering indicator)

2004: 950 1.698 1.000 1.400 1.000

Verbeteren efficiëntie dienstverlening en creëren 1 faciliterende overheid met het bedrijfsleven

% digitale aanvragen via Loket 

Amsterdam. 

2007: 5% Opgave via 
SPRH i.h.k.v. het 
BA

Opgave via 
SPRH i.h.k.v. het 
BA

Oordeel ondernemers in Loket 

Amsterdam (waarderingscijfer)

6- Opgave via 
SPRH 

Opgave via 
SPRH i.h.k.v. het 
BA

Aantal b.v.o. m² gerealiseerde kleinscha-

lige bedrijfsruimte 2 (cumulatief)

2006: 0 90.000 m2 90.000 m2 120.000 m2 90.000 m2 

1 Met ingang van het Bestuursakkoord is het SPRH (Stedelijk Programma Regelgeving en handhaving) en 
het Programma dienstverlening verantwoordelijk voor verantwoording over bijvoorbeeld de reductie van 
administratieve lasten en de dienstverlening van het concern Amsterdam, onder meer door Antwoord. EZ 
initieert en co-financiert projecten.

2 bvo: bruto vloeroppervlakte
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Doelstelling 2: Inzetten op het MKB

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Waardering ondernemersklimaat3 2005: 6,3
2007: 6,7

7.0 7,0 6,8 7,0

Doelstelling 3: Coördinatie portefeuille Schiphol: instandhouding hub/netwerkkwaliteit Schiphol en versterking van leefkwaliteit  

rond luchthaven

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Behoud van de hubstatus en  

internationale ranking

Zie nadere 
toelichting

Overige doelstellingen

Doelstelling 4: Herstructurering bedrijventerreinen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal gerealiseerde hectares 

 geherstructureerd bedrijventerrein 

(cumulatief)

2007: 17 27 x 36,5 22,6

Doelstelling 5: Aanpak wijkeconomie

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal in te stellen kansenzones 2007: 0 7 0 9 3

Doelstelling 6: Veilig ondernemen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal te honoreren aanvragen voor 

subsidie veilig ondernemen 

2007: 0 1.000 Geen 
opgave 4

450 150

3 M.b.v. de benchmark Ondernemersklimaat van het Ministerie van Economische Zaken (tweejaarlijkse 
meting).

4 Bij de Begroting 2010 werd ervan uitgegaan dat de subsidieregeling over zou gaan in een landelijke 
rijksregeling. Daardoor was er geen opgave gedaan van een aantal. Besloten is in februari 2010 dat naast 
de rijksregeling de gemeenteregeling voortgezet wordt. 
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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 Rekening 2009 Begroting 

2010

Bereikt 

2010

Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal ondersteunde diensten en 

stadsdelen door steunpunt EES

2007: 20 22 24 30 24

2.1.2 Economisch beleid/structuur: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 1: Stimuleren van ondernemerschap en ontwikkeling van kleinschalige 
bedrijfsruimte

Ondernemershuizen
De belangrijkste activiteiten van de ondernemershuizen zijn het voeren van intake- en adviesgesprekken met 
prestarters5 en gevestigde ondernemers, het bezoeken van bedrijven door bedrijfsadviseurs, het organiseren 
van themabijeenkomsten en cursussen, het matchen van bedrijfshuisvesting en het leveren van een bijdrage 
aan adequate bedrijfsopvolging. 2010 is het laatste jaar van uitvoering van de vier ondernemershuizen in 
de stad. De ondernemershuizen doen wat is afgesproken. Deze afspraken hebben betrekking op onder 
andere de aantallen klantengesprekken, netwerkbijeenkomsten en cursusbijeenkomsten. De activiteiten 
voor ondernemers zullen ondanks het wegvallen van de brede doeluitkering (BDU) van het rijk ook in 
2011 worden gecontinueerd. Op 5 november 2010 is rond dit onderwerp ondermeer een conferentie 
georganiseerd waar deze afspraken zijn bestendigd.

Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving (SPRH)
Door het Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving is de administratieve lastendruk voor 
ondernemers sterk afgenomen. In de collegeperiode 2006-2010 is een reductie van 37% administratieve 
lasten gerealiseerd.

Kleinschalige bedrijfsruimte
De gemeente participeert in Startgoed Amsterdam B.V. en De Amsterdamse Compagnie N.V. Deze 
ondernemingen realiseren samen met een aantal private ontwikkelaars kleinschalige bedrijfsruimte voor 
vooral startende ondernemers. 
In 2010 heeft de gemeente de subsidie  toegekend aan het Broederhuis Postjesweg (1.000 m2) en de 
Sarphatistraat 370 (3.500 m2)
Verder faciliteert het Garantiefonds Microkredieten Amsterdam van de gemeente ondernemers met een klein 
krediet. Het fonds is € 1,2 miljoen groot. Hieronder de resultaten tot november 2010 van de gesprekken die 
in het kader van het garantiefonds zijn gevoerd. In totaal is er voor € 406.800 aan vouchers verstrekt en voor 
€ 214.800 aan borgstellingen.

Aantal Percentage

Toekenningen 18 19%

Afwijzingen 42 44%

Intrekkingen 8 8%

Geen aanvraag 26 27%

Nog in behandeling 1 1%

Totaal 95 100%

5 Bijstandsgerechtigden die zich willen voorbereiden op het starten van een eigen bedrijf
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Doelstelling 2: Inzetten op het MKB
In een onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken naar de waardering van het ondernemerskli-
maat in 2010, is Amsterdam beoordeeld met een 6,8.
In 2010 heeft de gemeentelijke MKB-manager ondersteuning geboden bij de oprichting en de doorstart van 
een aantal winkeliersverenigingen. Daarnaast heeft de MKB-manager zich gericht op het professionaliseren 
van bestaande netwerken.

Doelstelling 3: Coördinatie portefeuille Schiphol: instandhouding hub/netwerkkwaliteit 
Schiphol en versterking van leefkwaliteit rond luchthaven
Conform de uitgangspunten van het Alderstafel6 is ingezet op het bevorderen van de selectieve groei van 
Schiphol als belangrijke hubairport binnen de milieucriteria zoals geformuleerd in de wet en het versterken 
van de kwaliteit van de leefomgeving. 

De volgende concrete resultaten zijn bereikt:
1. in mei 2010 is de publieksversie van het rapport Luchthaven en gezondheid gepubliceerd
2. de Stichting leefomgeving Schiphol is begin dit jaar met een budget van € 30 miljoen (afkomstig van de 

Provincie Noord-Holland, het rijk en Schiphol) voor de periode tot 2012 van start gegaan. De bijdrage 
van de gemeente was € 100.000. De Amsterdamse wethouder zit in de Raad van Toezicht. Het doel van 
de stichtinsg is onder andere het tegemoet komen van schrijnende gevallen – d.w.z. personen die lijden 
onder Schiphol maar die buiten de wettelijke regelingen vallen 

3. de Alderstafel Lelystad (die zich bezig houdt met het geschikt maken van Lelystad voor het opvangen van 
niet- netwerkverkeer) heeft zich het afgelopen jaar gebogen over de consequenties voor  de indeling van 
het luchtruim als Lelystad deze rol daadwerkelijk op zich gaat nemen 

4. op 1 november 2010 is gestart met het experiment met het nieuwe geluidsstelsel. Dit experiment moet 
gedurende twee jaar antwoord geven op de vraag of met dit nieuwe stelsel de operatie van Schiphol op 
een meer transparante en eerlijke manier ten opzichte van de omgeving uitgevoerd kan worden, binnen 
de grenzen van de wet

Doelstelling 4: Herstructurering bedrijventerreinen
In 2010 is de infrastructuur van het Gemboterrein en een aantal straten in het Hamerstraatgebied in 
Amsterdam-Noord vernieuwd. Daardoor is de aantrekkelijkheid van deze gebieden als vestigingsplaats voor 
met name stadsverzorgende en creatieve bedrijven verhoogd. Met de herstructurering van dit terrein van 1,5 
hectare was een bedrag van € 1,6 miljoen gemoeid.
Het verouderde haventerrein Minervahaven is opgewaardeerd tot het stedelijke bedrijventerrein Stadshaven 
Minerva. Door een investering van ruim € 4 miljoen is het terrein aantrekkelijker geworden voor hoogwaar-
dige bedrijvigheid uit de creatieve sector. Circa acht hectare bedrijventerrein is vrijgemaakt voor herinrichting 
en uitgifte. 

Doelstelling 5: Aanpak wijkeconomie
De wijkeconomie is via de kansenzoneregeling in negen gebieden in de stad verstevigd. Eind 2009 is 
een bijdrage uit het EFRO-fonds7 gehonoreerd, waardoor het Kansenzoneproject met twee jaar verlengd 
kon worden tot eind 2011. In de eerste helft van 2010 zijn twee nieuwe kansenzones in Stadsdeel West 
aangewezen – Mercatorbuurt en Landlust – en in het najaar is het kansenzonegebied in Zuidoost uitgebreid 
met Holendrecht. In 2010 zijn in totaal negenentachtig subsidieaanvragen toegekend aan ondernemers in 
de negen kansenzones; deze investeringsbijdragen zijn besteed aan verbetering van gevels, verbouwing van 
bedrijfsruimtes en aanschaf van duurzame bedrijfsmiddelen. 

Doelstelling 6: Veilig ondernemen
Deze doelstelling betreft het verbeteren van het ondernemersklimaat door het verbeteren van de veiligheid. 
De gemeente richt zich voornamelijk op de bewustwording van veiligheid bij ondernemers en op fysieke 

6 Najaar 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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Ondernemen en het aanbieden van gratis veiligheidsscans. Daarnaast draagt de gemeente bij aan diverse 
andere projecten die als doel hebben de veiligheid voor ondernemers te vergroten, zoals DNA-spray 
projecten en communicatie middelen voor cashless-zones. Het hoofddoel is om samen met de partners 
van het Regio Platform Criminaliteitsbestrijding Amsterdam Amstelland (RPCAA) ervoor te zorgen dat 
criminaliteit tegen ondernemers afneemt.

Doelstelling 7: Stimuleren en faciliteren samenwerking en kennisuitwisseling met Europese 
steden met als doel adequate toegang tot relevante informatie 
In 2010 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
�� Amsterdam is vertegenwoordigd in zeventien (van de eenenveertig) werkgroepen van Eurocities (was 

dertien)
�� elf Europese subsidieaanvragen gedaan 
�� input voor en commentaar geleverd op zeven ‘green papers’ (commissievoorstellen)
�� nieuwe Europa-portal opgezet (intranet Amsterdam)
�� meegeschreven aan het Nederlandse standpunt ten aanzien van de Structuurfondsen na 2014

Het aantal (n expliciete vragen met advies dan wel het uitvoeren van gerichte opdrachten) ondersteunde 
stadsdelen en diensten bedraagt ongeveer dertig.

2.1.3 Economisch beleid/structuur: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten +

Economie en ruimte 0,3 0,1 0,1 0,9

Onderzoeksprogramma 0,1 0,1 0,1 0,4

Europa 0,3 0,3 0,3 0,4

Ondernemerschap 19,6 7,4 0,1 13,1

Apparaatskosten Economische Zaken 7,2 5,9 6,0 7,8

Fonds Ontwikkelingsmaatschappij 0,4 0,5 0,5 1,2

Stedelijke ontwikkeling 0,8 0,0 0,0 0,0

Glasvezelnet 0,9 0,4 0,2 0,2

Kapitaallasten verstrekte geldleningen Zeedijk 0,6 0,5 0,5 0,6

Totaal 29,3 15,2 16,6 24,6

Baten -

Economie en ruimte 0,0 0,0 0,0 0,1

Onderzoeksprogramma 0,1 0,0 0,0 0,2

Europa 0,0 0,0 0,3 0,5

Ondernemerschap 17,8 0,0 0,6 13,9

Apparaatskosten Economische Zaken 0,7 0,0 0,1 1,4

Fonds Ontwikkelingsmaatschappij 0,1 0,1 0,0 0,0

Glasvezelnet 0,1 0,0 0,0 0,0

Kapitaallasten verstrekte geldleningen Zeedijk 0,6 0,5 0,5 0,6

Stedelijke ontwikkeling 0,8 0,1 0,0 0,0

Totaal 19,3 0,7 1,5 16,7

Mutaties in reserves -1,5 0,6 -1,1 10,3

Saldo 8,5 15,1 14,0 18,2

Toelichting
Het subresultaatgebied vertoont een nadelig resultaat van € 18,1 miljoen. Ten opzichte van de begroting 
betekent dit een verslechtering van € 3,0 miljoen. De verslechtering is met name het gevolg van:
�� uit de financiële afwikkeling van projecten uit voorgaande dienstjaren is € 2,3 miljoen vrijgevallen. Van dit 

bedrag is € 2,1 miljoen opgenomen in de nieuw gevormde reserve Pieken in de Delta ten behoeve van 
cofinanciering en € 0,2 miljoen ten gunste van de exploitatie gekomen

�� het effect van waardeverminderingen bij deelnemingen (-/- € 0,8 miljoen)

7 EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
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�� lagere claims van stadsdelen voor bijdragen aan winkelmanagers (€ 0,3 miljoen)
�� het ten gunste van de exploitatie vrijvallen van een deel van het Microkredieten fonds (€ 0,1 miljoen)
�� hogere apparaatskosten als gevolg van onder meer dubbele lasten voor de functie van directeur, 

hogere externe inhuur (binnen en buiten gemeentelijk), onverwachte naheffing voor servicekosten, een 
niet begrote incidentele last voor dubbele huur en uitbreiding van het aantal werkplekken en door de 
verhuizing is er sprake van dubbele ICT lasten (-/- € 0,5 miljoen)

�� het in de Actualisatie 2010 overdragen van een deel van het budget voor Glasvezelnet aan DRO (€ 0,2 
miljoen). Dit budget wordt verantwoord in het Resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling

�� een dotatie aan de reserve Pieken in de Delta (-/- € 2,1 miljoen). Voor een belangrijk deel wordt deze 
dotatie gedekt door een in het Subresultaatgebied Toerisme en promotie verantwoorde onttrekking aan 
de reserve Topstad

In de jaarrekening is een niet geraamde EFRO bijdrage van € 2,4 miljoen voor de subsidieregeling 
Kansenzones verantwoord. De bijdrage is doorgesluisd naar de stadsdelen.
Binnen het subresultaatgebied is € 0,6 miljoen overgeheveld van de begrotingspost Stimuleren economische 
structuur naar de post Apparaatskosten EZ als dekking van de bijdrage aan de Ontwikkelingsalliantie en de 
hogere kosten van de bedrijfsvoering.
In het subresultaatgebied is de verwerking van de gewijzigde presentatie van de hypothecaire lening aan 
NEMO budgettair neutraal verwerkt. De tot en met 2010 afgeschreven bedragen ad € 6,2 miljoen zijn als 
incidentele baat verwerkt om deze vervolgens in een nieuw gevormde reserve op te nemen. 

2.2  Subresultaatgebied Toerisme en promotie

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 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Mandje Topstad indicatoren8 2007: 5 5 Overall: top-5 
positie als 
Europese 
vestigingsplaats

5e plek 
december 2009

5

‘Merkbekendheid’  

‘I Amsterdam’ (in %)

86% onder 
bewoners regio

73% bekendheid, 
56% (heel) 
positief en 22% 
onbekend.

50% onder 
internationale 
doelgroepen 

Percentage is 
nog niet bekend

50

8 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)
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal grootschalige evenementen via 

het evenementenfonds geacquireerd 

0 1 acquisitie start 
Giro d’Italia

minimaal 3 Er zijn drie 
starten geweest 
in de Giro d’Italia

minimaal 3

Doelstelling 9: Amsterdam versterkt haar positie als internationale toeristische en zakelijke bestemming

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal overnachtingen (in miljoenen) 2007: 8,8 Nog niet bekend 9,5 miljoen Cijfer over 2010 
nog niet bekend

9,5 

Positie op ranglijst Europese 

toeristensteden9 

2006: 7e Nog niet bekend Behoud 7e 
positie

10e positie Behoud top 10 

Positie op int. ranglijst congressteden 

(UiA)

2006: 9e Nog niet bekend Behoud top 10 13e (UIA)
8e (ICCA)

Behoud top 10

 Aantal nieuwe buitenlandse bedrijven 

in de regio, waaronder Europese 

hoofdkantoren

2005:73 
2006:86
2007:94
2008: 104

90 122

Aantal zeecruises/aantal passagiers 100 zeecruises 
/ 210.000 
passagiers

Cijfer over 2010 
nog niet bekend

145/306.297

Aantal riviercruises/aantal passagiers 1.215/ 176.000 
passagiers 

Cijfer over 2010 
nog niet bekend

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

Versterken toppositie
Topstad is er in geslaagd om de top-5 ambitie van Amsterdam te realiseren en te behouden. In 2010 is het 
topstadprogramma afgebouwd en zijn de geslaagde projecten ondergebracht in het economisch beleid. 

Het optimaal faciliteren van expats door middel van het Expatcenter is hiervan onderdeel. In 2010 groeide 
het aantal klanten met 43% ten opzichte van 2009. Met de gemeentes Almere en Haarlemmermeer werd 
in februari 2010 een samenwerking voor het Expatcenter gestart. De website www.expatcenter.com is 
geïntegreerd in de nieuwe Engelstalige portal I Amsterdam (iamsterdam.com) en voor een groot deel 
opnieuw opgebouwd. De in september 2009 gestarte pilot met de Belastingdienst voor de vereenvoudigde 
aanvraag van de 30% regel werd in 2010 geëvalueerd en leidde tot het besluit van de Belastingdienst de 
samenwerking met ingang van april 2011 te formaliseren.  

9 Bron: Tourmis
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Toponderwijs is tevens een belangrijke factor in het vestigingsklimaat. In 2010 is er voortgang geboekt bij de 
topopleidingen die onder het Topstadprogramma gestart zijn: Amsterdam University College, de Duisenberg 
School of Finance en het nieuwe THNK10. 

Merkbekendheid I Amsterdam
Citymarketing is als aparte doelstelling opgenomen. Een goede citymarketing wordt aangemerkt als een 
belangrijk element voor de positie van Amsterdam als vestigingsplaats. 
In 2009 is besloten de citymarketing, met daarbij de toeristische promotie en marketing en de cultuurmarke-
ting verder te professionaliseren. Voor 2010 werken het AP, het ATCB en het AUB aan één marketingstrategie 
en jaarplan, dat aansluit op de gemeentelijke doelen rond imagoverbetering en het aantrekken van 
bedrijven, toeristen en congressen. Met de prioriteit topstad is de citymarketing in 2010 op peil gehouden 
en zijn verdere stappen gezet naar een effectievere Citymarketing.

Acquisitie grootschalige evenementen
Evenementen zijn van groot belang voor de profilering van Amsterdam. In 2010 zijn diverse grote 
evenementen naar de stad gehaald en voor de stad behouden zoals: Sail, de Giro d’Italia, Sibos, WCIT, 
IBC, PICNIC, GRI Conference en de inhuldiging van het Nederlands elftal na het WK 2010. De stad is 
internationaal op de kaart gezet door deze evenementen. 

Bij goede evenementen in de stad hoort een goede dienstverlening van de gemeente aan de organisatoren 
van de evenementen. In 2010 is het Evenementenbureau operationeel van start gegaan.

Doelstelling 9: Amsterdam versterkt haar positie als internationale toeristische en zakelijke 
bestemming
In 2010 is verder ingezet op de uitbreiding van de hotelcapaciteit. Zonder deze uitbreiding met 9.000 
kamers tot 2015, is verdere groei van de bezoekersaantallen niet mogelijk. Om het aantal overnachtingen 
te stimuleren, en daarmee de positie van Amsterdam op de ranglijsten van toeristen- en congressteden 
te verbeteren, zet Amsterdam een aantal instrumenten in. Geïnvesteerd wordt in de promotie van de 
stad als toeristische en zakelijke bestemming door Amsterdams Toerisme en Congres Bureau (ATCB), in 
samenwerking met het bedrijfsleven.

Met de komst van een recordaantal aantal van 122 nieuwe buitenlandse bedrijven is de zakelijke positie 
van de metropoolregio in 2010 duidelijk versterkt. Dit aantal is gerealiseerd door gerichte acquisitie in 
de speerpunt clusters: ICT, Financieel-zakelijke dienstverlening en Creatieve industrie, en door gerichte 
acquisitie in de belangrijkste herkomstlanden: Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en de BRIC11 
landen China en India. De nieuwe bedrijven leverden meer dan 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen op. Verder 
zet ook de trend van groei van het aantal Aziatische bedrijven door. Momenteel is totale aantal buitenlandse 
bedrijven in de Metropoolregio hoger dan 2.000 en goed voor 140.000 directe banen.

In 2010 werd er voor eerst op grote schaal gebruik gemaakt van de internationale beurzen in Amsterdam 
voor het acquireren van internationale bedrijven. Door middel van site programma’s en het aanbieden van 
fact finding trips in de metropoolregio werden de vestigingsvoordelen van Amsterdam onder de aandacht 
gebracht van de zakelijke beursbezoekers. 

In 2010 werd er ook veel aandacht besteed aan het behoud en uitbreiding van reeds gevestigde internatio-
nale bedrijven. In het kader van het zogenaamde Investor Development programma werden meer dan 140 
internationale bedrijven in de metropoolregio bezocht. In een aantal concrete gevallen konden bedrijven die 
de intentie hadden zich elders te vestigen, worden behouden voor de regio. 

10 THNK, Institute for Creative Leadership and Entrepreneurship, is een nieuwe topopleiding voor creatief 
ondernemerschap. De opleiding bestaat uit een postdoctorale opleiding, een onderzoekslab en een 
business accelerator en richt zich op creatieve professionals, business managers, wetenschappers, 
beleidsmakers en ondernemers. Er is een nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit, de Universiteit 
van Amsterdam en andere (inter)nationale opleiding- en onderzoeksinstellingen. De opleiding is in april 
2010 officieel aangekondigd en zal in 2011 van start gaan.  

11 BRIC is een afkorting van de landen Brazilië, Rusland, India en China.
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turn around aanlopen van cruiseschepen. Passagiers beginnen of eindigen hun cruises in Amsterdam en 
worden ingevlogen dan wel vliegen weer huiswaarts via Schiphol. Dit is mogelijk voor zowel riviercruises 
als zeecruises. Vaak worden aan het inschepen c.q. ontschepen een aantal extra hotelovernachtingen in 
Amsterdam gekoppeld. Groei van het aantal binnenlopende cruiseschepen wordt bereikt door actieve 
acquisitie en samenwerking met de terminal operators. Bij de Jaarrekening 2009 is het bestuur geïnformeerd 
over de effecten van de crisis voor de zeecruises. In 2009 is een aantal reserveringen voor 2010 geannuleerd 
aangezien een aantal rederijen, zoals Carnival, die veel Amerikaanse passagiers vervoert, in het Amerikaanse 
en Caribische gebied blijft. Het totaal aantal reserveringen voor 2010 bedroeg vierennegentig, waarvan er 
uiteindelijk negentig daadwerkelijk hebben aangemeerd.
De verwachting is dat de zeecruises (aantal schepen) aantrekken. Voor 2011 is het aantal reserveringen 
(in totaal 120) voor ligplaatsen voor zeecruises bijvoorbeeld al substantieel hoger dan het totaal aantal 
bezoekende zeecruises in 2010.

2.2.3 Toerisme en promotie: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten +

Citymarketing en toerisme 6,2 6,9 7,8 11,6

Internationale acquisitie 0,8 1,0 1,9 1,8

Kennis en Innovatie 13,4 4,8 7,5 6,8

Totaal 20,4 12,7 17,2 20,2

Baten -

Citymarketing en toerisme 2,8 1,5 1,5 4,6

Internationale acquisitie 0,2 0,4 1,1 1,0

Kennis en innovatie 4,5 0,0 3,6 4,4

Totaal 7,5 1,9 6,2 10,0

Mutaties in reserves -0,5 -1,0 -2,4 -5,1

Saldo 12,4 9,8 8,6 5,1

Toelichting
Het subresultaatgebied vertoont een nadelig resultaat van € 5,1 miljoen. Ten opzichte van de begroting is dit 
een verbetering met € 4,6 miljoen. De verbetering van het resultaat is met name het gevolg van de volgende 
ontwikkelingen:
�� het effect van niet begrote bijdragen van regiopartners aan en lagere uitgaven voor het Expat Center 

(€ 0,3 miljoen)
�� door het omzetten van de aan het Spinozacentrum in een subsidie heeft tot gevolg dat een vervroegde 

aflossing van een deel van de lening vrij valt ten gunste van de exploitatie (€ 0,4 miljoen)
�� het ten gunste van de exploitatie vrijvallen van de voor  Amsterdam University College getroffen 

reservering (€ 0,5 miljoen)
�� het ten gunste van de exploitatie vrijvallen vaan een deel van de voor de Giro d’Italia   2010 getroffen 

reservering in het Evenementenfonds (€ 0,1 miljoen).
�� een onttrekking aan de reserve Topstad (€ 1,5 miljoen). Hiertegenover staat een in het subresultaatgebied 

Economisch(e) beleid/structuur verantwoorde dotatie aan de reserve   
�� Pieken in de Delta
�� het in de rekening van de Bestuursdienst verantwoorden van kosten van het     Evenementenbureau (€ 1,9 

miljoen)
�� het bij de Bestuursdienst verantwoorden van de kosten van de Europa lobbyist (€ 0,3 miljoen).

Daarnaast zijn in de rekening de baten en de lasten ten behoeve van de Giro d’Italia 2010 verwerkt (€ 5,0 
miljoen). Als dekking is onder meer € 2,1 miljoen onttrokken aan het Evenementenfonds en € 0,3 miljoen aan 
de reserve Topstad.
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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 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Meerjarenprogramma 

Infrastructuur en Transport 

(MIT) -verkenning tweede 

zeesluis IJmuiden

Start MIT 
verkenning 
(besluit van 
juli 2007)

Gerealiseerd, 
onder tekening 
convenant op  
27 november 
2009

Afronding 
verkenningsfase 
en start volgende 
fase  
2e zeesluis

Vaststelling van het convenant door 
uw Vergadering

Planstudiefase Zeetoegang IJmond 
en beschikbaar stelling van een 
bijdrage van € 122,25 miljoen 
voor realisatie  Nieuwe Zeesluis 
waarvan € 20 miljoen is gedekt in de 
gemeente begroting 2010 en het 
besluit dat het nog te dekken bedrag 
van €102,25 miljoen zal worden 
gedekt in de begroting 2011 tot en 
met 2017.

Afronding 
procedures  
2e sluis

Overig

Doelstelling 11: Goede bereikbaarheid van het achterland

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 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%

Gerealiseerd

De pilot Urk 
is succesvol 
verlopen. Urk 
gaat de moge-
lijkheden onder-
zoeken voor 
een buitendijkse 
terminal.

Implementatie 
businesscase 
rondje IJsselmeer

Uitbouw 
Amsbarge

Aanleg spoor-
emplacement 
Aziëhavenweg 
gereed

Spoorontsluiting 
Afrika haven 
gebied

Private partijen hebben het initiatief 
opgepakt. Rondje IJsselmeer 
loopt. Letter of Intent met Lelystad 
getekend.
in uitvoering

De voorbereiding is nagenoeg 
afgerond.

Spoorontsluiting is gereed voor 
gebruik.

43%
53%
4%
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Doelstelling 12: Amsterdamse haven hoort bij de top van de Europese havens

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal uitgegeven hectares grond in de haven

18,3 nat/ 3,5 droog.
20,3 hectare, waarvan 17,6 nat en 2,7 droog.
Bruto 20 hectare, waarvan 12 nat en 8 droog 

In gebruikname ADMterrein 25 ha.

Bruto: 24,1hectare, waarvan 2,4  ha nat en 22,3 ha droog  

Onderhandelingen verwerving met de erven zijn gaande

Ten behoeve van Greenmils is 1 ha niet uitgeefbaarterrein door omleggen van wegen uitgegeven.
12 nat/8 droog

Overslag haven in tonnen 75 miljoen 
ton 
ANZKG
54 miljoen 
ton 
Amsterdam

86
Waarvan 73 in 
A’dam

90,9 mln. ton
ANZKG 
72,4 mln. ton in 
Amsterdam

90 mln. ton ANZKG
72,7 mln. ton in Amsterdam

103 

79

Containeroverslag in TEU 2005: 
75.000 

203.000 350.000 TEU 60.000 790.000 

Marktaandeel Havenrange 

Hamburg–le Havre 

2005: 7,0% 8,2 7,5 Nog onvoldoende jaarcijfers van 
andere havens beschibaar

7,5

Toegevoegde waarde 

definitie12

2008:  
3,7 miljard

4,4 (2007) 3,5 miljard 2,5 miljard (eerste helft 2008/ 2008 
totaal: 5)

4,0

Directe werkgelegenheid in 

haven (NZKG)

2006: 
33.293

35.400 zie 
toelichting

31.400
(2008?)

37.000 (2008) 33.900

Doelstelling 13: Duurzaam milieu met goede luchtkwaliteit

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Rekening 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Windmolencapaciteit 22 MW

23 molens

Beleidsdoelstel-
ling gerealiseerd

70 MW

38 molens zo 
mogelijk verdere 
groei

Haven: Hoeveel MW en molen in 
2010? 

73 MW

39 molens

12 De toegevoegde waarde is het inkomen dat wordt gevormd in het productieproces, te weten het verschil 
tussen de productiewaarde en het verbruik. De directe toegevoegde waarde is gelijk aan de lonen, 
winsten en afschrijvingen.  De directe toegevoegde waarde is de som van de toegevoegde waarde van 
de havenactiviteiten in de zeehavengemeente en die in het havengerelateerde achterlandvervoer. 
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Rekening 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Amsterdam voldoet in 

2010 aan de wettelijke 

normen voor fijn stof en 

stikstofdioxide

Gereed, afge-
rond dec. 2009, 
2 meetpunten 
geïnstalleerd

Luchtkwaliteits-
model Westpoort

Luchtkwaliteitsmodel Westpoort is 
sinds december 2010 gereed. 

Walstroom binnenvaart Walstroom 
in delen 
OHG

Aanbesteding 
gereed voor 
binnen de ring 
onder voorbe-
houd bestuurlijke 
goedkeuring.

Verplichte 
walstroom
binnenvaart  
gerealiseerd 
binnen de ring 
A10

Het eerste deel is in augustus 2010 
opgeleverd, de verdere uitrol zal in 
2011 worden afgerond. 

Verplichte 
walstroom 
binnenvaart 
gerealiseerd

Verminderen stankoverlast 

olieterminals door installatie 

dampverwerkingssystemen 

(dvi)

Geen 
dampver-
werking bij 
bedrijven

Alle 4 oliebe-
drijven hebben 
dvi

Gereed Gereed Dampver-
werkings-
systeem bij 
alle olie-
bedrijven 
gerealiseerd

2.3.2 Havenexploitatie: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 10: Goede toegang tot en bereikbaarheid van de haven 

MIRT-Verkenning Zeetoegang IJmond 
Rijk, gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland hebben op 27 november 2009 het convenant 
Planstudie-fase Zeetoegang IJmond (voor de aanleg van de tweede grote zeesluis) gesloten, waarin onder 
meer is overeengekomen:
a) het starten van de planstudie
b) de begrote kosten, inclusief bijdragen van het rijk, gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland
c) het uitgangspunt voor de planning en vertrekpunt voor verdere optimalisatie in de planstudie (sluis 

gereed voor ingebruikname in 2016). Dezelfde partijen hebben met de gemeente Velsen een intentie-
verklaring gesloten om de besluitvorming effectief en soepel te laten verlopen en datgene te doen wat 
nodig is om tot het realisatiebesluit te komen. De minister heeft met zijn brief van 11 december 2009 aan 
de Tweede Kamer het  planstudiebesluit  genomen.

Uw Vergadering heeft 17 februari 2010 (BD/2010/000816) unaniem met het convenant ingestemd. Het 
eerste go besluit zal begin 2012 aan de orde zijn. Rijkswaterstaat heeft in 2010 de projectorganisatie 
opgetuigd. Haven Amsterdam participeert op verschillende niveaus.  

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 en in 2010 is de kredietcrisis, waardoor de containermarkt is ingezakt als gevolg 
van de inzet van grotere schepen die niet in de Noordersluis passen. Het wegvallen van de laatste lijndien-
sten in de eerste helft van 2010 heeft direct gevolgen voor de achterlandverbindingen, aangezien containers 
bij uitstek geschikt zijn voor vervoer per spoor en binnenvaart, indien er voldoende vervoersvolume is.

Op korte termijn zal de strategie erop gericht zijn om samen met de containerterminals zoveel mogelijk 
containerstromen te behouden voor de haven van Amsterdam. Op dit moment wordt ACT (Amsterdam 
Container Terminals) ingezet als extended gate. Daarmee gaat lading voor Amsterdam, vanuit Rotterdam 
per binnenvaartschip en trein naar Amsterdam waar de inklaring en verwerking geschiedt. Hierdoor 
blijven containers naar Amsterdam komen. Daarnaast is Haven Amsterdam bezig om containerdiensten 
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toenemen en daarmee ook  het aantal achterlandverbindingen.

Het initiatief ‘rondje IJsselmeer’ (2008 gestart) is inmiddels door private partijen opgepakt. Daarmee wordt 
het natuurlijke achterland met de Amsterdamse haven verbonden. 

Voor het vervoer over de weg zijn voor de Amsterdamse haven twee belangrijke resultaten geboekt: de 
aanleg van de Westrandweg en de aanleg van tweede Coentunnel zijn gestart. Dit vergroot de aantrek-
kelijkheid van de Amsterdamse havens en is direct merkbaar in de uitgiftes in de tweede helft van 2010 aan 
logistieke bedrijven in het gebied van de Afrikahaven.

Doelstelling 12: Amsterdamse haven hoort bij de top van de Europese havens
De financieel economische crisis is in de Amsterdamse haven merkbaar geweest in 2010. Met name in 
de eerste helft van het jaar daalde de overslag van olieproducten en steenkool. In februari verloor de 
Amsterdamse haven haar laatste zeelijndienst van containerschepen van en naar Azië. Wel is voorzichtig 
herstel te zien door het sterke opveren van de overslag in de voor de Amsterdamse haven zo belangrijke 
goederenstromen olieproducten en steenkool.

Gaf de totale ladingstroom halverwege 2010 in vergelijking met het eerste halfjaar 2009 nog een daling van 
7,1% te zien, in de tweede helft was er sprake van een herstel met 6%. Uitgesplitst naar de verschillende 
ladingstromen:
�� Containers – 55% 
�� Auto’s en overig RoRo + 4.% en overig stukgoed: - 15%.
�� Droge bulk: + 4%
�� Natte bulk -2% 

Toelichting op overslagcijfers 2010
De totale goederenoverslag in Amsterdam ANZKG (Amsterdam-Noordzeekanaalgebied) kende in 2010 ten 
opzichte van 2009 een stijging met bijna 5% naar 90 miljoen ton. Deze sterke stijging is veroorzaakt door een 
stijging van de overslag in IJmuiden. Deze stijging heeft de daling van de overslag in Amsterdam van 1% ten 
opzichte van 2009 gecompenseerd. De daling ten opzichte van 2009 is niet verrassend, gezien de goede 
prestaties in de eerste helft van 2009, zeker in vergelijking met de andere Europese havens, en de effecten 
van de economische crisis in 2010. De prognose voor 2010 was 0% groei.

De dalingen in de overslag betroffen met name de import van olieproducten.De overslag in olieproducten 
is tijdelijk gedaald, onder andere als gevolg van slechte blendmarges. De vraag naar steenkolen door de 
industrie trekt iets aan, maar de lage gasprijs zorgt voor een verminderde vraag naar energiekolen. Er is 
sprake van sterke concurrentie tussen de verschillende havenbedrijven op deze licht krimpende markt.

De vraag naar industriele mineralen is duidelijk aan het aantrekken, de vraag naar bouwmaterialen blijft hoog 
door grote projecten in Amsterdam. De containeroverslag is zoals verwacht fors gedaald en zal op korte 
termijn niet herstellen. De overslag van auto’s steeg met 18%. General cargo (Overige Ro-Ro, unitlading en 
stukgoed) is met 15% gedaald. De overslag in de ‘natte bulk’ daalde met ruim 2%.

Deze daling is vooral toe te schrijven aan een afname van de overslag in olieproducten. Deze daalde met 
1,7% naar 34,6 miljoen ton. 

De totale overslag van ‘droge bulk’ steeg met 4% iets meer dan 32 miljoen ton. Afgelopen jaar was er 
minder vraag naar kolen en waren er grote voorraden bij de terminals. 

De containeroverslag daalde met 55% naar 0,8 miljoen ton. Deze daling is een gevolg van de verminderde 
import vanuit Azië als gevolg van het verlies van de laatste lijndienst bij de ACT-terminal. Voor 2010 was de 
verwachting 350.000 TEU13, maar door het wegvallen van de laatste lijndienst is dit aantal naar beneden 
bijgesteld naar 60.000 TEU. 

13 EU staat voor Twenty feet Equivalent Unit. 1 TEU is een container van 20 voet lang, 8 voet breed en 
8 voet hoog
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Le Havre-Hamburg range
Aangezien niet alle havens hun statistieken bekend hebben gemaakt, kunnen er nog geen uitspraken gedaan 
worden over de verdeling van de marktaandelen. Vergelijking met de door Havenbedrijf Rotterdam gepubli-
ceerde jaarcijfers laat zien dat Haven Amsterdam het slechter doet. Rotterdam steeg in totaal met 11,1%. Dit is 
het gevolg van de aantrekkende containermarkt.

Werkgelegenheid
De directe werkgelegenheid in de haven (NZKG) is herberekend door Haven Amsterdam. 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 het NZKG. Gezien de financieel economische 
crisis streeft Haven Amsterdam naar behoud van een werkgelegenheidscijfer van minimaal 35.400 fte.

Doelstelling 13: Duurzaam milieu met goede luchtkwaliteit
Er zijn twee nieuwe meetpunten voor de luchtkwaliteit nabij Westpoort gerealiseerd. Dit vloeit voort uit het 
Actieplan Luchtkwaliteit van ons College. Eén meetpunt op Hoogtij en één in recreatiegebied Spaarnwoude. 

In het kader van de heroverwegingen is een inventarisatie gemaakt van mogelijke toekomstige uitbreidings-
mogelijkheden van het aantal windmolens. De herziening van het ruimtelijk beleid loopt. De doelstelling is dat 
in 2014 minimaal 100mW aan capaciteit is gerealiseerd. 

De meetresultaten van het luchtkwaliteitsmeetnet over 2009  zijn vastgesteld en door de Provincie 
gepubliceerd.

Uw Vergadering heeft op 7 juli 2010 € 3 miljoen krediet verleend ten behoeve van de voorzieningen nodig 
voor het  verplichte gebruik van walstroom op alle definitieve wachtplaatsen in het havengebied. Daarmee 
wordt meer gerealiseerd dan gepland.

2.3.3 Havenexploitatie: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 87,3 92,7 86,9 91,5

Baten - 128,0 134,8 120,4 133,7

Mutaties in reserves 0,6 0,9 - 2,9 -0,3

Saldo - 41,3 - 43,0 - 36,3 - 42,5

Algemeen
In het overzicht van de Kerncijfers zijn alle begrotingsposten van het Subresultaatgebied Havenexploitatie 
opgenomen. De belangrijkste post is de begrotingspost Exploitatie Haven Amsterdam met een begroot 
resultaat van € 42,8 miljoen. Bij de overige posten treden geen noemenswaardige mutaties op tussen 
begroting en jaarrekening. In de verklaring van het resultaat van de jaarrekening wordt dus alleen ingegaan op 
de afwijkingen bij de Exploitatie Haven Amsterdam. 

Ontwikkeling resultaat 
De Jaarrekening 2010 van HA vertoont een resultaat van € 42,8 miljoen Ten opzichte van de begroting 
betekent dit een verslechtering met € 0,2 miljoen. Overigens werd in de actualisatie (en de 9-maandrappor-
tage) uitgegaan van een resultaat van € 36,6 miljoen. De belangrijkste verklaringen van de verslechtering van 
het resultaat zijn:
�� lagere opbrengsten huren en pachten (-/- € 4,1 miljoen), waarvan € 3 miljoen betrekking heeft op de 

containerterminal ACT
�� lagere opbrengst rente rekeningcourant als gevolg een ten opzichte van de begroting substantieel lager 

rentepercentage (-/- € 1,1 miljoen). In de begroting is uitgegaan van 3,5%, terwijl in de rekening 0,4% is 
vergoed

�� hogere opbrengst zeehavengeld (€ 1,3 miljoen). Het verlies van de wegvallende containerlijnen is 
gecompenseerd door enerzijds een toename van de overslag bij andere, hoogwaardige ladingsstromen

�� resultaat uit deelneming Hallum Cruise (€ 0,9 miljoen)
�� buitengewone bate uit voorgaande dienstjaren (€ 1,1 miljoen), waarvan een vrijval van OZB van € 0,4 

miljoen
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�� lagere kosten inhuur personeel (€ 0,4 miljoen).
�� lagere kosten voor voorlichting en acquisitie (€ 0,5 miljoen)
�� lagere kosten voor beheer en onderhoud haveninfrastructuur (€ 0,5 miljoen)
�� een niet begrote dotatie aan een voorziening voor het BHG44 systeem van BBA in verband met de 

overgang van de inning van het binnenhavengeld voor de beroepsvaart naar HA (-/- € 0,4 miljoen)
�� een niet geraamde dotatie aan de voorziening Inzamelen scheepsafval (-/- € 0,3 miljoen). Zonder deze 

dotatie zou de voorziening een negatieve stand hebben bereikt.
�� In het subresultaatrgebied is de vrijval van de voorziening Verbeteren achterlandverbindingen budgettair 

neutraal verwerkt en de vorming van de reserve Verbeteren achterlandverbindingen met een effect van 
€ 7,0 miljoen bij de baten en de lasten

2.4  Subresultaatgebied Scheepvaartafhandeling

2.4.1 Scheepvaartafhandeling: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Onder verantwoordelijkheid van het CNB (Centraal Nautisch Beheer), een gemeenschappelijke regeling tussen 
Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad, en in opdracht van het rijk, worden de nautische beheertaken 
van de deelnemende gemeenten uitgevoerd door de Nautische Sector van Haven Amsterdam, van buiten de 
pieren in IJmuiden in het Westen, tot aan de Oranjesluizen in het Oosten van dit gebied. 

De Nautische Sector van Haven Amsterdam hanteert bij de afhandeling van het scheepvaartverkeer de 
volgende doelstellingen en criteria:
�� veilig: de omstandigheden scheppen waaronder de activiteiten plaats mogen vinden
�� vlot: zo snel als redelijkerwijs mogelijk is
�� milieuverantwoord: conform de wet- en regelgeving.
�� een betrouwbare haven
�� het veilig stellen van de internationale hoofdtransportas Noordzeekanaal via IJ richting het achterland 

(Amsterdam-Rijnkanaal).
�� het ordenen en nautisch beheren van het havengebied.

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?

Haven Amsterdam heeft in 2010 ingezet op een goede en efficiënte uitvoering van haar  taken – in Amsterdam 
en het hele Noordzeekanaalgebied – en op het scheppen van de voorwaarden daarvoor. In het navolgende 
schetsen wij een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen uit 2010.

Het verkeersbegeleidend systeem walradar 
Het project walradar is opgezet aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst tussen RWS en Haven 
Amsterdam. Het project heeft tot doel om het gehele verkeersleidinggebied van 12 mijl buiten de kust in 
de Noordzee tot en met de Oranjesluizen in Amsterdam onder radardekking te krijgen en zo alle voor de 
verkeersleiding noodzakelijke systemen en informatie te integreren. Gezamenlijk is er bepaald wat er gereali-
seerd moet worden, zoals systemen, locaties en dekkingsgraad van het totale radarsysteem. De verwachting is 
dat de walradar eind 2011 kan worden opgeleverd. 

Centraal Nautisch Beheer
Het Centraal Nautisch Beheer (CNB) is een gemeenschappelijke regeling tussen Amsterdam, Beverwijk, Velsen 
en Zaanstad, waarbij is vastgelegd dat de nautische taken van deze gemeenten door de Nautische Sector van 
Haven Amsterdam worden uitgevoerd. Vanaf 2004 valt Port Security onder verantwoordelijkheid van het CNB.
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Eén regionale havenverordening
Door het algemeen bestuur van het CNB is in januari 2009 aan de directeur CNB de opdracht verstrekt te 
komen tot één regionale havenverordening in het Noordzeekanaalgebied. Sinds maart 2010 is de Regionale 
havenverordening Noordzeekanaalgebied 2010 (Rhv) van kracht in de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, 
Velsen en Zaanstad. In de zeehavens van het hele Noordzeekanaalgebied zijn nu dezelfde regels voor de 
zee- en beroepsvaart van toepassing. Voor het afhandelen van de vergunningaanvragen op basis van de 
Regionale havenverorde-ning wordt in 2011 één regionaal loket ingericht bij Haven Amsterdam (onder de 
vlag van het CNB). Dit vergroot nationaal en internationaal de aantrekkelijkheid van het havengebied en de 
concurrentiekracht en anderzijds zorgt dit voor eenduidigheid van regels op het gebied van de openbare 
orde, veiligheid en milieu. De opdracht wordt in twee fasen uitgevoerd. In fase twee vindt doorontwikkeling 
plaats naar een regionale havenbeheersverordening. 

Veilige Haven
Vanaf 2004 valt Port Security onder verantwoordelijkheid van het CNB. 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 onder andere opgepakt door vernieuwing van het toezicht in een 
samenwerkingsproject met het Havenbedrijf Rotterdam. Daarbij zijn vanaf 1 januari 2010 de beide haven-
meesters coördinerend toezichthouder voor het aspect schip (zoals de douane dat is voor het aspect lading). 
Risicoanalyse bepaalt welk schip geïnspecteerd wordt en door welke dienst. Uitgangspunt is maximaal één 
inspectie per schip, met als resultaat minder toezichtlast voor de schepen in de haven van Amsterdam. 

Zeevaart
Onder leiding van de havenmeesters Rotterdam en Amsterdam is op 16 december 2009 tussen achttien 
partijen een samenwerkingsconvenant ondertekend, dat dient als leidraad voor de optimalisering van het 
toezicht: meer effect, minder last. In 2010 zijn de volgende stappen gezet:
�� uitwisseling van planning en bevindingen van milieu-inspecties tussen de Inspectie Verkeer en Waterstaat, 

havenmeesters, het Korps Landelijke Politiediensten en de Zeehavenpolitie
�� één model voor een gezamenlijke risicoanalyse
�� verbeterd toezicht op afvalstoffen (vanaf mei 2010)
�� vervolg van het project harmonisering van de havenverordeningen 
�� inrichting van het regionale coördinatiecentrum in Rotterdam en verdere invulling in Amsterdam.

Havenbrede richtlijn
Er is aanleiding om opnieuw te kijken naar de beoordeling van de havenveiligheid, want de risico’s in het 
Noordzeekanaalgebied zijn gewijzigd. In 2010 is derhalve gewerkt aan de actualisering van het havenveilig-
heidsplan, dat in herziene vorm in 2011 ter instemming zal worden voorgelegd.
In de Task Force Havenveiligheid kreeg Rijkswaterstaat het verzoek de wettelijk verplichte maatregelen 
conform het veiligheidsplan voor de zeesluis uit te voeren. Hieraan is in 2010 uitvoering gegeven, onder 
andere door, in het zicht van Sail 2010, bij het sluizen- en gemaalcomplex in IJmuiden voorzieningen te 
treffen om de veiligheid van de deelnemers te kunnen waarborgen. 

Sail en Sail In 2010
Van 19 tot 23 augustus 2010 vond het maritieme feest Sail 2010 plaats. Dit evenement ging gepaard met 
een intocht van de schepen over het Noordzeekanaal (Sail In op 19 augustus) en een gecontroleerd vertrek 
van schepen vanaf 23 augustus. De organisatie van Sail 2010 bestond enerzijds uit de projectorganisatie 
van het evenement Sail in Amsterdam, anderzijds was er een projectgroep Sail In gevormd (in opdracht 
van de betrokken burgemeesters in het Noordzeekanaalgebied) om gezamenlijk te zorgen dat de Sail In 
verantwoord en veilig zou verlopen. Uit evaluatie van het scheepvaartverkeer kan geconcludeerd worden 
dat de veilig-heid op het water goed was gewaarborgd. De nautische samenwerking met de Stichting Sail 
Amsterdam en andere dienstverleners is goed verlopen. Wel is geconstateerd dat het uit-gangspunt van 
de organisatie, dat er geen Sail Out maar wel een gereguleerd vertrek van de schepen zou plaatsvinden, 
heeft geleid tot verwarring op de dag van vertrek. Verwarring die werd vergroot door slechte weersomstan-
digheden in combinatie met het ontbreken van een draaiboek Sail Out. Deze en nog een aantal andere 
verbeterpunten zullen worden meegenomen bij de voorbereiding van Sail 2015. 

Havenafvalstoffenplan
Het havenafvalstoffenplan beschrijft de procedures voor goede en vlotte afgifte van scheepsafval en 
ladingresiduen in het Noordzeekanaalgebied mariene vervuiling door afvalstoffen afkomstig van zeeschepen 
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tegen te gaan. Het plan is sinds 2004 van kracht in de vier CNB gemeenten. Haven Amsterdam voert de 
administratieve organisatie namens de vier gemeenten. Tegelijk met het plan werd in 2004 een Egalisatie-
fonds Haven Afvalstoffen Plan ingesteld, waarbij wordt uitgegaan van evenredige inkomsten en uitgaven. De 
wetgeving verlangt van zeeschepen een indirecte bijdrage voor de inname en verwerking van scheepsafval. 
Daarvoor betaalt elk schip bij aanloop van zeehavens Amsterdam een aanslag. Deze heffing moet altijd 
worden betaald, ook als het schip geen scheepsafval afgeeft. In 2005 was er een dusdanig overschot 
ontstaan dat er in 2006 een tariefwijziging is doorgevoerd om het overschot geleidelijk af te bouwen 
naar nul, een stand die 2009 werd bereikt. In (vooral de tweede helft van) 2010 zijn de uitgaven echter 
plotseling zo sterk gestegen, dat het jaar is afgesloten met een tekort van een € 0,25 miljoen. De afgiftes 
per aanlopend schip zijn van 31% in 2005 opgelopen naar 56% in 2010, al lijkt dat de plotseling gestegen 
uitgaven niet volledig te kunnen verklaren. Hiernaar wordt onderzoek gedaan. Om inkomsten en uitgaven 
weer met elkaar in balans te brengen worden de tarieven per 1 mei 2011 met 30% verhoogd. 

2.4.3 Scheepvaartafhandeling: Wat heeft het gekost? 

In de begroting en in de jaarrekening zijn de baten en lasten van het subresultaat Scheepvaartafhandeling 
niet afzonderlijk weergegeven. Deze maken onderdeel uit van het Subresultaatgebied Havenexploitatie.

3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1  Reserves

Bedragen x € 1 miljoen Stand
Ultimo

2009

Mutaties 2010 Stand 
ultimo

2010+ -/-

Kapitaaluitbreiding ASP 2,0 0,0 2,0 0,0

Evenementenfonds 2,2 0,0 2,2 0,0

Topstad 3,2 0,0 3,2 0,0

Economische Zaken 1,8 0,0 1,8 0,0

Wachtgeldfonds (EZ) 0,2 0,0 0,0 0,2

Promotiebudget Holland Casino 0,2 0,1 0,0 0,3

Fonds Ontwikkelingsmaatschappij 0,0 1,2 0,7 0,5

Amsterdam Science Park 0,0 2,7 0,5 2,2

Afkoopsommen erfpachttermijnen 87,0 0,1 0,8 86,3

Marktbenadering 4,6 2,1 1,8 4,9

Promotie Sail 0,5 0,1 0,5 0,1

Vakantiegeld (HA) 0,8 0,0 0,8 0,0

Garantstelling Westpoortbus 0,1 0,0 0,0 0,1

Voorbereidingskosten Europese subsidieaanvragen (HA) 0,1 0,0 0,0 0,1

Duurzaamheid en innovatie 1,9 2,0 1,0 2,9

LSFA/LSCA 0,0 2,9 0,0 2,9

International Broadcast Convention 0,0 0,2 0,0 0,2

Pieken in de Delta 0,0 2,1 0,0 2,1

Restant prioriteit China 0,0 0,1 0,0 0,1

NEMO 0,0 6,2 0,0 6,2

Kosten verzelfstandiging Haven 0,0 0,7 0,4 0,3

Veilig ondernemen 0,0 0,2 0,0 0,2

Verbeteren achterlandverbindingen 0,0 7,0 0,0 7,0

Totaal reserves 104,6 27,0 15,7 115,9
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Afgewikkelde reserves
In 2010 zijn de volgende reserves afgewikkeld:

Kapitaalsuitbreiding Amsterdam Science Park (ASP)
In de Jaarrekening 2010 is de algemene reserve Kapitaalsuitbreiding ASP omgezet in een bestemmingsre-
serve. De ontwikkeling wordt toegelicht bij de gehandhaafde reserves.

Evenementenfonds
In 2010 is voor de organisatie en kosten van de Giro € 2,1 miljoen ten laste van de reserve gebracht. Een 
bedrag van € 0,1 miljoen is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

Topstad
In 2010 is voor de uitvoering van projecten € 1,7 miljoen ten laste van de reserve gebracht. De reservering 
van € 0,5 miljoen voor Amsterdam University College is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

Economische Zaken
In 2010 zijn de in de reserve opgenomen middelen volledig aangewend voor de cofinanciering van de 
aanvraag 2010 van Pieken in de Delta en de subsidieregeling Veilig ondernemen.

Vakantiegeld (HA)
Als gevolg van een besluit bij de Jaarrekening 2010 is de reserve Vakantiegeld vervallen. De vrijval heeft een 
positief effect op de exploitatie (€ 0,8 miljoen). 

Gehandhaafde reserves
De belangrijkste gehandhaafde reserves zijn:

Promotiebudget Holland Casino
Per bezoeker draagt Holland Casino een bezoekersheffing af aan de gemeente. In een raamovereenkomst 
tussen de gemeente en Holland Casino is vastgelegd, dat de heffing deels wordt gestort in de reserve en 
deels ten gunste van de algemene middelen komt. Het promotiebudget wordt als instrument ingezet om 
marketingdoelen van zowel de gemeente als Holland Casino te verwezenlijken.

Fonds Ontwikkelingsmaatschappij
In 2009 is het in de reserve beschikbare bedrag vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. In 2010 is de in de 
begroting opgenomen dotatie aan de reserve toegevoegd. Aan de reserve zijn onttrokken de kapitaallasten 
van de ten laste van het Fonds Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) gebrachte investeringen, een bijdrage aan 
de Schipholregio en een drietal vestigingspremies. 

Amsterdam Science Park (ASP)
De reserve is gevormd voor het afdekken van het risico van een aan het ASP .verstrekte achtergestelde 
lening. In de Jaarrekening 2009 is ten onrechte € 0,5 miljoen vrijgevallen uit de reserve. Dit bedrag is in 2010 
opnieuw aan de reserve toegevoegd. De omvang van de reserve bedraagt € 2,2 miljoen. Dit bedrag komt 
overeen met het berekende risico. 

Afkoopsommen erfpachttermijnen
Aan de reserve worden toegevoegd de afkoopsommen van de afgekochte erfpachtcontracten. Aangezien 
vooraf niet bekend is of erfpachters kiezen voor afkoop of jaarlijkse canonbetaling zijn in de begroting geen 
dotaties geraamd. In 2010 is voor € 0,1 miljoen afgekocht; dit bedrag is toegevoegd aan de reserve. 
Aan de reserve is € 0,8 miljoen onttrokken ten gunste van de exploitatie. De onttrekking betreft de jaarlijkse 
erfpachtcanon van de afgekochte contracten. 

Marktbenadering
De reserve (tot dusverre Fonds strategische projecten) heeft tot doel de concurrentiepositie van de 
Amsterdamse haven te versterken. Ten laste van de exploitatie wordt jaarlijks een bedrag aan de reserve 
toegevoegd. Met ingang van de Begroting 2010 is de dotatie vastgesteld op € 2,1 miljoen. 
In 2010 is € 1,8 miljoen aan de reserve onttrokken; daarnaast zijn voor € 3,0 miljoen verplichtingen ten laste 
van de reserve aangegaan. Ultimo 2010 is € 1,0 miljoen vrij beschikbaar.
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feitelijke bestedingen ten laste van de reserve zijn echter achtergebleven bij de begroting (en de actuali-
satie). Dit wordt veroorzaakt doordat de aangegane verplichtingen niet volledig tot betaling zijn gekomen. 

Promotie Sail
De reserve is gevormd ter dekking van de door HA in het kader van Sail Amsterdam te organiseren 
promotieactiviteiten
Aan de reserve wordt jaarlijks € 0,1 miljoen toegevoegd ten laste van de exploitatie. In 2010 is € 0,45 miljoen 
aan de reserve onttrokken.

Duurzaamheid en innovatie
De reserve is ingesteld in het kader van de besluitvorming over de Havenvisie 2008-2020 en bestemd om de 
ambities op het terrein van duurzaamheid en innovatie mede mogelijk te maken. In 2010 is € 2,0 miljoen aan 
de reserve toegevoegd.
In 2010 is € 1,0 miljoen aan de reserve onttrokken, waarvan € 0,9 miljoen als bijdrage aan door bedrijven uit 
te voeren projecten een € 0,1 miljoen aan uitvoering- en voorbereidingskosten.
De bestedingen ten laste van de reserve is bij de begroting (en actualisatie) achtergebleven. Dit wordt 
veroorzaakt de derde tender (periode 1 oktober 2010 tot 1 december 2010) pas in 2011 is beschikt. De 
bestedingen voor de deerde tender bedragen € 0,9 miljoen. Daarnaast wordt er een gering beroep gedaan 
op subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken.

Nieuwe reserves
In 2010 zijn de volgende reserves gevormd:

Life Science Fonds Amsterdam (LSFA)
In 2009 is een voorziening gevormd van € 2,6 miljoen ten behoeve van het commitment van de gemeente 
Amsterdam in LSFA. Op grond van de BBV (besluit begroting en verantwoording) is deze voorziening 
omgezet in een reserve.

International Broadcast Convention (IBC)
Ons College heeft besloten het IBC voor de periode 2010 tot en met 2012 te ondersteunen. Het gaat 
daarbij om de organisatie van een congres op het snijvlak van mediadistributie en mediaproductie, dat 
jaarlijks 50.000 internationale bezoekers naar Amsterdam trekt. Het congres genereert niet alleen enorme 
inkomsten voor de regio, maar stelt daarnaast de regio in staat zich te presenteren als toonaangevende regio 
op het gebied van mediadistributie en ICT. 
In de Begroting 2010 is voor IBC € 0,3 miljoen opgenomen. De bijdrage voor 2010 is beschikt. Voor de 
bijdragen 2011 en 2012 is in de jaarrekening een reserve gevormd.

Pieken in de Delta
Bij de financiële afwikkeling van projecten, welke in voorgaande begrotingen zijn gedekt, is € 2,5 miljoen 
vrijgevallen. Van deze vrijval wordt € 2,1 miljoen gereserveerd voor de cofinanciering Pieken in de Delta 
(tweede tender 2010 en tender 2011). Hiervoor is een nieuwe reserve gevormd.

Restant prioriteit China
In de begroting 2010 is een prioriteit van € 0,6 miljoen opgenomen voor op China gerichte acquisitie activi-
teiten. Van dit bedrag is € 0,5 miljoen aangewend. Voor het resterend bedrag zijn verplichtingen aangegaan. 
Voor dit bedrag is een reserve gevormd.

NEMO
In 1999 heeft de gemeente ingestemd met de doorstart van het Nationaal Centrum voor Wetenschap  en 
Techniek New Metropolis (NEMO). De investering in het gebouw (€ 11,3 miljoen) wordt door de gemeente 
in 30 jaar afgeschreven. De hypothecaire lening aan NEMO is renteloos en aflossingsvrij verstrekt, maar is 
opvraagbaar. Naar aanleiding van een onderzoek door de Rekenkamer Amsterdam is in 2010 de presentatie 
van de verstrekte lening op de balans van Economische Zaken gewijzigd. De tot op heden afgeschreven 
middelen worden eenmalig als bijzondere baat verantwoord en gelijktijdig in een bestemmingsreserve 
NEMO opgenomen. Hierdoor blijft de vordering volledig zichtbaar op de balans en wordt in 30 jaar een 
bestemmingsreserve gevormd ter hoogte van hetzelfde bedrag. In 2011 wordt een voorstel voorbereid hoe 
met de lening wordt omgegaan na afloop van de periode van 30 jaar. 
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Kosten verzelfstandiging Haven Amsterdam
De reserve is gevormd bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2009. De reserve dient ter dekking van 
de kosten van de onderzoeksfase naar de verzelfstandiging van HA. In 2010 is € 0,4 miljoen aan de reserve 
onttrokken.

Veilig ondernemen
Ons College heeft besloten de subsidieregeling Veilig ondernemen te verlengen tot 2012. De subsidierege-
ling is succesvol en helpt ondernemers in Amsterdam om beveiligingsmaatregelen te treffen. Van de 
voor 2010 beschikbare middelen is ultimo 2010 nog beschikbaar  Zoals in de 9-maandsrapportage is 
aangekondigd is dit bedrag opgenomen in een reserve. 
De ervaring leert, dat in december een piek voor de aanvragen ligt, waarover begin 2011 wordt beschikt. 
Ons College stelt daarom aan uw Vergadering voor extracomptabel ¼ 0,6 miljoen aan de reserve toe te 
voegen. 

Verbeteren achterlandverbindingen
In de 9-maandsrapportage heeft ons College uw Vergadering meegedeeld, dat in het kader van de besluit-
vorming over de Rekening 2010 een voorstel ten aanzien van de voorziening Verbeteren achterlandverbin-
dingen aan uw Vergadering zal worden voorgelegd. In een brief van 11 november 2010 heeft ons College 
de Raadscommissie BWK geïnformeerd over door HA te ontwikkelen activiteiten en initiatieven gericht op 
het laten functioneren van de ACT containerterminal als draaischijf voor import en export van containers in 
Noord- en Midden Nederland. 
Deze aanpak vereist een vernieuwing van de logistieke infrastructuur. Daardoor kan het goederenvervoer 
van en naar Haven Amsterdam een duurzaam, en gelijktijdig een concurrerend, karakter krijgen.  Haven 
Amsterdam heeft samenwerkingsverbanden opgezet met bedrijven  overheden met operationele taken 
op dit terrein, zoals de douane, waarin deze nieuwe logistieke oplossingen worden geïntroduceerd. 
Daarbij is ook de ontwikkeling van lading uitwisselpunten en logistieke voorzieningen in het achterland  
ssentieel, waardoor goederen vervoer van weg naar water en rail kan worden verplaatst. Met deze aanpak 
wordt inkomstengenererende lading en bedrijvigheid beter en op duurzame wijze aan Haven Amsterdam 
gebonden.
In de brief van 11 november 2010 wordt aangegeven, dat ter ondersteuning van deze activiteiten  extra 
middelen nodig zijn. Om deze reden hebben wij het bij de voorziening Verbeteren achterlandverbindingen 
vrijgevallen bedrag opgenomen in een nieuw gevormde reserve.
Het omzetten van de voorziening in een bestemmingsreserve is nog niet in de Gemeenterekening verwerkt. 
De verwerking zal plaatsvinden in de Openingsbalans 2011.

3.2  Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen Stand
Ultimo

2009

Mutaties 2010 Stand 
ultimo

2010+ -/-

Spinozalyceum 1,0 0,0 1.0 0,0

LSFA/LSCA 2,6 0,0 2,6 0,0

Microkredieten 0,3 0,5 0,3 0,5

Sonate (HA) 0,0 0,0 0,0 0,0

Egalisatie onderhoud (HA) 2,7 0,4 0,1 3,0

Latente bodemsaneringsverplichtingen 11,1 0,4 0,1 11,4

Verbeteren achterlandverbidingen 7,6 0,0 7,6 0,0

Haven Afvalstoffenplanl 0,7 0,3 1,0 0,1

Wrakkenwet 0,2 0,0 0,0 0,2

Egalisatie onderhoud vaartuigen 0,1 0,4 0,0 0,5

Beheer baggerstortlocaties 5,3 0,1 0,0 5,4

Touringcarterminal Nieuw Europa 1,6 0,0 0,0 1,6

BHG4 0,0 0,4 0,0 0,4

Totaal voorzieningen 33,4 2,5 12,7 23,2
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In de jaarrekening zijn de volgende voorzieningen afgewikkeld

Spinozacentrum
De voorziening is in 2009 gevormd voor het afdekken van het risico ten aanzien van de aan het Spinozacen-
trum verstrekte lening van € 1 miljoen. In 2010 heeft ons College besloten de lening om te zetten in een 
subsidie ter hoogte van € 0,6 miljoen. Door het Spinozacentrum is € 0,4 miljoen afgelost. De voorziening is 
daardoor vrijgevallen.

Life Science Fonds Amsterdam (LSFA)
Op grond van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) is de in 2009 
gevormde voorziening omgezet in een bestemmingsreserve.

Microkredietenfonds
In 2010 is de voorziening overgedragen aan de dienst Werk en Inkomen.

Sonate
In 2010 is de resterende boekwaarde van Sonate afgeschreven ten laste van de voorziening. 

Verbeteren achterlandverbindingen
Haven Amsterdam heeft de beschikking over de voorziening Verbeteren achterlandverbindingen. Deze 
voorziening is bestemd voor een gerichte investering ten behoeve van het inlopen van de achterstand, die 
de Amsterdamse haven heeft in de verbindingen met het achterland. De aanwending van de voorziening 
vindt plaats op basis van een met de ACT containerterminal afgesloten overeenkomst. Deze overeenkomst 
is eind 2010 afgelopen; daarmee is de grondslag aan de voorziening weggevallen. De voorziening is daarom 
opgeheven. De omvang van de voorziening is € 7,0 miljoen.

Gehandhaafde voorzieningen
De belangrijkste gehandhaafde reserves zijn:

Latrente bodemverplichtingen
De voorziening dient ter dekking van de nog te verwachten kosten voor het opruimen en/of saneren van 
terreinen van vertrekkende klanten. Aan de hand van een extern bodemonderzoek wordt een afkoopsom 
bepaald. Deze afkoopsom wordt in de voorziening gestort. In 2010 is € 0,5 miljoen aan de voorziening 
toegevoegd.
In 2010 is €  0,1 miljoen aan de voorziening onttrokken voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden.

Inzamelen scheepsafval
De inzameling van scheepsafval moet voor HA kostenneutraal plaatsvinden. Hiertoe is een egalisatievoorzie-
ning ingesteld. In het tweede halfjaar van 2010 zijn de uitgaven uit het fonds zeer fors toegenomen. Zonder 
aanvullende dotatie had dit geleid tot een negatieve stand van de voorziening van € 0,2 miljoen.
Om de voorziening in balans te krijgen worden de heffingen met 30 % verhoogd en de afgifterechten met 
30 % verlaagd. Ook wordt de werkwijze van de afval inzamelaars onderzocht. Op basis hiervan worden 
eventueel verdere maatregelen getroffen. Om de voorziening niet negatief te laten zijn, is in 2010 ten laste 
van exploitatie € 0,3 miljoen aan de voorziening toegevoegd.

Beheer baggerstortlokaties
De voorziening is gevormd voor het afdekken van het risico van baggerstort. De voorziening heeft het door 
de provincie vastgestelde maximum bedrag bereikt. Er kan nu worden volstaan met het aanpassen van de 
omvang aan de inflatie.

Touringcarterminal Nieuw Europa
Deze terminal is een nog te bouwen onderdeel van de Passengers Terminal Amsterdam. HA wordt opdracht-
gever voor het project, waaraan verschillende onderdelen van de gemeente een financiële bijdrage leveren. 
De ontvangen bijdragen worden in deze voorziening gestort.
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Nieuwe voorzieningen
Binnen het resultaatgebied is een nieuwe voorziening gevormd: de voorziening BHG4. Deze is bestemd 
voor het in 2013 afboeken van het bij Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA) aanwezige systeem voor de 
inning vaan het binnenhavengeld. De inning van het binnenhavengeld voor de beroepsvaart wordt per 1 
januari 2103 overgedragen aan Haven Amsterdam (HA). Door integratie met de bij HA aanwezige systemen 
kan efficiency worden bereikt. De bij BBA dan nog aanwezige boekwaarde zal bij HA in rekening worden 
gebracht.

3.3  Investeringen

In 2010 is door HA voor een bedrag van € 32,6 miljoen geïnvesteerd in haveninfrastructuur en verwerving 
van terreinen. Het betreft voor € 7,6 miljoen vervangingsinvesteringen en voor € 25,0 miljoen uitbreidingsin-
vesteringen. In de begroting is uitgegaan van een investeringsbedrag van € 55,9 miljoen (vervangingsinves-
teringen: € 5,3 miljoen en uitbreidingsinvesteringen: € 50,6 miljoen). 
De belangrijkste investeringen in 2010 hebben betrekking op de volgende categorieën en projecten:
�� kosten van onderzoek en ontwikkeling (€ 0,4 miljoen)
�� verwerving van terreinen, onder meer een terrein van het OGA (€ 4,3 miljoen)
�� aanschaffing van een surveillancevaartuig (€ 1,5 miljoen)
�� grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 17,5 miljoen). De belangrijkste projecten in 2010 zijn: 

revitalisatie Minervahaven (€ 1,4 miljoen), spooraansluiting Afrikahaven (€ 3,1 miljoen), nautische 
infrastructuur Vopak (€ 9,2 miljoen) en sanering terreinen (€ 1,1 miljoen)

�� walstroomvoorziening binnenvaart (€ 0,5 miljoen)
�� uitvoering Portbase (€ 2,7 miljoen)
�� aanpassing huisvesting Haven Amsterdam (€ 2,8 miljoen).

Door EZ is € 1,2 miljoen geïnvesteerd ten behoeve van de inrichting van de nieuwe huisvesting. Door 
de tegenvallende staat van de verwarming en de plafonds en onvoorziene kosten tijdens de bouw is het 
beschikbare budget met € 80 duizend overschreden. Ook de eigenaar van het pand heeft een deel van de 
meerkosten gedragen.

Kredieten
In de Jaarrekening 2010 zijn door HA negen kredieten afgesloten. Uit de jaarrekening blijkt dat bij acht 
kredieten sprake is van een onderschrijding. Bij het in 2004 beschikbaar gestelde krediet voor de vervanging 
van de havendienst vaartuigen PA3 en PA4 (€  5,2 miljoen) is sprake van een overschrijding van € 0,3 miljoen. 
Deze is het gevolg van prijsstijgingen gedurende de periode van de bouw.  
Per saldo zijn de kredieten binnen de raming afgesloten. 
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4.1  Realisatie prioriteiten 2010

Voorjaarsnota: financiële vertaling eerdere besluitvorming

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

China / India Desk I2 600 600 110 nee 2011

Voorjaarsnota: nieuwe bestuurlijke prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Continueren 
Basisprogramma 
Economie

I3 3.500 3.240 0 De middelen zijn ingezet voor extra 
winkelstraat managers, de object-
subsidieregeling MKB, kansenzones 
en verbetering gemeentelijke 
dienstverlening

J

Overige prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Creatieve 
Topopleiding

I4 500 500 0 Als één van de financieringsstromen 
ingezet voor de ontwikkeling van 
THNK: een nieuwe internationaal 
postdoctoraal onderwijs- en 
onderzoeksinstituut op het terrein van 
creatief leidersschap. De opleiding zal 
in 2011 starten. In 2010 is de bijdrage 
aan Stichting THKN beschikt.

J
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Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Investor 
Development

I4/ 
S4

250/100 215/100 0 De middelen zijn aangewend voor 
verdieping en versterking van 
netwerken en clusters ten behoeve 
van behoud van bedrijven en 
instellingen.

J

Promotie 
Amsterdam

I4 400 400 0 De middelen zijn beschikt aan ATCB. J

Topstad I4 1.400 1.400 0 De middelen zijn deels beschikt 
aan Amsterdam Partners en deels 
ter beschikking gesteld aan Externe 
Betrekkingen.

J

Topstad 
evenementen

I4 1.500 NB Met de overdracht van Topstad is 
besloten, dat de uitvoering van deze 
prioriteit aan Externe Betrekkingen is 
overgedragen. 

4.2  Toelichting realisatie prioriteiten 2010

Continueren Basisprogramma Economie
Van de toegekende middelen is € 0,7 miljoen gereserveerd ten behoeve van bijdragen aan de stadsdelen 
voor winkelstraatmanagers. De claims van de stadsdelen vallen lager uit dan voorzien. Van de prioriteit is 
€ 0,25 miljoen vrijgevallen.

Creatieve topopleiding
Het projectvoorstel voor de creatieve topopleidng is gehonoreerd in de Rijksstimuleringsregeling Pieken in 
de Delta.

Investor Development
Voor het Investor Development programma zijn naast de naast de prioriteit ook een rijksbijdrage ingezet. Als 
gevolg hiervan is € 35 duizend vrijgevallen.
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Resultaatgebied Facilitair en bedrijven

Maatschappelijk effect

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.

1 Kerncijfers 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Verschil 
Rekening - 
Begroting 

Totaal resultaatgebied

Lasten + 377,5 330,4 337,0 386,8

Baten - 352,9 311,2 293,7 342,4

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties 
reserves  24,6  19,2  43,3  44,5

Toevoeging minus onttrekking reserves - 0,3 - 1,5  23,8  26,7

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties 
reserves  24,4  17,7  67,1  71,2 -53,5

Saldo reserves  34,8  29,9  52,3  61,5

Saldo voorzieningen  3,1  1,2  8,3  12,2

Investeringsuitgaven 0,0 0,0 0,0 0,0

Het saldo van het resultaatgebied ten laste van de algemene middelen bedraagt € 71,2 miljoen, een 
verslechtering ten opzichte van de begroting met € 53,5 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 per dienst of bedrijf uitputtend te zijn; er wordt 
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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2.1  Subresultaatgebied Project- en beleidsondersteunende 
taken

2.1.1 Project- en beleidsondersteunende taken: Hoe hebben we het maatschap-
pelijk 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.

Dienst ICT
De Dienst ICT is op 1 januari 2010 opgericht en heeft zich in het afgelopen jaar gericht op het overnemen, 
structureren, en het wegwerken van achterstallig onderhoud van de activiteiten van het voormalige 
Servicehuis ICT (SHI). Daarnaast is dit jaar, via het uitvoeringsplan, de lijn uitgezet hoe de komende vier jaar 
de ICT van heel Amsterdam gesaneerd en getransformeerd moeten worden. De bestuurlijke besluitvorming 
daarover wordt in 2011 verwacht.

Vanaf de eerste dag is het een grote zorg gebleken om de ICT-continuïteit bij de acht diensten die 
deelnemen aan het SHI te borgen en dit is dan ook niet altijd gelukt.
Ultimo 2010 is ruim de helft van het achterstallig onderhoud weggewerkt, beginnen werkprocessen en 
de interne bedrijfsvoering zich te normaliseren en is er een begin gemaakt met het samenvoegen en 
consolideren van voorheen versnipperde activiteiten. ICT projecten die geen financiële dan wel bestuurlijke 
dekking hadden zijn stopgezet.
De aanpak van de gemeentebrede ICT is van een andere orde, staat pas aan het begin en zal in 2011 verder 
vorm krijgen. De grote uitdaging is hier om van veel kleinschalige aanpak (qua organisatie, qua techniek, 
etc.) tot een meer efficiënte, samenhangende en concerngerichte aanpak te komen volgens het principe Eén 
Amsterdam. De urgentie van gemeentelijke bezuinigingen versterkt deze weg.

Bureau Integriteit (BI) 

Politieke Integriteit
Na de van de gemeenteraads- en deelraadsverkiezingen in maart 2010 hebben veel Individuele raadsleden 
en bestuurders BI om advies gevraagd over vooral het voorkomen van belangenverstrengeling. 

Ongewenst gedrag
BI heeft in 2010 in actieve samenwerking met de vertrouwenspersonen de aanpak van ongewenst gedrag 
verder geprofessionaliseerd. Het platform vertrouwenspersonen heeft meer statuur gekregen en is een plek 
waar kennis wordt gedeeld. 

Agressie en geweld
In het najaar van 2010 is er binnen BI, in overleg met JZ en OOV en op verzoek van het Presidium van uw 
Vergadering, een eenvoudige gedragsregel agressie en geweld opgesteld.
Binnen de subdriehoek agressie en geweld is gestart met het ontwikkelen van een aantal protocollen over 
hoe te handelen bij agressie en geweld en wie welke verantwoording heeft voor wat. Politie, justitie en de 
gemeente Amsterdam werken nauw samen op dit terrein.

Adviesgroep Amsterdam (AGA)
AGA Adviesgroep Amsterdam levert de gemeente Amsterdam professionals op het gebied van beleid, 
organisatieontwikkeling en bedrijfsprocessen. De vraag naar snel in te zetten adviseurs, projectleiders en 
interimmanagers was, ondanks de komende bezuinigen, nog goed het afgelopen jaar. In de zomer liep 
het aantal aanvragen wel terug en ook de tweede helft van 2010 waren er minder opdrachten dan de jaren 
hiervoor. Waren er in 2009 nog ruim 85.000 declarabele uren, in 2010 waren dit er 60.000 .



Jaarrekening 2010 Resultaatgebieden 263

facilitair en b
ed

rijven

Amsterdamse Bureau voor Communicatie (ABC)
De hoeveelheid en de aard van de opdrachten van ABC zijn veranderd in de loop van 2010, er zijn minder 
opdrachten en deze zijn korter en meer gefragmenteerd van aard. In de loop van 2010 hebben zes adviseurs 
gedurende langere tijd geen of minder inzet gehad, dit drukt op de begroting van ABC.

De omzet van ABC was in 2010 ruim € 5,8 miljoen en dat is lager dan in 2009. Ten eerste is dat het gevolg 
van een inzakkende markt en lagere budgetten bij de opdrachtgevers door de heroverwegingen. Maar ook 
de fusie van de stadsdelen heeft de terugloop van de inzet van ABC’ers als direct gevolg. 

Gemeentelijk Wagenparkbeheer Amsterdam (GWA)
In 2010 heeft het GWA verdere stappen gemaakt om het financiële beheer van het gemeentelijk wagenpark 
te stroomlijnen en kosten te reduceren. Het financiële systeem is nu geheel in lijn met de werkwijze van de 
Bestuursdienst en betalingsstromen zijn verregaand geautomatiseerd. Nu gedetailleerde analyses mogelijk 
zijn, komen kleine en mogelijk grote besparingsmogelijkheden in zicht. In het kader van de heroverwegingen 
worden concrete voorstellen ontwikkeld, waarvan een deel al in 2011 tot concrete besparingen moet leiden. 

DMO
DMO is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Ultimo 2010 maken 2.463 leerlingen gebruik van het 
leerlingenvervoer, dat in drie vervoerssoorten wordt onderverdeeld:
�� aangepast vervoer: 1745 leerlingen
�� openbaar vervoer: 590 leerlingen
�� eigen vervoersvergoeding: 128 leerlingen

In opdracht en onder verantwoordelijkheid van de stadsdelen is uitvoering gegeven aan het
schoolzwemmen (diplomazwemmen), de kunstkijkuren (een lessenserie waarbij leerlingen in ieder geval de 
grote musea bezoeken) en de verkeersexamens (theorie) in het primair onderwijs. Alle kosten worden aan de 
stadsdelen doorberekend. 

DMO is ook verantwoordelijk voor de Samenwerkende Amsterdamse Stadsdelen (SAS), het samenwerkins-
verband op welzijnsgebied. De stadsdelen hebben beslist per 1 januari 2011 te stoppen met SAS in de 
huidige vorm. Als gevolg van de fusie van stadsdelen, maar ook door de steeds hechtere samenwerking met 
de centrale stad op bijvoorbeeld het sociaal domein, is SAS niet langer nodig.

PMB/Wibautgroep
De marktpositie in Amsterdam is ten opzichte van 2009 met 1% gedaald naar 33%. Naast opgaven als Coali-
tieproject 1012 en de Zuidas waar de inzet vrijwel gelijk is gebleven, zijn er projecten waar er sprake was van 
een afname van capaciteitsvraag. Projectbureau IJburg is hier een voorbeeld van. De inzet op niet-ruimtelijke 
projecten is toegenomen. Ook is er meer capaciteit van PMB en Wibautgroep ingezet op (strategische) 
ruimtelijke projecten in de regio. De inzet van de externe flexibele schil is in de loop van het jaar terug-
gebracht ten gunste van inzet van eigen medewerkers. Al met al leidden de ontwikkelingen er toe dat de 
opbrengsten in 2010 ten opzichte van 2009 niet zijn gedaald, maar zelfs met € 0,6 miljoen zijn gestegen naar 
€ 21,8 miljoen. Door ondermeer een beperkte CAO-ontwikkeling en lagere kosten voor voormalig personeel 
komen de loonkosten ruim € 0,7 miljoen onder het totaal van de begrote bedragen uit. De samenwerking 
in clusterverband begint zijn vruchten af te werpen en doordat de bezuinigingen al in 2010 serieus zijn 
aangepakt, vallen ook de materiële kosten lager uit dan werd begroot. Met de hogere opbrengsten enerzijds 
en de lagere kosten anderzijds is het gelukt een resultaat van € 3,1 miljoen te genereren, € 1,8 miljoen hoger 
dan het begrote resultaat.

ServiceHuisPersoneel (SHP)
Vrijwel alle stadsdelen en diensten zijn ingestroomd. Eind 2010 maken 29 stadsdelen en diensten gebruik 
van de nieuwe P-dienstverlening en bijna 14.000 medewerkers en managers van Mijn Personeelsnet (MPN). 
Enige uitzonderingen zijn de diensten waar op de korte termijn (2 jaar) een verzelfstandiging wordt verwacht. 
De aanvankelijke vertraging is geheel ingelopen. De instroom was gepland tot 1 januari 2011 en die datum is 
gehaald. Vanaf 2011 is het Servicehuis Personeel als digitale P-dienstverlener volledig in bedrijf.
Het servicehuis wordt gefinancierd uit de bijdragen van stadsdelen en diensten. 
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2.1.1 Project- en beleidsondersteunende taken: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 187,6 179,5 207,2 219,0

Baten - 167,0 160,6 161,5 178,5

Mutaties in reserves -0,8 -0,3 -3,0 9,7

Saldo 19,8 18,6 45,7 50,2

Toelichting
De totale baten bedroegen € 187,7 miljoen, € 23,8 miljoen meer dan begroot met een resultaat van € 50,2 
miljoen negatief, hetgeen € 31,6 miljoen slechter is dan begroot. 

Gespecificeerd naar de verschillende onderdelen is het beeld als volgt:

saldi per onderdeel (lasten -/- baten)

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Rekening 
2010

Verschil 
Rekening  - 

begroting

Mediabeheer 0,0 0,0 0,0 0,0

Contactcenter Amsterdam (CCA) 0,9 0,4 0,4 0,0

Facilitair Bedrijf Amsterdam (DFM), overig 11,5 11,3 10,6 -0,7

Amsterdams Bureau Communicatie (ABC) -0,9 -0,5 -0,6 -0,1

adviesgroep Amsterdam (AGA) -1,2 -0,5 -1,1 -0,6

bureau Integriteit (BI) 1,0 1,1 0,9 -0,2

Gemeentelijk wagenparkbeheer 0,0 0,0 0,0 0,0

Dienst ICT 3,1 0,2 37,1 36,9

Bureau service Taken Onderwijs (BSO) 8,3 8,1 7,4 -0,7

Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen 0,0 0,0 0,0 0,0

Projectmanagementbureau -2,2 -1,1 -3,2 -2,0

Wibautgroep -0,2 -0,1 -0,3 -0,2

Materiaaldienst -1,1 -0,2 -0,7 -0,5

Servicehuis Personeel 0,2 0,0 -0,3 -0,3

Saldo (Lasten - Baten)          19,8 18,6 50,2 31,5

Mediabeheer
De omzet bedroeg € 2,5 miljoen, € 0,7 miljoen minder dan begroot door teruglopende opdrachten door 
de tijdelijke vacaturestop en invoering van de Wet elektronische bekendmaking (WEB). Het saldo is, na 
onttrekking van € 0,1 miljoen aan de reserve, gelijk aan de begroting. 

Contactcenter (CCA)
De omzet bedroeg € 8,9 miljoen, als gevolg van een hoger aantal calls is dit € 0,6 miljoen meer dan begroot. 
Conform de begroting is er een negatief saldo van € 0,4 miljoen, dit deel van de lasten wordt niet gedekt uit 
bijdragen van deelnemers maar uit het BRI-budget. 

Overig Facilitair management
De omzet bedroeg € 24,2 miljoen, € 5,6 miljoen meer dan begroot. Het saldo kwam uit op € 10,6 miljoen 
negatief, € 0,7 miljoen minder dan begroot. Dit komt vooral door lagere uitgaven voor groot onderhoud 
stadhuis, lagere lasten door nominale ontwikkeling en de vrijval van de vakantiegeldreserve conform 
besluitvorming bij de Jaarrekening 2009.

Bureau Integriteit
De omzet bedroeg € 0,5 miljoen, € 0,2 miljoen meer dan begroot. Het saldo kwam uit op € 0,9 miljoen 
negatief, € 0,2 miljoen minder dan begroot. Dit komt vooral door extra opbrengsten uit onderzoeken en 
adviezen.
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Amsterdams Bureau Communicatie (ABC)
De omzet bedroeg € 5,8 miljoen, € 1,2 miljoen meer dan begroot. Er is een positief saldo van € 0,6 miljoen, 
€ 0,1 miljoen meer dan begroot, vooral omdat de omzet meer is gestegen dan de lasten. 

Adviesgroep Amsterdam (AGA)
De omzet bedroeg € 7,4 miljoen, € 1,8 miljoen meer dan begroot. Er is een positief saldo van € 1,1 miljoen, 
ruim het dubbele van wat was begroot, vooral omdat de omzet meer is gestegen dan de lasten.

Dienst ICT
De begroting 2010 is opgesteld door de servicehuis ICT (SHI) dat eind 2009 is opgeheven. Het SHI is 
opgegaan in de dienst ICT (DICT). De omzet bedroeg € 45,2 miljoen, € 3,8 miljoen meer dan begroot. 
Ten opzichte van de begroting is het resultaat van de dienst ICT ten laste van de algemene middelen 
verslechterd met € 36,9 miljoen tot € 37,1 miljoen in totaal. In de Actualisatie 2010 heeft ons College u reeds 
geïnformeerd over een verwachte verslechtering van het resultaat in 2010 met € 37,3 miljoen. Ten opzichte 
van deze verwachting is het resultaat in de jaarrekening € 0,4 miljoen minder negatief. 

De bijstelling van de raming in de actualisatie is het gevolg van;
�� De overgang van de afdeling Concern Informatiebeleid van de Bestuursdienst naar de dienst ICT (-/- 

€ 7,9 miljoen). Bij de Bestuursdienst leidt deze overgang tot een verbetering van het resultaat ten laste 
van de algemene dienst met hetzelfde bedrag

�� Uitgaven voor achterstallig onderhoud (-/- € 22,3 miljoen)
�� Uitgaven voor de voorbereiding voor de uitvoering ICT op OAP (-/- 1,9 miljoen)
�� Uitgaven voor de inrichting van de ICT control (-/- € 0,2 miljoen)
�� Budget voor dekking inkooptaakstelling (-/- € 0,3 miljoen)
�� Uitgaven voor verbetering organisatie (-/- € 4,3 miljoen)
�� Uitgaven voor de aanbesteding van E-net 2.0 (-/- 0,4 miljoen)

Bureau service Taken Onderwijs
De omzet bedroeg € 3,3 miljoen, € 0,6 minder dan begroot. Er is een negatief saldo van  € 7,4 miljoen, € 0,7 
lager dan begroot. Dit komt door een vrijval uit voorgaande jaren van € 0,7 miljoen op het onderdeel Bureau 
Service taken.

Projectmanagementbureau/ Wibautgroep
Het positieve netto resultaat komt uit op € 3,2 miljoen, € 2,1 miljoen beter dan begroot. De verbetering 
wordt vooral verklaard door de hogere omzet van € 21,8 miljoen, € 1,7 miljoen meer dan begroot, als gevolg 
van het inzetten van meer capaciteit op (strategische) ruimtelijke projecten in de regio. Daarnaast zijn de 
loonkosten en materiele kosten lager geweest dan begroot.
De omzet van Wibautgroep bedroeg € 1,9 miljoen, € 0,4 miljoen meer dan begroot. Het resultaat kwam uit 
op € 0,3 miljoen, € 0,2 miljoen meer dan begroot. 

Materiaaldienst
De omzet bedroeg € 34,9 miljoen, € 12,0 miljoen meer dan begroot. Dit komt door versnelde uitvoering van 
een aantal grote projecten. Er is een positief saldo van € 0,7 miljoen, € 0,5 miljoen meer dan begroot.

Servicehuis Personeel (SHP)
De omzet bedroeg € 14,2 miljoen waarvan € 5,4 miljoen Beheer P-net, € 8,1 miljoen Personeelbeheer 
en € 0,7 miljoen Bureau van Werk naar Werk. Dit zijn kostendekkende activiteiten. De omzet was € 0,5 
miljoen lager dan begroot als gevolg van lagere tariefinkomsten door het later in productie nemen van Mijn 
Personeelsnet bij diensten en stadsdelen. Het saldo is met € 0,3 miljoen meer dan begroot uitgekomen op 
€ 0,3 miljoen positief. Dit betreft de toegestane overschrijding in verband met de gecorrigeerde indexatie en 
de compensatie in verband met de eindejaarsuitkering.
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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?

Dienst Stadstoezicht (DST)
Er is en blijft behoefte aan een professionele, sterke en betrokken dienst binnen het domein van de 
handhaving. Een aantal belangrijke ontwikkelingen:
�� in 2010 zijn teams samengesteld waarin verschillende handhavingsdisciplines samenwerken. Hierdoor is 

de integrale werkwijze in 2010 versterkt en bestendigd en is het mogelijk meer vormen van overlast aan 
te pakken 

�� begin 2010 is het Bestuurlijk Team Prostitutie opgericht om invulling te geven aan het contract bestuurlijk 
toezicht in de prostitutiebranche, dat in opdracht van OOV wordt uitgevoerd

�� in 2010 zijn de contracten voor cameratoezicht uitgebreid met het richten van camera’s op 
uitgaanspleinen

�� na opheffing van het Stedelijke Project Regelgeving en Handhaving (SPRH), is de Handhavingsacademie 
in november 2010 fysiek bij DST ondergebracht; daarnaast is besloten ook het Expertisecentrum 
Bestuurlijke Handhaving, dat onder het vaandel van de Handhavingsacademie opereert, fysiek bij DST 
onder te brengen. 

�� DST heeft de gemeentebrede taken en verantwoordelijkheden van Bestuurlijke Strafbeschikking van het 
SPRH overgenomen.

�� DST is een integraal traject voor aanpak Agressie & Geweld gestart

ACAM
De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
�� de terugloop van financial audits door schaalvergroting en de vermindering van een aantal specifieke 

verantwoordingen is groter dan verwacht
�� de omzet van niet wettelijke audits blijft achter, klanten zijn anticiperend op de bezuinigingen en 

terughoudend met het verlenen van opdrachten
�� in de eerste helft van 2010 was er nagenoeg geen personeelsverloop waardoor de bezetting relatief hoog 

was; in de tweede helft van het jaar is een verbetering van de mobiliteit zichtbaar

Stadsbank van Lening (SBL)
Het jaar 2010 was voor de Stadsbank van Lening financieel een goed jaar. Dat kwam vooral doordat de 
goudprijs opnieuw naar nieuwe recordhoogten steeg en de rente rekeningcourant aanzienlijk lager is 
uitgevallen dan begroot. Bovendien zijn de kosten laag gebleven. De omzet van de beleningen is hoger 
uitgevallen dan verwacht.
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2.2.3 Financiële dienstverlening/activiteiten: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 99,6 73,7 66,5 81,0

Baten - 97,0 72,7 63,2 76,1

Mutaties in reserves 1,3 -0,8 -0,1 -1,9

Saldo 3,9 0,7 3,3 3,1

Toelichting
De totale baten bedroegen € 80,1 miljoen, € 4,9 miljoen meer dan begroot, met een negatief resultaat van 
€ 3,1 miljoen als gevolg, hetgeen € 2,4 miljoen hoger was dan begroot. 

Gespecificeerd naar de verschillende onderdelen is het beeld als volgt:
saldi per onderdeel (lasten -/- baten)    

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Rekening 
2010

Rekening - 
begroting

stadswarmte Westpoort 0,0 0,0 0,0 0,0

Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 0,7 0,7 0,6 -0,1

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam -0,3 -0,1 -0,4 -0,3

ACAM Accountancy en Advies -0,3 -0,6 -0,4 0,2

Dienst Stadstoezicht 3,8 3,5 4,0 0,5

Cition BV 2,3 -1,3 2,9 4,3

Stadsbank van lening -2,2 -1,5 -3,7 -2,2

Totaal 3,9 0,7 3,1 2,4

Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken
De omzet bedroeg € 3,7 miljoen, € 0,1 meer dan begroot. Er is een negatief saldo van € 0,6 miljoen, dat 
het gevolg is van het vaste aandeel in de kosten van de NV VGA; het begrote saldo was € 0,7 miljoen. 
Het verschil van € 0,1 miljoen tussen rekening en begroting wordt veroorzaakt door de reeds in de 
actualisatie verwerkte vrijval vakantiegeld en het per saldo tegenvallende resultaat van de nieuwe activiteit 
risk-management. 

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA)
De omzet van de facilitaire onderdelen van DBGA (Externe dienstverlening en Incassobureau) bedroeg € 9,4 
miljoen, € 1,5 miljoen meer dan begroot, wat vooral veroorzaakt wordt door meer naheffingsaanslagen 
parkeerbelasting. Het resultaat was € 0,4 miljoen positief, € 0,3 miljoen beter dan begroot.

ACAM
De omzet van de ACAM bedroeg € 8,1 miljoen, € 1,1 miljoen lager dan begroot, veroorzaakt door een 
verdere invoering van de operational audit en daarmee samenhangende factoren (productontwikkeling en 
opleidingen), een hogere bezetting dan begroot, minder inzet van advies medewerkers voor financial audits, 
en lagere omzet van niet wettelijke audits. Het resultaat van € 0,4 miljoen positief is € 0,2 miljoen lager dan 
begroot.

Dienst Stadstoezicht
De omzet bedroeg € 34,4 miljoen, € 1,4 miljoen hoger dan begroot. De kleine toename in de omzet is 
voornamelijk het gevolg van enerzijds een hogere omzet door meer contracten en opdrachten op basis 
van nacalculatie en een hogere opbrengst voor detacheringen, en anderzijds van een lagere omzet wegens 
de afbouw van de SLA met Cition. Het saldo was € 4,0 miljoen negatief, dit is een verslechtering met 
€ 0,5 miljoen ten opzichte van de Begroting 2010. Dit is vooral het gevolg van sterk toegenomen overige 
materiele lasten (onder andere door noodzakelijke inhuur sleepauto’s, servicekosten, extra verzekerings-
lasten, extra kosten juridische bijstand) en extra inhuur personeel van derden.

Stadsbank van lening (SBL)
De omzet is € 14,8 miljoen, € 3,2 miljoen hoger dan begroot met als belangrijkste oorzaak de aanhoudende 
hoge goudprijs. Het jaar 2010 wordt afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 3,7 miljoen, meer 
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dan het dubbele van wat was begroot. Dit hoge resultaat is vooral veroorzaakt door een lagere rekening-
courantrente dan begroot die zorgde voor een daling in de lasten in de jaarrekening ten opzichte van de 
begroting. De afdracht aan de algemene middelen is € 4,9 miljoen.

2.3  Subresultaatgebied Ruimtelijk gerichte ondersteuning

2.3.1 Ruimtelijk gerichte ondersteuning: Hoe hebben we het maatschappelijk effect 
bereikt?

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?

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)
De omzet bij externe opdrachtgevers is voor het eerst sinds 2006 gedaald. De daling bedraagt 2%. Al in het 
laatste kwartaal van 2009 liep de externe omzet terug, en in 2010 heeft deze terugloop zich doorgezet als 
gevolg van de economische crisis. De krimp in het werkpakket is met name zichtbaar bij de binnengemeen-
telijke opdrachtgevers. Het werk in opdracht van regiopartners vertoont nog wel een stijgende lijn. DRO richt 
zich steeds meer op de regio.

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)
In 2010 zijn de langlopende klussen van de afgelopen jaren afgerond. Dat heeft in 2010 geleid tot een forse 
omzet, vergelijkbaar met het voorgaande jaar. Om het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam 
in haar huidige omvang in stand te kunnen houden is een omzet van circa € 30 miljoen noodzakelijk. 
Deze omvang is nodig voor de uitvoering van complexe projecten, het in huis hebben van de hiervoor 
benodigde kennis, en het verder uitbouwen van deze kennis. 

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA)

Food Center Amsterdam (FCA)
In de huidige situatie spelen vier zaken:
�� de huidige exploitatie en het beheer van het terrein
�� de herstructurering van het FCA door middel van een Europese aanbesteding
�� de noodzakelijke restauratie van de markthal
�� het vrijmaken van het Kermis Exploitanten Terrein (KET)

In afwachting van het resultaat van de aanbesteding voor de herstructurering
is ook dit jaar – net zoals in voorgaande jaren – terughoudend omgegaan met het onderhoud van gebouwen 
en terreinen. Incidenteel vindt noodzakelijk onderhoud plaats in overleg met het projectteam

In het kader van de uitvoering Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) heeft uw Vergadering een overbrug-
gingskrediet beschikbaar gesteld. Via dit krediet kunnen, indien nodig, aankopen worden gedaan op het 
Food Center Amsterdam terrein (FCA-terrein) in het kader van de herstructurering van het FCA. In het kader 
van de Wvg is begin dit jaar een pand met bijbehorend perceel aangekocht.

Als invulling van het Milieuconvenant Jan van Galenstraat FCA dat in 2008 door zowel de centrale stad als 
stadsdeel West en de Verenigde Bedrijven Food Center is ondertekend, zijn de voorbereidingswerkzaam-
heden voor de realisatie van een tijdelijke aanpassing aan de Noordelijke Ontsluiting gestart. In 2010 is 
gebleken dat voor de tijdelijke aanpassing van deze ontsluiting ook een aanpassing aan de kruising met de 
Haarlemmerweg noodzakelijk is. Dit is onderdeel van het stedelijk autonetwerk en valt niet meer onder de 
verantwoordelijkheid van stadsdeel West maar onder die van DIVV. Hiermee was tot nu toe geen rekening 
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gehouden en er is in de begroting 2011 van DIVV geen reservering voor opgenomen. De aanpassing van de 
Noordelijke Ontsluiting zal niet eerder plaats vinden dan dat de middelen daarvoor beschikbaar zijn.

Vooruitlopend op de aanbestedingsopgave voor de cascorestauratie van de Centrale Markthal is de 
noodreparatie van het dak voorbereid, om verdere verpaupering tegen te gaan. Het door uw Vergadering 
toegekende voorbereidingskrediet zal toereikend zijn. De aanbesteding van dit werk is bijna afgerond maar 
heeft langer geduurd dan gepland vanwege juridische problemen met de laagste inschrijver. De werkzaam-
heden zelf zullen in het voorjaar van 2011 starten. 

Het project opheffing Kermis Exploitanten Terrein Vredenhofweg (KET) hangt geografisch gezien samen met 
het project Herstructurering FCA. Het project behelst het zoeken, vinden en tot bestuurlijke besluitvorming 
brengen van ongeveer zestig alternatieve standplaatslocaties voor woonwagens. In 2003 werd tot een 
gedeeltelijke opheffing van het KET besloten en werd hiervoor een krediet vastgesteld. Dit krediet was bij 
het stadsdeel Westerpark in beheer. In 2007 is vervolgens tot een algehele opheffing van KET besloten en 
is deze opgave bij OGA belegd en is ook het resterend krediet overgedragen aan OGA. Inmiddels is meer 
dan de helft van dit krediet gebruikt. De kosten van dit project worden uiteindelijk betrokken bij het project 
Herstructurering FCA en worden gedekt vanuit de maximale gemeentelijke bijdrage herstructurering.

Tijdelijke exploitatie terreinen en panden grondexploitaties en Permanent beheer 
onroerende zaken
In de Begroting 2010 was rekening gehouden met een lagere omzet van € 4,8 miljoen als gevolg van 
de effecten van de kredietcrisis. De omzet binnen Tijdelijke Exploitatie is hoger door een hoger aantal 
verhuringen van terreinen. De voornaamste redenen van de groei van de winst zijn gelegen in de 
onverwachte terreinverhuring van kavel 2 op het Oosterdokseiland die € 0,78 miljoen extra inkomsten heeft 
gegenereerd en de onjuist gebleken vooronderstelling dat de terreinverhuringen op IJburg zouden afnemen. 
Dit is niet of nauwelijks gebeurd.
In 2010 hebben twee mutaties plaatsgevonden in het activabestand van Permanent beheer. Deze mutaties 
hebben betrekking op een grondruil met het Gemeentelijk Havenbedrijf van de terreinen aan De Heining/
Noordzeeweg. Daarnaast is het complex van Westpoortbeheer aan de Theemsweg aan OGA in eigendom 
overgedragen.
Het was de bedoeling dat in 2010 een aantal vastgoedobjecten zou worden afgestoten. Het betrof de 
ateliers op De Heining die in 2010 in erfpacht zouden worden uitgegeven maar de onderhandelingen 
duren langer dan verwacht. En de parkeerterreinen P2 en P-bus aan de Hoogoorddreef zouden worden 
toegevoegd aan deTijdelijke Exploitatie in verband met de uitvoering van plannen. Gebleken is dat nu voor 
P2 geen plannen (meer) in ontwikkeling zijn en dit terrein in Permanent beheer zal blijven. P-Bus zal wel 
worden overgedragen aan Tijdelijke exploitatie. 
Het pand aan de Wormerveerstraat 15 zou worden overgedragen aan het stadsdeel West ten behoeve van 
een uitgifte in erfpacht aan De Key. Discussies over aard en vorm van deze plannen tussen stadsdeel West en 
de corporatie hebben geleid tot vertraging in de overdracht.
Tekorten op de exploitatie van dit pand worden volgens afspraak gedekt door een bestemmingsreserve 
binnen het Vereveningsfonds. Het industriële bedrijvencomplex Bornhout kent grote leegstand. Dat heeft 
voor 2010 geleid tot een substantieel verlies op de exploitatie. De intentie is dit object in 2011 te verkopen.

2.3.3 Ruimtelijk gerichte ondersteuning: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 90,3 77,3 100,1 86,8

Baten - 88,9 87,8 82,0 87,8

Mutaties in reserves -0,7 -0,5 -0,1 18,9

Saldo 0,7 -1,7 18,0 17,9

Toelichting
De totale baten bedroegen € 89,6 miljoen, € 9,3 miljoen meer dan begroot met een resultaat van € 17,9 
miljoen negatief, hetgeen € 19,6 miljoen slechter was dan begroot. Gespecificeerd naar de verschillende 
onderdelen is het beeld als volgt:
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saldi per onderdeel (lasten -/- baten)    

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Rekening 
2010

Afwijking

Kenniscentrum Amsterdam 0,6 0,7 0,7 -0,1

Exploitatie Jodenbreestraat 25 0,1 0,0 0,0 0,0

Ingenieursbureau Amsterdam -1,9 -1,6 -3,3 -1,6

Foodcenter Amsterdam 0,1 0,0 19,7 19,7

Werken in opdracht  OGA 0,8 -0,5 0,3 0,8

Beheer gemeentelijk vastgoed 0,5 -0,4 -0,8 -0,3

Procesbegeleiding bewoners 0,5 0,2 0,7 0,5

Facilitair bedrijf DRO 0,3 -0,1 0,5 0,7

Totaal 0,7 -1,7 17,9 19,5

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)
In 2010 is de omzet uitgekomen op bedrag van € 32,4, € 2,1 miljoen hoger dan begroot. IBA kent een 
positief bedrijfsresultaat van € 3,3 miljoen, € 1,7 miljoen hoger dan begroot. De hogere omzet komt door de 
hogere productiviteit van het declarabel personeel.

Foodcenter (OGA)
De baten zijn met € 3,1 miljoen € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Er is een saldo van € 19,7 miljoen negatief, 
€ 19,7 miljoen meer dan begroot. In 2010 heeft een controle plaatsgevonden op de volledigheid van 
facturering 2009. Deze controle heeft ruim € 0,3 miljoen aan extra baten opgeleverd. Daarnaast is afgezien 
van de begrote onttrekking aan de reserve exploitatie verliezen groente & fruithal, omdat de verwachte 
terugloop in baten nog niet is opgetreden (€ 0,1 miljoen). 
Door uw Vergadering is de maximale gemeentelijke bijdrage van € 20 miljoen voor het project herstructure-
ring van Food Center terrein vastgesteld. Conform besluitvorming is een bestemmingreserve gemeentelijke 
bijdrage herstructurering ingesteld en hier is € 20 miljoen aan gedoteerd. Ter bestrijding van de door het 
projectteam in 2010 gemaakte proceskosten is een bedrag van € 1 miljoen aan deze bestemmingsreserve 
onttrokken.

Werken in opdracht (OGA)
De omzet bedroeg € 13,5 miljoen, € 0,9 miljoen minder dan begroot. Dit komt vooral door minder 
declarabele uren als gevolg van niet ingevulde vacatures. Het negatieve saldo is ontstaan door een dotatie 
aan reserve Bedrijfsvoering.

Beheer gemeentelijk vastgoed
De omzet bedroeg € 15,5 miljoen, € 4,4 miljoen meer dan begroot. Er is een positief saldo van € 0,8 miljoen, 
€ 0,3 miljoen meer dan begroot. Dit komt vooral omdat de omzet binnen Tijdelijke Exploitatie hoger is door 
een hoger aantal verhuringen van terreinen.

Procesbegeleiding bewoners
De omzet bedroeg € 0,3 miljoen, € 0,7 miljoen minder dan begroot. De afdeling Procesbegeleiding 
Bewoners is in het kader van de Heroverweging per 1 juli 2010 opgeheven. Per saldo bedragen de kosten 
van in het jaar van de opheffing van deze afdeling € 0,7 miljoen. 

Facilitair bedrijf DRO
De omzet bedroeg € 17,7 miljoen, € 4,2 miljoen meer dan begroot. Het saldo is uitgekomen op € 0,5 miljoen 
negatief, € 0,7 miljoen meer dan begroot. Dit komt door een omzetdaling van 2% bij externe opdrachtge-
vers. Naar verwachting zal het werkpakket van DRO in 2011 verder dalen als gevolg van de economische 
crisis. De krimp in het werkpakket is met name zichtbaar bij de binnengemeentelijke opdrachtgevers. 
Het werk in opdracht van regiopartners vertoont nog wel een stijgende lijn. DRO richt zich hiermee steeds 
meer op de regio.
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3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1  Reserves 

Bedragen x  € 1 miljoen Stand  
ultimo 2009

 Mutaties 2010 Stand 
ultimo 2010+ - 

Algemene reserves

Bedrijfsreserve SHI - ICTB 0,7 0,0 -0,7 0,0

Algemene reserve IBA 3,2 0,0 0,0 3,2

Algemene bedrijfsreserve PMB 3,6 0,4 0,0 4,0

Algemene bedrijfsreserve ACAM 0,6 0,0 -0,4 0,2

Algemene reserve Stadstoezicht 0,0 0,0 0,0 0,0

Algemene reserve Stadsbank van Lening 5,2 0,0 -0,8 4,3

Algemene reserve Materiaaldienst 1,8 0,6 0,0 2,4

overige algemene reserves 0,4 0,0 -0,2 0,2

totaal algemene reserves 15,5 1,1 -2,1 14,5

bestemmingsreserves

Reserve Verbeterplan CCA 0,1 0,0 -0,1 0,0

Reserve Dienstverlening DFM 0,2 0,0 -0,2 0,0

AGA 0,8 0,1 0,0 0,9

ABC Pool 0,5 0,0 0,0 0,6

Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam 2,8 0,0 -2,8 0,0

Reserve Transformatie SHI/basis ICT (DICT) 1,1 0,0 -1,1 0,0

Reserve ALL IP (DICT) 0,9 0,0 -0,9 0,0

Winstreserve (25%) (IBA) 0,8 0,6 0,0 1,4

Reserve Round About IBA 0,0 0,3 -0,2 0,1

Reserve Virtuele Maquette tafel (IBA) 0,1 0,0 -0,1 0,0

Reserve Verbetering Bedrijfsvoering (IBA) 0,2 0,0 -0,1 0,1

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

Reserve opleiding Handhaver Openbare Ruimte 
(HOR) (DST)

1,2 0,0 -1,2 0,0

Projecten (25% van de winst) (SBL) 0,5 1,2 0,0 1,7

Reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204 (SBL) 0,0 0,9 0,0 0,8

Dekking kapitaallasten achterstallig onderhoud  0,0 16,1 0,0 16,1

Reserve Gemeentelijke bijdrage herstructurering 
Food Center Amsterdam

0,0 20,0 1,0 19,0

Uitvoeringsplan 0,0 0,4 0,0 0,4

Egalisatiereserve externe dienstverlening (DBGA) 1,6 0,1 0,0 1,7

overige bestemmingsreserves 8,3 0,1 -5,2 4,1

totaal bestemmingsreserves 19,3 40,7 -12,9 47,0

totaal reserves 34,8 41,8 -15,0 61,5

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 (€ 0,4 miljoen) wordt toegevoegd
�� Winstreserve IBA: na dotatie aan de algemene reserve conform afspraak 15% van het resultaat (€ 0,6 

miljoen) aan de winstreserve toegevoegd
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�� Reserve AGA: Door een administratieve afwikkeling, die in lijn is met de afspraken omtrent het 
samengaan van AGA, ABC en O&S, is een bedrag van € 0,1 miljoen aan de reserve toegevoegd

�� Algemene reserve materiaaldienst: Als gevolg van een hoger dan verwachte omzet (door een versnelde 
uitvoering van een aantal grote projecten) is het bedrijfsresultaat verbeterd en wordt een hogere dotatie 
(circa. € 0,3 miljoen.) aan de algemene reserve gedaan. Daarnaast is € 0,2 miljoen aan de reserve 
gedoteerd te weten een deel van de vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren. De hoogte van 
voorziening is gehalveerd

�� Algemene bedrijfsreserve ACAM: Het doel van deze reserve is het afdekken van onvoorziene bedrijfsri-
sico’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. De afgenomen vraag naar de inzet van ACAM (daling aantal diensten en stadsdelen) 
en de daarmee samenhangende dalende inkomsten hebben geleid tot frictiekosten. ACAM heeft in 
2010 ook te maken gehad met een achterblijvende groei van niet wettelijke audits. Voor de dekking van 
deze kosten is een bedrag van € 0,3 miljoen aan de bedrijfsreserve onttrokken. Daarnaast is tevens € 0,1 
miljoen onttrokken ten behoeve van de verdere ontwikkeling en incidentele kosten Operational Audit. De 
totale onttrekking bedraagt € 0,4 miljoen

�� Algemene reserve Stadsbank van Lening: de SBL onderkent in haar bedrijfsvoering drie financiële risico’s 
en die betreffen omzet, goudprijs en rente. 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 € 0,8 miljoen onttrokken conform beleidsnota 

�� Winstreserve SBL: Van het voordelige exploitatiesaldo komt volgens bestaande afspraken 75% ten gunste 
van de algemene dienst van de gemeente en 25% kan SBL aanwenden ten gunste van projecten. In 2010 
wordt € 1,2 miljoen toegevoegd aan de winstreserve van SBL. De omvang van de algemene reserve 
ultimo 2010 is € 1,7 miljoen

�� 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 € 0,9 miljoen onttrokken (DICT)

�� Bestemmingsreserve Roundabout IBA: De bestemmingsreserve Roundabout IBA, noodzakelijk voor 
het beter kunnen structureren en stroomlijnen van de informatiestromen voor het optimaliseren van 
de bedrijfsprocessen van IBA, is bij de behandeling van de Jaarrekening 2009 toegekend door uw 
Vergadering. In 2010 is een bedrag van € 0,3 miljoen toegevoegd en € 0,1 miljoen onttrokken aan deze 
reserve

�� Egalisatiereserve externe dienstverlening (DBGA): de reserve is gevormd als risicoreserve voor de 
activiteiten uit facilitaire dienstverlening (opvang initiële kosten en exploitatieverliezen). Conform de 
bestaande regelgeving wordt 25% van een eventueel positief exploitatieresultaat toegevoegd. In 2010 is 
dit € 0,1 miljoen

Nieuwe reserves
�� Reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204: Nieuwe reserve (€ 0,9 miljoen) onstaan als gevolg van 

verkoop van pand Lindengracht 204, opbrengst wordt ingezet ter dekking van een deel van aankoop van 
het nieuwe filiaal in Osdorp, onttrekking is jaarlijkse dekking van kapitaallasten van nieuw filiaal in Osdorp

�� Reserve Achterstallig onderhoud: De reserve is bestemd voor de dekking van kapitaallasten voor investe-
ringen in het kader van het wegwerken van het achterstallig onderhoud op ICT-gebied en overige project 
uitgaven ten behoeve van achterstallig onderhoud. Aan deze reserve is € 16,1 miljoen toegevoegd 

�� Reserve Gemeentelijke bijdrage herstructurering Food Center Amsterdam: Begin dit jaar is de maximale 
gemeentelijke bijdrage van € 20 miljoen voor herstructurering van Food Center terrein door uw 
Vergadering vastgesteld. Conform besluitvorming is een bestemmingreserve gemeentelijke bijdrage 
herstructurering ingesteld en hier € 20 miljoen aan gedoteerd. De dekking wordt geboden door vrijval 
van € 20 miljoen vanuit de Nuon-reserve in het resultaatgebied Algemene dekkingmiddelen. Voor de 
gemaakte proceskosten in 2010 door het projectteam is een bedrag van € 1 miljoen aan deze bestem-
mingsreserve onttrokken 

�� Reserve  Uitvoeringsplan: Deze reserve is reeds gemeld bij de 9-maandsrapportage. De middelen zijn 
bestemd voor de dekking van de kosten voor het opstellen van het realisatieplan en de voorbereidingen 
om de uitvoering van dit plan door de DICT mogelijk te maken. Het budget is toegekend door ons 
College bij de Actualisatie 2010. Vanwege het ‘on-hold’ zetten van het uitvoeringsplan ICT en de 
beslissing dit niet ter besluitvorming aan uw Vergadering aan te bieden, is afgesproken dat er geen 
uitgaven ten laste van deze reserve worden gedaan tot dat er definitief is besloten over de start van dit 
project of de benodigde verbetermaatregelen om de dienst op orde te brengen.
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Extracomptabele reserves
Reserve Leerlingenvervoer van € 0,4 miljoen. In de Raadscommissie is op 8 december 2010 in het kader van 
de Begroting 2011 een notitie besproken over het leerlingenvervoer schooljaar 2011-2012 en verder, waarin 
inzicht is gegeven in een drietal scenario’s. De verschillende scenario’s onderscheiden zich in afstandscriteria 
en het vervoer naar de naschoolse opvang. Het leerlingenvervoer was tot 2009 de verantwoordelijkheid van 
de stadsdelen. Door een besluit van uw Vergadering in 2009 is zowel het beleid als de uitvoering van het 
leerlingenvervoer gecentraliseerd. Ieder stadsdeel had zijn eigen verordening voor het leerlingenvervoer. 
Deze voorwaarden worden voor de hele stad gelijk door het opstellen van een nieuwe verordening 
Leerlingenvervoer in 2011. Vooruitlopend op de besluitvorming over de verschillende scenario’s door ons 
College en uw Vergadering wordt ter dekking van de incidentele tekorten van de scenario’s € 0,4 miljoen als 
gevolg van een overgang van de oude voorwaarden naar de nieuwe voorwaarden (overgangsregeling) in de 
Jaarrekening 2010 opgenomen in een nieuw te vormen reserve Leerlingenvervoer.

Vervallen reserves
�� Bedrijfsreserve SHI-ICTB is afgewikkeld
�� Reserve Gemeentelijk Wagenpark: De reserve is in 2010 toegevoegd aan een nieuw gevormde 

voorziening conform de uitkomst van de beslispunten Jaarrekening 2009
�� Reserve nieuwe toegangspassen: extracomptabele reserve bij de Jaarrekening 2009 van € 0,2 miljoen 

voor nieuwe toegangspassen, is in 2010 besteed en project is afgerond
�� Reserve Verbeterplan CCA: Voor de voorbereiding en uitvoering van het verbeterplan van het 

contactcenter is in 2009 een incidentele prioriteit van € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld. In 2009 is hiervan 
€ 0,372 miljoen uitgegeven. Het resterende bedrag van € 0,127miljoen is in 2010 volledig besteed voor 
fase 2 van het verbeterplan. Het plan is uitgevoerd.

�� Reserve Dienstverlening DFM: De onttrekking in 2010 betreft de besteding van het resterende deel van 
de incidentele prioriteit dienstverlening van € 0,163 miljoen 

�� Reserve Transformatie SHI/Basis ICT: volledig besteed voor  de uitvoering van het  project in 2010
�� Reserve Betaalautomaten is vrijgevallen.
�� Reserve Gemeentelijk Wagenpark is in 2010 toegevoegd aan een nieuw gevormde voorziening conform 

de uitkomst van de beslispunten Jaarrekening 2009
�� Reserve BRI-DPG (€ 0,1 miljoen) is overgeheveld naar Dienst ICT
�� De Bestemmingsreserve HOR (voor leergang Handhaver Openbare Ruimte) is in 2010 ingezet voor 

de opleidingskosten en derving van omzet als gevolg van opleidingen (€ 1 miljoen). Het restant (€ 0,2 
miljoen) valt vrij ten gunste van de negatieve exploitatie van Dienst Stadstoezicht
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3.2  Voorzieningen

Voorzieningen 
bedragen x  € 1 miljoen 

Stand 
ultimo 2009

Mutaties 2010 Stand 
ultimo 2010+ - 

Onderhoudsfonds (DFM) 2,2 0,0 -1,0 1,2

Voorziening terugbetaling efficiencyvoordelen 0,6 0,3 -0,9 0,0

Onderhoudsfonds gebouwen (Stadsbank van Lening) 0,2 0,3 -0,3 0,1

Gemeentelijk Wagenpark 0,0 3,6 0,0 3,6

Sociaal Plan Cition 0,0 7,0 0,0 7,0

overige voorzieningen 0,1 0,3 -0,2 0,2

totaal voorzieningen 3,1 11,5 -2,4 12,2

�� Onderhoudsfonds DFM: Er is € 1,0 miljoen onttrokken voor het project gekoeld waternet, het groene 
datacenter, de verbouwing van het stadhuis en de werkzaamheden aan installaties in de vergaderzalen

�� Voorziening terugbetaling efficiencyvoordelen CCA: een positief exploitatieresultaat als gevolg van 
efficiencyvoordelen wordt verrekend met deelnemers. Het volledige saldo is in 2010 terugbetaald aan de 
deelnemers

�� Aan het onderhoudsfonds van SBL is in 2009 iets meer onttrokken dan toegevoegd
�� Gemeentelijk Wagenpark: De hoogte van de voorziening, om toekomstige rentestijgingen op te kunnen 

vangen is vastgesteld op 5% van de boekwaarde van het wagenpark.
�� Sociaal Plan Cition: Deze voorziening heeft als doel het verschil tussen het huidige loon bij BV Cition en 

de overheidsinschaling te betalen conform de gemaakte afspraken bij de overgang van het personeel.

3.3  Investeringen

�� Een investering van € 3,7 miljoen (rendabel krediet – besluit van uw Vergadering d.d. 17 februari 2010) 
voor het oplossen van knelpunten van huisvesting in het stadhuis, in 2010 zijn voorbereidingen getroffen, 
de uitvoering vindt in 2011 plaats

�� Voor de verhuizing van DFM is een krediet van € 0,5 miljoen verstrekt. Hiervan is € 0,4 miljoen besteed, 
de verhuizing is gereed en het krediet kan worden afgesloten

�� Het inrichten van een groen datacenter in de kelder van het stadhuis, voor een totaalbudget van € 6,2 
miljoen, bestaand uit een krediet van € 4,9 miljoen en € 1,3 miljoen uit het groot onderhoudsbudget. Tot 
en met 2010 is hiervan € 5,3 miljoen besteed. Het datacenter is in 2010 in gebruik genomen en afronding 
van de investering vindt in 2011 plaats 

�� Voor de ICT ontvlechting tussen DST en Cition is een krediet van € 2,0 miljoen verstrekt. Hiervan is € 0,1 
miljoen besteed 

�� Ten behoeve van het Programma Personeel is een krediet van € 11,2 miljoen toegekend in 2005. 
Indexering tussentijds heeft geleid tot een aanvullend krediet van € 0,7 miljoen, waardoor het totale 
krediet € 11,9 miljoen bedraagt. Tot en met 2010 is hiervan € 11,8 miljoen besteed, de afronding van de 
investering vindt in 2011 plaats

�� Aan het krediet Transformatie basisinfrastructuur 2007 (Basis ICT Werkplek (2008)) is een bedrag van € 3,8 
miljoen toegekend. Tot en met 2010 is hiervan € 2,7 miljoen besteed. Eind 2010 is besloten het project 
Basis ICT Werkplek (in de huidige opzet stop te zetten en de verdere standaardisatie van de werkplek 
vanuit het uitvoeringsplan op te pakken. Het krediet voor het project Basis ICT Werkplek is eind 2010 
afgesloten. Hierdoor valt € 1,1 miljoen. aan resterende kredietruimte vrij

�� Een bedrag van € 11,1 miljoen was verstrekt aan het krediet Achterstallig Onderhoud. Hiervan is in 2010 
€ 4,8 miljoen besteed

�� Een krediet van € 7,4 miljoen is verstrekt aan ALL IP. Tot en met 2010 is hiervan € 4,9 miljoen besteed. 
Met een verwachte uitgave van € 2,5 miljoen in 2011, zal de investering afgerond worden

�� Gedurende 2010 zijn er door Dienst ICT uitgaven gedaan ten bedrage van € 0,5 miljoen ter 
voorbereiding op de migratie naar E-net 2.0 en de opbouw van de nieuwe regieorganisatie van E-net. 
Deze uitgaven waren destijds in de door uw Vergadering goedgekeurd kredietaanvraag voor E-net 2.0. 
(15 januari 2010) opgenomen als pm post. Hierover wordt een besluit aan uw Vergadering voorgelegd.
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4 Prioriteiten 2010

4.1  Realisatie prioriteiten 2010

Prioriteiten die betrekking hebben op de ambtelijke organisatie

Omschrijving prioriteit S/I Beschikbaar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gereali-

seerd resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Implementatie nieuw 
gemeentebreed 
financieel pakket

I5 500 500 0 Inrichting organisatie en 
financieel pakket

J

Overige prioriteiten

Omschrijving prioriteit S/I Beschikbaar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel om 

ultimo 2010 

op te nemen 

in reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gereali-

seerd resultaat

Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Regie op ICT/Werkplek 
standaardisatie

I4 3.400 3.400 0 Ingezet om de regie op 
het ICT stelsel vorm te 
geven

J

verbetering bedrijfs-
voering stadstoezicht

I4 400 400 0 Ingezet om besparingen 
te realiseren

J

Versterking control- en 
managementfunctie

I4 200 200 0 trainingen/workshops 
aan controllers en 
(toekomstige) risico-
managers van diensten 
en stadsdelen

J

4.2  Toelichting realisatie prioriteiten 2010

Implementatie nieuw gemeentebreed financieel pakket
Nadat de aanbesteding van één financieel pakket begin 2010 contractueel was afgerond, is medio 2010 
een start gemaakt met de voorbereidingen voor de inrichting van het pakket en het vormen van de 
projectorganisatie ten behoeve van de inrichting en implementatie van een nieuw Amsterdams Financieel 
Systeem (voorheen genoemd EnterpriseOne.)

De invoering van een financieel pakket is een van de actielijnen van het Uitvoeringsplan ICT. Op 29 juni 
2010 heeft ons College twee voordrachten geaccordeerd, te weten de voordracht m.b.t. het Realisatieplan 
ICT en de voordracht m.b.t. Hoofdlijnen heroverwegingen Bedrijfsvoering, waarin het belang van een snelle 
implementatie van het nieuwe financieel systeem is benadrukt.
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De projectorganisatie is ultimo 2010 vrijwel op sterke, waarbij in de vaste bezetting vrijwel volledig de 
doelstelling van inzet van interne deskundigen is gehaald. Daarnaast wordt externe deskundigheid ingezet 
voor incidentele (inrichtings)activiteiten, waaronder de inzet van de pakketspecialisten van de leverancier.
De voorbereidende activiteiten betroffen o.a. het ontwerpen van het Amsterdam Financieel Basismodel. 
Door middel van 30 workshops hebben 160 interne deskundigen van centrale diensten en stadsdelen de 
nadere inrichting geformuleerd. Dit traject loopt door tot in het eerste kwartaal 2011, met het Amsterdams 
Financieel Basismodel als product. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen bij de Dienst ICT voor het 
realiseren van een prototype omgeving. Ook heeft de ACAM analyses uitgevoerd m.b.t. EDP eisen en de 
organisatie van het beheer. 

Uw Vergadering heeft goedkeuring gegeven om, naast de incidentele prioriteit van € 0,5 miljoen, € 1 miljoen 
te besteden aan deze basisinrichting van het systeem en het treffen van voorbereidingen voor de pilot-
organisaties. Tot op heden is € 0,84 miljoen bovenop de incidentele prioriteit besteed. In januari 2011 wordt 
de basisrapportage voorgelegd aan ons College en uw Vergadering en vindt besluitvorming plaats over de 
verder benodigde financiering van dit project, die totaal geraamd is op € 11 miljoen.

Regie op ICT/Werkplek standaardisatie
Eenmalige prioriteit vorming DICT € 3,4 miljoen. Deze prioriteit is aan de directeur ICT toegekend om de 
regie op het ICT stelsel vorm te geven.

Verbetering bedrijfsvoering stadstoezicht
De toegekende prioriteit was bedoeld om te kunnen besparen op de bedrijfsvoering.

Versterking control & managementcyclus
Uit deze prioriteit zijn in 2010 trainingen/workshops betaald die aan controllers en (toekomstige) risicomana-
gers van diensten en stadsdelen worden gegeven. De opstartfase duurde langer dan was voorzien, vandaar 
dat de prioriteit dit jaar niet volledig is benut. Bij de volgende diensten zijn trainingen verzorgd: DIVV, DMB, 
GGD, stadsdeel Zuid. Het enthousiasme voor de trainingen is groot. Mede gezien de resultaatafspraken van 
directeuren van diensten voor 2011 is er nog wel werk te doen alvorens het risicomanagement een integraal 
onderdeel is van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Een voortzetting van trainingen, in 2011 is dan ook 
wenselijk. Hiervoor is een voorstel ingediend, waarin een nadere onderbouwing is opgenomen.
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Resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling

Maatschappelijk effect 
Amsterdam is een geliefde plek om te wonen, in een regionale woningmarkt. De ruimte 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  
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Verschil 
Rekening 

- Begroting

Totaal resultaatgebied

Lasten +  439,8  357,9  496,9  670,3

Baten -  353,9  266,7  330,5  464,5

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves  85,9  91,2  166,4  205,8

Toevoeging minus onttrekking reserves - 27,7  0,7 - 73,8 - 120,4

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves  58,2  91,9  92,6 85,4 6,5

Saldo reserves  388,1  237,2  314,0  268,0

Saldo voorzieningen  983,2  1.118,0  1.078,7  1.143,6

Investeringsuitgaven 0,0 0,0 0,0 0,0

In dit resultaatgebied maken mutaties in de reserves een groot deel uit van de baten en lasten. 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. 

Ultimo 2010 bedroeg het nadelig saldo van het resultaatgebied stedelijke ontwikkeling € 85,4 miljoen euro. De 
ontwikkeling van dit resultaat wordt hierna per subresultaatgebied toegelicht.

Bestuurlijke hoofdlijnen

De bestuurlijk relevante activiteiten worden onder een tweetal thema’s geschaard.
�� Metropool
�� Transformatie

Daarnaast wordt kort ingegaan op werkzaamheden, die vallen onder de noemer:
�� bewaking stedelijke samenhang

Metropool
Onder Metropool vallen alle werkzaamheden die betrekking hebben op de te ontwikkelen strategie van metro-
poolvorming in de Amsterdamse regio: Amsterdam eindigt niet bij de gemeentegrenzen. Ook de ambitie om 
Amsterdam terug te brengen in de top 5 van aantrekkelijke Europese steden sluit hier 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. 
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Structuurvisie
In 2009 is de Amsterdamse (ruimtelijke) structuurvisie opgesteld voor de periode 2010-2020. In nauwe 
samenhang met de Ruimtelijk Economische Agenda en andere stedelijke beleidskaders zijn de hoofdlijnen 
van de gewenste ontwikkeling, de hoofdzaken van het gemeentelijk te voeren ruimtelijk beleid (toetsings-
kader) en de wijze waarop de gemeente denkt die ontwikkeling te verwezenlijken (uitvoeringsagenda) 
opgenomen. 2010 stond in het teken van de structuurvisie en bijbehorend planMER en het voldoen aan de 
wettelijke eis om de structuurvisie digitaal uitwisselbaar te maken (DURP).

Metropoolregio
Het ontwikkelen van de Metropoolregio Amsterdam in nauwe samenwerking met de regiopartners, de 
stadsdelen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties door middel van bestuurlijke conferenties, 
uitvoering van de vervolgprojecten waartoe op de 7de Noordvleugelconferentie is besloten. Coördinatie van 
de ruimtelijke component van het MIRT.

Randstad Urgent
Leveren van bijdragen aan projecten in en mede coördineren van het rijksprogramma Randstad Urgent, 
waaronder Schaalsprong Almere, Randstad 2040 (nieuwe sleutelprojecten en metropolitane parken), 
Haarlemmermeer/Schiphol.

Schaalsprong Almere
Samenwerking met Almere aan de in het programakkoord en de RAAMbrief genoemde projecten: OV-SAAL, 
Markermeer/IJmeer, Werkmaatschappij Almere-Amsterdam

Schipholcorridor
Actualisering Ruimtelijke-economische Visie Schiphol en uitwerkingen hiervan.

Transformatie
Onder Transformatie vallen alle werkzaamheden die bijdragen aan verbetering van de ruimtelijke opbouw 
van het bestaand stedelijk gebied. Dit is een lastige opgave. Er moet ruimte gevonden worden voor 70.000 
woningen in bestaand stedelijk gebied. Daarnaast moet actief worden ingespeeld op (toekomstige) eisen 
van bewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Tegelijk moeten oplossingen worden gezocht in 
functiemenging, hergebruik van het bestaande, ruimtelijke samenhang en dubbel ruimtegebruik. Verken-
ningen via de waartsen zijn hiervoor de aangewezen werkwijze.

Noordoostwaarts
�� Samenwerking regionaal uitbreiden met Diemen, Muiden, Weesp, Waterland en Almere
�� Uitwisseling van ontwikkelingen/plannen
�� Verkenning naar de consequenties van klimaatverandering c.q. de wateropgave voor gebieden aan het 

IJ/IJmeer/Markermeer
�� Uitwerken verkenning inventarisatie openbare ruimte/recreatie langs het IJ. 

Zuidwaarts
�� In samenwerking met het stadsdeel Zuid worden de ontwikkelingsmogelijkheden verkend op de terreinen 

van parken en openbare ruimte, openbaar vervoer, vrijetijdsmilieus en grootstedelijke voorzieningen in de 
omgeving van de Zuidas

�� Speerpunten zijn: 
�� Schipholcorridor (i.s.m. Slotervaart), Sportas, kop Amstelscheg (i.s.m. Oost-Watergraafsmeer en 

Groengebied Amstelland)
�� verbindingen Centrum-Zuidas-Amstelveen/Buitenveldert
�� uitrol vrijetijdsmilieus 
�� het opstellen van een toekomstvisie Buitenveldert in relatie tot de Zuidas

Westwaarts
�� Lange termijn verkenning naar de ontwikkelingsmogelijkheden rond het IJ ten westen van de binnenstad 

binnen de ring A10, in samenwerking met Haven Amsterdam, buurgemeenten en de betrokken 
stadsdelen

�� samen met Zaanstad vindt verdere verkenning naar optimalisering van hindercontouren plaats en wordt 
gewerkt aan mogelijk vervolg op de Havensafari en optimalisering van verbindingen
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Zuidoostwaarts
�� Samenwerkingsverband in de Zuidoostlob richt zich vooral op bindende thema’s die door alle projecten 

heenlopen zoals:
�� infrastructuur
�� waterproblematiek 
�� transformatieopgaven 
�� stedelijke verdichting

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 2009 Begroting 

2010

Rekening 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal woningen waarvan bouw is gestart

(monitor = basisbestand OGA)

2007: 4.386 2.273 3.000 2.710 5.200

Doelstelling 2: 30% sociale huurwoningen op grote locaties en in de herstructurering

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 

2010

Rekening 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

In aanbouw genomen sociale huurwoningen 

van het totaal

2007: 33% In mei 2010 
rapporteert 
AFWC* over 
aantallen 2009

30% 29% 30%

* AFWC= Amsterdamse Federatie van Woningcoöperaties

Doelstelling 3: Binnen 30% sociaal, voldoende woningen voor speciale doelgroepen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 

2010

Rekening 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

In aanbouw genomen sociale huurwoningen 2.399 
(2007+2008)

1.500 787 
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 

2010

Rekening 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

zorgwoningen 669 (28%) In mei 2010 
rapporteert 
AFWC* over 
aantallen 2011

375 (25%) In mei 2011 
rapporteert 
AFWC* over 
aantallen 2010

350

grote woningen 529 (22%) 375 (25%) 424

‘gewone’ woningen 1.201 (50%)

eenheden voor studenten 262 250 244

overig 483 672 672

Doelstelling 4: Verlagen leegstand kantoren

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 

2010

Rekening 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Aantal m2 kantoren omgezet naar ander 

gebruik (aantal m2 x 1.000)

41 m2 (2007) 44 m2

115 m2 
omzetting 
gestart;
85 m2 
omzetting 
gepland;
348 m2 in 
initiatieffase

100 m2 41 m2 100 m2

* AFWC= Amsterdamse Federatie van Woningcoöperaties

2.1.2 Bouwen: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 1: Woningbouwproductie – streven startbouw 20.000 woningen
De kredietcrisis heeft grote impact op de woningbouwproductie. In het Actieplan 2009-2010 Woningbouw in 
tijden van crisis zijn de gemeentelijke maatregelen benoemd om de woningbouwproductie te stimuleren.
De gemeente heeft een regierol in het aanjagen van de woningbouwproductie.

Overzicht aantal startbouw woningen naar soort

Jaar Sociale huur Markt Totaal

2006 2.422 4.072 6.494 

2007 1.217 3.169 4.386 

2008 1.384 3.016 4.400 

2009 860 1.413 2.273 

2010 787 1.923 2.710 

6.670 13.593 20.263 

In 2010 is de bouw van 2.710 woningen gestart, waarvan 787 (29%) sociale huur. In 2010 zijn bij het rijk 
aanvragen ingediend in het kader van de stimuleringsmaatregel woningbouwproductie. In de met deze 
rijkssubsidie gehonoreerde projecten is de bouw van 1.665 woningen gestart. Hiermee is een bedrag van 
ruim € 11,2 miljoen gemoeid. De rijksregeling is dus een belangrijke stimulans geweest voor het starten van 
de bouw in 2010.
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Ook is dankzij de rijksregeling een doorstart gemaakt met de bouw van drie projecten (204 woningen) die stil 
was komen te liggen. 
In het kader van het gezond maken van het Vereveningsfonds en beheersing van de grondexploitaties heeft 
ons College in juli een voorwaardelijke projectenstop afgekondigd. In de zomermaanden is in nauw overleg 
met de planeigenaren een analyse gemaakt van de effecten van het stilleggen van een aantal plannen. Die 
effecten zijn bij de eerste projectenschouw financieel en programmatisch in beeld gebracht en deze zijn 
betrokken bij de besluitvorming in het kader van de Begroting 2011. In het vierde kwartaal van 2010 is een 
tweede projectenschouw gehouden. 
In Programakkoord 2010-2014 is de doelstelling ‘Woningbouwproductie – streven startbouw 20.000 
woningen’ geherformuleerd in ‘Stimuleren kansrijke projecten in de woningbouw’ onder de voorwaarde dat 
er rapportage en monitoring plaatsvindt.

Doelstelling 2: 30% sociale huurwoningen op grote locaties en in de herstructurering

Doelstelling 3: Binnen 30% sociaal, voldoende woningen voor speciale doelgroepen

Doelstelling: Voldoende aanbod woningen voor studenten en (andere) starters

Indicator Nulmeting en peildatum Begroting 

2010

Actualisatie 

2010

Rekening 2010

Realisatie van 7.600 studentenwoningen 

door een mix van maatregelen (niet alleen 

nieuwbouw)

3.397 studen-
tenwoningen

1-1-2009 1.305 2.140 5.200

Realisatie van 4.800 jongerenwoningen 

door een mix van maatregelen (niet alleen 

nieuwbouw) voor 2015

230 1-1-2009 525 300 1.3651

Behoud of vervanging van de bestaande 

locaties met in totaal ca. 2.100 

containerwoningen

0 1-1-2009 1.385 1.385 1.380

Het programma voor studentenhuisvesting 2006-2010 betrof 7.600 woningen. De toevoeging vindt voor 
een deel plaats in de bestaande woningvoorraad door labelen en tijdelijke verhuur van woningen aan 
studenten. Voor het overige deel moet studentenhuisvesting worden gerealiseerd door nieuwbouw, inclusief 
transformatie van kantoren. Met deze mix van maatregelen zijn 2.605 eenheden voor studenten toegevoegd 
in 2010.
Het aantal eenheden is als volgt opgebouwd:

Labelen 2 370

Tijdelijke verhuur 3 1.046

75 Watt 380

Zoete Haring 22

Daalwijk 232

Aletta Jacobslaan 555

Totaal 2.605

Ter stimulering van de start van de bouw van projecten zijn stimuleringsbijdragen toegekend. Dit heeft ertoe 
geleid dat in 2010 gestart is met het project Aletta Jacobslaan: de transformatie van een kantoor tot 555 
studenteneenheden. Ook zijn stimuleringsbijdragen toegekend aan twee andere grote nieuwbouwprojecten: 
het GAK-gebouw (300 eenheden) en Science Park2 (625 eenheden). Weliswaar iets vertraagd wordt in 2011 
gestart met de (ver)bouw hiervan.
Van de tijdelijke containerwoningen op bestaande locaties is in 2010 op twee locaties (NDSM-werf en 
Wenckebachweg) de verlenging van de exploitatietermijn geregeld. Hiermee is aan de doelstelling voldaan 
om in totaal circa 2.100 containerwoningen op de bestaande locaties te behouden of te verplaatsen. 
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Het programma voor jongerenhuisvesting beslaat de periode 2007-2015. In het Plan Jongerenhuisvesting 
2011-2015 zijn de resultaten over de periode 2007-2010 opgenomen. Er zijn in totaal 2.115 woonplekken 
voor jongeren gerealiseerd. Het zijn de maatregelen in de bestaande woningvoorraad (labelen en tijdelijke 
verhuur) die succesvol zijn. Het Plan Jongerenhuisvesting 2011-2015 bevat ook het programma voor de 
komende vier jaar. 

In het eerste kwartaal 2011 wordt gerapporteerd over de voortgang van het programma jongeren- en 
studentenhuisvesting in 2010 en de gehele periode 2006-2010.

Overzicht aantal startbouw woningen naar soort

2006 2007 2008 2009 2010 Totaal

Realisatie van 7.600 studentenwo-
ningen door een mix van maatregelen 
(niet alleen nieuwbouw)

3.397  1.340  2.605  7.342 

Realisatie van 4.800 jongerenwo-
ningen door een mix van maatregelen 
(niet alleen nieuwbouw) voor 2015

 230  520  1.365  2.115 

In de stand van Zaken Plan van Aanpak studenten- en jongerenhuisvesting 2009-2014, zijn de cijfers voor 
het aantal eerste verhuringen op basis van de Leegstandwet opgenomen voor de periode tot 1 september 
2009 (588 woningen). In periode september tot en met december 2009 hebben de corporaties DUWO, 
Stadgenoot, De Key, Rochdale en Ymere nog eens 237 woningen voor de eerste maal verhuurd op basis 
van de Leegstandswet. Deze zijn toegevoegd aan de cijfers over 2009. Het totaal aan gerealiseerde 
studentenwoningen komt hiermee op 1.340 in 2009.
Bovenstaande wijkt af van de eerder in de Jaarrekening 2009 gepresenteerde cijfers.

Doelstelling 4: Verlagen leegstand kantoren

Indicator Nulmeting en peildatum Begroting 

2010

Actualisatie 

2010

Realisatie na  

9 maanden

Rekening 

2010

Aantal m² kantoorvloeroppervlak 

omgezet naar ander gebruik

leegstandpercentage

41 m²
44 m²

20%

2007
2008

100 m²

17%

1,5 m²

17%

4,1 m²

17%

Een gezonde kantorenmarkt kent een leegstand van 4-8%. Deze frictieleegstand is nodig om verhuizingen, 
verhuur en verkoop mogelijk te maken. In Amsterdam staat circa 17% van de kantoorvloeroppervlakte leeg. 
Dit komt neer op 1,3 miljoen vierkante meter, waarvan ongeveer de helft structurele leegstand. Langdurige 
leegstand leidt tot vermogensschade op pand- en gebiedsniveau.Op macroniveau is leegstand slecht voor 
het investeringsklimaat van de stad en de investeringsbereidheid van vastgoedbeleggers. Het effect is 
verpaupering en verschraling van het aanbod. Dit heeft negatieve gevolgen voor het vestigingsklimaat, wat 
weer slecht is voor de concurrentiepositie van Amsterdam.

1  Gebaseerd op aantal gelabelde woningen in 2010 en het cumulatieve aantal woningen in tijdelijke 
verhuur.

2 Bij het labelen van woningen voor studenten / jongeren wordt een deel van de reguliere bestaande 
woningvoorraad exclusief voor studenten / jongeren gereserveerd. Woningen kleiner dan 40m2 kunnen 
door corporaties worden gelabeld, voor het labelen van grotere woningen moet toestemming worden 
gevraagd aan het stadsdeel. Voor studenten gelabelde woningen worden met een campuscontract 
verhuurd.

3 Tijdelijke verhuur betreft de verhuur van woningen in het kader van de Leegstandswet. Het betreft sloop- 
en renovatiepanden (maar ook mogen via de Leegstandswet woningen in afwachting van koop tijdelijk 
worden verhuurd) welke in totaal maximaal vijf jaar in het kader van de Leegstandswet mogen worden 
verhuurd. 
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De gemeente Amsterdam heeft zich in het Programakkoord 2006-2010 ten doel gesteld de Amsterdamse 
kantorenmarkt gezond te maken. Dit betekent dat vraag en aanbod met elkaar in evenwicht moeten zijn en 
dat overcapaciteit terug is gebracht. In dat kader wordt gewerkt aan een kantorenstrategie. Daarin wordt 
een visie op de ontwikkelingen op de Amsterdamse en de regionale kantorenmarkt gegeven en de regierol 
van de overheid omschreven. In de kantorenstrategie wordt een relatie gelegd tussen nieuwbouw en de 
bestaande voorraad. De relatie is cruciaal, omdat de kantorenmarkt blijvend veranderd is van een groeimarkt 
naar een vervangingsmarkt. 

Voor de periode 2006-2010 gold de ambitie om 100.000 m² kantoorvloer per jaar een andere invulling 
te geven. In het Programakkoord 2010-2014 is de ambitie naar 50.000 m2 per jaar bijgesteld. Voor de 
realisering van deze doelstelling is de kantorenloods verantwoordelijk. De kantorenloods brengt partijen 
bij elkaar (privaat/ publiek), heeft een signalerende functie en jaagt projecten aan. De kantorenloods geeft 
knelpunten aan bij transformatie en zorgt samen met het gemeentebrede Transformatieteam dat passende 
condities worden geschapen, met als doel gewenste transformaties te versnellen (zie hierna ‘Actieplan’). 

Realisatie
Door de huidige economische situatie hebben veel initiatiefnemers hun ambitie moeten bijstellen. De 
financiële crisis heeft onder andere als consequentie dat het aantrekken van kapitaal duurder is geworden. 
Leegstand drukt zwaar op de balans en levert solvabiliteitsproblemen op. In combinatie met de afgenomen 
vraag naar vastgoed(producten) heeft dit veel partijen in een moeilijke positie gebracht.

Een pand wordt aangemerkt als ‘getransformeerd’ als de deuren van de nieuwe functie (bijvoorbeeld wonen 
of hotel) zijn geopend. Vooralsnog is dat voor dit jaar beperkt gebleven tot enkele tijdelijke invullingen. In 
2010 is 4.100 m² omgezet naar ander gebruik.In het kantoorpand Frankemaheerd in stadsdeel Zuidoost is 
500 m² getransformeerd naar ruimte ten behoeve van startende ondernemers (kleinschalige bedrijvigheid) 
en 1.000 m² ten behoeve van sociaal maatschappelijke voorzieningen. In het vierde kwartaal 2010 is 
Conscious Hotel Vondelpark aan de Overtoom geopend. Daarmee is 2.600 m² leegstaande kantoorruimte 
van de markt gehaald en met een andere bestemming in gebruik genomen. 

Verder is van een aantal concrete lopende transformatieprojecten de verwachting dat in de nieuwe functie 
de deuren in 2011 of begin 2012 worden geopend:
�� Rembrandtparkgebouw (36.000m²) aan de Staalmeesterslaan in Nieuw-West: Hotel, onderwijs, wonen
�� Achmeapand aan de Molenwerf 2-10 (22.000m²): Wonen en/of kleinschalige bedrijvigheid
�� GAK-gebouw aan het Bos en Lommerplantsoen (39.000m²): Deels studentenhuisvesting (296 eenheden)
�� Aletta Jacobslaan 7 (7.600m²): Studentenhuisvesting
�� Holendrecht Centre aan de Paarlbergweg (36.000m²): Studentenwoningen en huisvesting bijzondere 

doelgroepen
�� voormalig Burgerziekenhuis aan de Linnaeusstraat (5.200 m²): Hotel
�� Hirschgebouw aan het Leidseplein (13.000m²): Gemengde voorzieningen
�� Orlyplein 141-157 in Sloterdijk (9.750 m²) : Hotel
�� Orlyplein 1-67 in Sloterdijk ( 5.300 m²): Hotel 

Dit betekent dat voor ruim 170.000 m² plannen tot omzetting zeer concreet zijn.

Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de werkzaamheden van de kantorenloods. Het bestuur wordt ieder 
half jaar, door middel van een halfjaar- en jaarverslag, geïnformeerd. Het jaarverslag 2010 zal in het eerste 
kwartaal 2010 aan ons College worden voorgelegd. 

Actieplan
In het zomerreces (juli t/m september 2010) hebben vertegenwoordigers van de diensten Ruimtelijke 
Ordening (DRO), Milieu en Bouwtoezicht (DMB), Wonen, Zorg en Samenleven (DWZS), de Bestuursdienst en 
OGA brainstormsessies gehouden hoe te komen tot onorthodoxe voorstellen met als doel een doorbraak te 
forceren en resultaat te behalen bij transformatieprojecten. De ideeën van de verschillende diensten, gezien 
vanuit hun eigen invalshoek, zijn door de kantorenloods gebundeld in een Actieplan Tegengaan leegstand 
van kantoren van 12 oktober 2010. In dat kader is een nieuw werkplan kantorenloods 2011-2014 opgesteld. 
Dit werkplan is 14 december jl. door ons College behandeld.

Onderdeel van het actieplan Tegengaan leegstand van kantoren is de oprichting van een gemeentebreed 
transformatieteam, waarin in ieder geval vertegenwoordigers van eerder genoemde diensten zitting 
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zullen nemen. Dit gemeentebrede transformatieteam zal zich inzetten voor het scheppen van passende 
gemeentelijke condities. OGA is trekker en komt in januari 2011 met een voorstel voor de organisatiestruc-
tuur (diensten, capaciteit uitgedrukt in personeel en geld). 

Vooruitlopend hierop heeft de kantorenloods verschillende opdrachten uitgezet op het gebied van de 
haalbaarheid van studentenwoningen bij transformatie en een onderzoek naar mengvormen van wonen, 
short stay en logies.

Project traineepool gemeente Amsterdam
In het kader van het zoeken naar onorthodoxe maatregelen met als doel een doorbraak te forceren en 
resultaat te behalen bij transformatieprojecten, heeft de wethouder Grondzaken samen met de kantoren-
loods aan de gemeentelijke traineepool 12 de opdracht gegeven om een transformatieplan op te stellen 
voor het leegstaande kantoorpand aan de Nieuwpoortstraat in stadsdeel West. Zowel het stadsdeel als de 
eigenaar van het pand werken hieraan mee. Op 24 september 2010 is het startsein gegeven en op 20 januari 
2011 is het project afgerond.

2.1.3 Bouwen: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009 

Begroting
2010

Actualisatie
2010

Rekening
2010

lasten + 33,4 32,4 27,4 25,4

Waarvan:

Doelstelling 1 3,4 4,3 4,3

Doelstelling 2 en 3 30 28,1 21,1

Baten - 53,3 23,9 21,9 32,4

Waarvan:

Doelstelling 1 0,2 0,2 1,0

Doelstelling 2 en 3 53,1 23,7 26,4

Mutaties in reserves - 7 - 10,4 - 6,9 - 2,7

Saldo - 27 - 1,9 - 1,3 - 4,7

Het positief resultaat van het subresultaatgebied Bouwen bedraagt € 4,7 miljoen, een verbetering per saldo 
van € 2,8 miljoen ten opzichte van de begroting, omdat de lasten daalden met € 5,2 miljoen en de baten 
met € 2,4 miljoen. 

Doelstelling 1
De afgelopen jaren heeft uw Vergadering omvangrijke bedragen uitgetrokken voor de stimulering van de 
woningbouw, inclusief studenten en jongerenhuisvesting. De bestemmingsreserve aanjagen woningbouw-
productie is voor het stimuleren van de woningproductie en het creëren van voldoende woningen voor 
starters en studenten. Verder zijn in 2010 de salarislasten (en de ondersteuning) van de woningbouwregisseur 
en de kantorenloods (deels) gedekt uit de reserve aanjagen woningbouw.

Per saldo is in 2010 € 1,4 miljoen onttrokken aan de reserve aanjagen woningbouwproductie. 
�� Voor het reservedeel aanjagen woningbouw is € 1,1 miljoen onttrokken, dat is € 0,6 miljoen minder dan 

begroot
�� Aan het deel voor starters en studentenhuisvesting is conform begroting de structurele prioriteit van € 0,4 

miljoen toegevoegd. De onttrekking bedroeg € 0,7 miljoen, dat is € 0,4 miljoen meer dan begroot. Dit 
houdt verband met het toekennen van een bijdrage aan het project Aletta Jacobslaan van € 0,4 miljoen

De reserve aanjagen productie /jongerenhuisvesting is bestemd voor verlaagde aanvangshuren. De 
aanwending is afhankelijk van de ontwikkeling in projecten. De realisatie bedroeg in 2010 € 1 miljoen. 

Doelstelling 2 en 3
De baten en de lasten hebben grotendeels te maken met oude regelingen en reserves en voorzieningen. 
In de rekening zijn de lasten € 7 miljoen lager dan de baten €2,7 miljoen hoger. Dat komt vooral door lagere 
uitgaven ten laste van het KTA-deel van het stimuleringsfonds. De hogere baten zijn het gevolg van lagere 
baten bij de kapitaallasten voor leningen aan woningcorporaties (- € 1,3 miljoen). Hogere baten bij het BWS 
€ 1,7 miljoen (zie reserves en voorzieningen), en niet begrote mutaties voor de voorzieningen Nationaal 
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restauratiefonds en Borgstelling leningen van Trodasbank aan broedplaatsen van respectievelijk € 1,1 en 
€ 1,0 miljoen.

Doelstelling 4
De realisatie is conform begroting. Voor de activiteiten van de kantorenloods is in 2010 € 0,2 miljoen 
onttrokken uit de reserve aanjagen woningbouw. Daarnaast is de voor 2010 toegekende incidentele prioriteit 
van € 0,15 miljoen besteed.

2.2  Subresultaatgebied Wonen

2.2.1 Wonen: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Doelstelling 5: Bevorderen doorstroming

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Gemiddelde inschrijftijd 

starters bij eerste woning

2006: 6,5 jaar 7 7,5 7,3

Gemiddelde woonduur 

doorstromers

2006: 13,8 jaar 15 13 15,6

Doelstelling 6: Vergroting woningaanbod in het middensegment

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal woningen in 

middensegment

114.000 (2005) 128.000 135.000 Gegevens 
komen 2 jaarlijks 
beschikbaar. 
Volgende 2011

135.000

Doelstelling 7: Harde aanpak illegale verhuur en huurpiraten

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

aantal Zoeklichtprojecten 6 (2007) 8 9 8 9

aantal in behandeling 

genomen meldingen 

onrechtmatige bewoning

1.534 2.099 1.900 2.021 1.900

aantal vrijgekomen onrecht-

matig verhuurde woningen

649 931 850 1.182 600

aantal handhavingsbesluiten 914 1.749 1.000 1.570 1.000
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

aantal beëindigingen 

van illegale activiteiten 

bemiddelingsbureaus

64 29 50 10 50

Doelstelling 8: Versterking bewonersorganisaties

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Wijksteunpunten in alle 

stadsdelen

In alle stadsdelen 
een steunpunt of 
steunpunten in 
voorbereiding

Bereikt In alle stadsdelen 
is een operationeel 
steunpunt 
aanwezig

Zie 2009 Wijksteunpunten in 
alle stadsdelen

Doelstelling 9: Voldoende aanbod betaalbare woningen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Jaarlijks toewijzing woningen 

aan lagere inkomens

8.564 (2007) In mei 2010 
rapporteert AFWC 
over aantallen 
2009

8.500 In 2011 rapporteert 
AFWC over 
aantallen 2010

8.500

Overig

Doelstelling 10: Het bieden van ondersteuning aan mensen op het gebied van wonen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Het huisvesten van mensen met een 

bijzonder woonprobleem

4.849 (2007) 4.383 4.200 3.468 4.300

Het verstrekken van Startersleningen 132 210 200 649 200

Het beheren van:

Woonwagens en 

Standplaatsen:

38
165

31
164

28
167

23
167

40
163

Geluidssaneringen gevels 20.000 

woningen

1.942 1.258 800 1.643 800

Burgers informeren over woonbeleid 

en woonpraktijk in Amsterdam, met

Aantal klantencontacten

Aantal bezoekers aan de wonensite

47.484
999.010

55.575
1.044.321

46.000
1.000.000

52.799
1.094.254

44.000
1.000.000
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Doelstelling 11: Het uitoefenen van toezicht op naleving van de Huisvestingsverordening

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Afgegeven huisvestingsvergunningen 11.378 (2007) 12.003 12.000 9789 13.000

Afgegeven vergun. tijdelijke verhuur 2.259 2.427 2.500 2927 2.200

Buitendienstonderzoeken 3.323 3.996 3.500 3924 3.000

Doelstelling 12: Vertegenwoordiging gemeentebestuur

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Vertegenwoordiging inzake bezwaar 502 (2007) 1.343 1.000 1.327 750

Vertegenwoordiging inzake beroep 85 165 125 283 150

Doelstelling 13: Gedifferentieerd aanbod van woningen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Goedkope huur 58% (2005) 48,8 49% Volgende 
meting in 

onderzoek WIA 
in 2011

49%

Middeldure huur 17%

33,2 35%

Volgende 
meting in 

onderzoek WIA 
in 2011

35%
Goedkope en middeldure koop 13%

Dure huur 1%

18,0 17%

Volgende 
meting in 

onderzoek WIA 
in 2011

17%
Dure koop 11%

Doelstelling 14: De gemeentelijke taken bouw- en woningtoezicht worden op adequaat niveau uitgevoerd

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Vergunningverlening vindt plaats 

binnen wettelijke termijn, aantal 

beschikkingen

97,4% van 1.471 
(2008)

1.365 
0,9%

99% van 750 99% van 1155 900

Toetsing binnen wettelijke voor-

schriften: % zaken dat in rechte in stand 

blijft

90% van 31 
(2008)

3,4% (46 stuks) 90% van 50 98% van 102 2.500 goedkeu-
ringen 600 controles 
65 zaken

Toezicht: er ws de vergunning 63 (2008) 79 60 43
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Adviseren en informeren: tijdig, 

adequaat en juridisch houdbaar 

10.824 (2008) 10.417 10.000 
welstands 
adviezen

9818 12.000 
welstandsadviezen

2.2.2 Wonen: Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 5: Bevorderen doorstroming 
Door de schaarste op de woningmarkt en de afname van de bouwproductie is de doorstroming lager komen 
te liggen. Inschrijfduur en benodigde woonduur zijn opgelopen. De beste remedie om daar wat aan te doen 
is het bouwen van woningen. Juist dat zal de komende jaren eerder minder dan meer worden. Daarom 
worden in het kader van een bestuurlijke opdracht diverse scenario’s ontwikkeld voor een woonruimteverde-
ling die meer beweging in de markt brengt.

Doelstelling 6: Vergroting woningaanbod in het middensegment
Het aanbod in het middensegment is vergroot door het mogelijk maken van de verkoop van corporatie-
woningen en particuliere huurwoningen aan eigenaar bewoners. Juist die woningen hebben relatief vaak 
koopprijzen in het middensegment (< € 220.000,- ). 

Doelstelling 7: Aanpak illegale verhuur en huurpiraten
Bij de aanpak van illegale verhuur en huurpiraten zien we dat de meer stringente handhaving duidelijk 
effecten heeft in de stad: het levert jaarlijks meer woningen op voor nieuwe verhuur en meer mensen melden 
ook daadwerkelijk woonfraude bij het Meldpunt Zoeklicht. De naamsbekendheid van Zoeklicht wordt 
volgens onderzoek van O+S jaarlijks ook groter. Nieuw in 2010 was de invoering van de bestuurlijke boete. 
Het is een lik-op stuk-instrument, waarbij overtredingen meteen kunnen worden aangepakt. Juist hierdoor 
en door de hoogte van de boetes (kan oplopen tot € 18.500) krijgt het in de praktijk ook steeds meer een 
preventieve werking. 

Conform begroot voor 2010 hebben er afgelopen jaar acht Zoeklichtprojecten plaatsgevonden. Het aantal 
meldingen dat in behandeling is genomen, is met 2021 ruim 100 meer dan vorig jaar. Er is sprake van een 
sterke toename van het aantal handhaafbesluiten: 1.570 in plaats van de verwachte 1.000. Het effect daarvan 
laat zich goed zien in een toegenomen aantal weer rechtmatig verhuurde woningen: van 931 in 2009 naar 
1.182 in 2010. Een goede prestatie, aangezien de handhaving effecten heeft ondervonden van de discussie 
die vanaf het zomerreces zich voltrok over de vergunningverlening en de handhaving op woonfraude. Samen 
met de corporaties heeft DWZS ervoor gezorgd dat in 2010 in totaal ruim 2.000 woningen weer rechtmatig 
worden verhuurd. 

Doelstelling 8: Versterking bewonersorganisaties
De versterking van de Wijksteunpunten Wonen is in 2009 geïmplementeerd.

Doelstelling 9: Voldoende aanbod betaalbare woningen
Over 2010 wordt door de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties gerapporteerd in 2011. In de 
Jaarrekening 2010 zijn de resultaten over 2009 opgenomen. Het aanbod betaalbare woningen was in 2009 
ruim voldoende. Dat is mede het gevolg van de afspraken die de gemeente hierover gemaakt heeft met de 
corporaties. 

Doelstelling 10: Het bieden van ondersteuning aan mensen op het gebied van wonen

Starterslening
Eind 2007 is de Amsterdamse starterlening in werking getreden. Deze lening was bedoeld om starters op de 
huizenmarkt een financieel steuntje in de rug te bieden.
Medio 2009 zijn de voorwaarden versoepeld, (men hoefde bijvoorbeeld geen sociale huurwoning achter te 
laten), en kwam de productie op gang. In 2009 werden 210 woningen voorzien van een starterlening, in 2010 
waren dat er 649. Hierdoor was medio 2010 reeds de limiet bereikt en moest de regeling worden stopgezet.
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Burgers informeren over woonbeleid
In 2010 zijn de websites een belangrijk informatiemiddel. Het is de bedoeling dat de websites opgaan in de 
website Amsterdam.nl, waarvoor thans de voorbereidingen worden getroffen.

Indicaties verstrekt
De woningmarkt in Amsterdam zit vast. Mede daartoe zijn in januari 2010 de criteria voor een urgentiever-
klaring op medische/sociale gronden aangescherpt. Tevens zijn de urgentiecriteria met de G4 vergelijkbaar 
gemaakt. Het gevolg is minder urgentieverklaringen, minder aanvragen en minder woningen naar urgenten. 
De raming moet aangepast door de beleidswijziging.

Woningen verhuurd aan doelgroepen
�� Medisch/sociale urgenten: er zijn minder urgentieverklaringen verstrekt door scherpere normen. Minder 

urgentieverklaringen leiden tot lagere aantallen woningen verhuurd aan urgenten
�� Stadsvernieuwing particulier: door de bouwcrisis wordt door particuliere eigenaren minder gerenoveerd 

en gesplitst waardoor er minder uitplaatsingen zijn
�� Uit de opvang: de uitstroom uit de maatschappelijke opvang loopt achter op de raming. De opvanginstel-

lingen bieden minder cliënten bij de uitstroomtafels aan dan bij aanvang van dit jaar was verwacht (en in 
doelstellingen geëist)

�� Beroepsgroepen: er zijn in 2010 minder woningen naar beroepsgroepen gegaan dan maximaal mogelijk. 
De politie heeft niet het volledige contingent van 75 woningen nodig gehad. Op het vlak van zorg en 
onderwijs zoekt een aantal kandidaten momenteel nog in WoningNet

�� Rolstoelwoningen: het aantal verhuizingen bij de rolstoelwoningen was hoger dan geraamd.

Statushouders
�� In 2010 zijn 39 verblijfsgerechtigden meer gehuisvest dan de taakstelling van 460 personen 
�� In het laatste kwartaal van 2010 zijn nog 13 pardonners gehuisvest die hun bezwaarprocedure hebben 

gewonnen. Deze zijn gehuisvest zonder financiële compensatie door het rijk en zonder compensatie op 
de reguliere taakstelling.

Klantcontacten
�� Het aantal verzoeken om wooninformatie in 2010 is met 52.799 hoger dan geraamd. Dit komt met name 

door meer telefoongesprekken 
�� Door verscherping van de urgentieregels m.i.v. 1 januari 2010 zijn er minder afspraken voor balie- en 

spreekkamergesprekken gemaakt
�� Het percentage voor de wachttijd voor de balie: 95% van de bezoekers is in 2010 binnen 20 minuten 

geholpen
�� Het aantal telefoongesprekken is met 124% hoger dan de raming. Tot en met het derde kwartaal heeft 

Antwoord meer gesprekken doorgezet dan geraamd. Vanaf oktober heeft Antwoord als eerste lijn, 
met een langzaam èn gestuurd toenemend percentage, meer binnenkomende telefoongesprekken 
afgehandeld.

Doelstelling 11: Het uitoefenen van toezicht op naleving van de Huisvestingsverordening
De effecten van de economische crisis op de woningmarkt zijn ook merkbaar in het aantal vergunningen 
dat vorig jaar is afgegeven. Er zijn beduidend minder reguliere vergunningaanvragen gedaan, terwijl 
daarentegen een flinke stijging is te zien in het aantal vergunning voor tijdelijke contracten. Het aantal 
vergunningaanvragen voor tijdelijke verhuur was vorig jaar 500 hoger dan geraamd voor 2010. Gezien de 
bouwstop die voor vele projecten in de stad is afgekondigd, zal deze tendens nog wel enige tijd zichtbaar 
zijn. Tijdelijke verhuur en andere tijdelijke contracten (zoals campuscontracten) geven verhuurders meer 
mogelijkheden om flexibel om te gaan met hun woningen in afwachting van bijvoorbeeld grote renovatie, 
sloop of verkoop. 

Het aantal buitendienstonderzoeken is met bijna 4.000 ook duidelijk meer (bijna 500) dan de prognose. Het 
meeste van deze buitendienstonderzoeken betreft onderzoek in verband met woonfraude. Daarnaast verricht 
de buitendienst ook puntentellingen van woningen om te bepalen of een woning vergunningplichtig is of 
niet. Dit laatste gebeurt vrijwel altijd als er hierover een verschil van mening is met de eigenaar. Bij blijvend 
verschil van mening wordt de huurcommissie ingeschakeld. 
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Doelstelling 12A: Vertegenwoordiging gemeentebestuur
Het totaal aantal binnengekomen bezwaren is licht toegenomen met 6%. Nieuw zijn de bezwaren ingediend 
(21) vanwege het begin 2010 nieuw ingestelde bestuurlijke handhavingsinstrument van een financiële boete 
voor het illegaal in gebruik nemen en geven van goedkope huurwoningen. Daarnaast zijn de opgelegde 
dwangsommen iets gestegen in aantal. Er is een daling van het aantal bezwaren vanwege weigeren 
huisvestingsvergunning (van 85 in 2009 naar 38 in 2010). 

De gemiddelde doorlooptijd voor de afhandeling van stedelijke ontwikkeling bezwaren van 79 dagen ligt 
onder de wettelijke termijn van 84 dagen. Een derde van alle bezwaren is niet afgehandeld binnen 84 
dagen. Uitschieters zijn daarbij de bezwaren tegen urgenties op grond van medische indicatie waarvoor 
nieuw medisch advies moet worden gevraagd, bouwsubsidies en  Amsterdams Middensegment Hypotheek 
aanvragen waarvoor veelal nieuwe stukken moeten worden overlegd.

Doelstelling 13: Gedifferentieerd aanbod van woningen
Het gedifferentieerde aanbod is mede te danken aan de afspraken die gemaakt zijn met de corporaties. 
Daarnaast hebben het woningbouwbeleid en beleid voor verkoop van particuliere huurwoningen differenti-
atie tot gevolg.

Doelstelling 14: De gemeentelijke taken bouw- en woningtoezicht worden op adequaat 
niveau uitgevoerd.

Algemeen
De invloed van de kredietcrisis liet zich in 2010 ook verder gelden bij Bouw- en Woningtoezicht. Het aantal 
vergunningaanvragen daalde 16% t.o.v. 2009, maar bleef 53% boven het begrote aantal van 750. De 
bouwaanvragen waren over het algemeen eenvoudiger van aard; deze hadden gemiddeld een 30% lagere 
bouwsom dan voor de crisis en het aantal benodigde constructieve deelgoedkeuringen lag eveneens 30% 
lager. 
Het grotere aantal vergunningen dan geraamd, de projectorganisatie voor de Noord/Zuidlijn en 
Westrandweg/2e Coentunnel, de invoering van de Wabo en de ontwikkeling van de het Stedelijk Vergun-
ningen Pakket (SquitXO) vergden beduidend meer inzet dan geraamd.

Het aantal welstandsadviezen daalde met 5% t.o.v. 2009, hetgeen onder invloed van de kredietcrisis 
voorspelbaar was, maar bleef slechts 2% onder het begrote aantal voor 2010.

Projecten Noord-Zuidlijn en 2e Coentunnel/Westrandweg
De in 2009 opgezette projectorganisatie is in 2010 voortgezet en uitgebreid met een vaste projectmanager. 
Met de projectorganisatie wordt een specifiek bij het project passende vorm van bouwtoezicht toegepast. 
Bij een regulier bouwproject wordt hoofdzakelijk op product getoetst. Voor grote infrastructurele projecten 
als de Noord/Zuidlijn en de 2e Coentunnel/Westrandweg is deze vorm van toezicht niet passend. Hier wordt 
nu gebruik gemaakt van toetsing op proces en systeemniveau. Factoren die van belang zijn, zijn het type 
opdrachtgever en aannemerscombinatie, type contract en de inzet van interne en externe specialisten. De 
intensiteit van de producttoetsen wordt gebaseerd op de kwaliteit van het proces van de vergunninghouder. 

Als instrument hierbij wordt gebruik gemaakt van risicomanagement. Er is gestart met een training van 
de projectmedewerkers in het gebruik maken van risico-analyses bij het bepalen van de momenten en 
intensiteit van het toezicht. 

Voor het toezicht houden op systeem- en procesniveau wordt tweewekelijks overlegd op diverse niveaus 
met beide projectorganisaties. Problemen worden op die wijze vroegtijdig gesignaleerd. De rol namens het 
bevoegd gezag is daardoor veel transparanter en effectiever. 

Tunnelveiligheid
Sinds 2006 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid en de rol van bevoegd gezag op het gebied van 
tunnelveiligheid. Hiervoor is momenteel 1 fte geraamd. Inmiddels blijkt dat dat bij lange na niet genoeg 
is om de taak daadwerkelijk aan te kunnen. De gemeente moet aan de beheerders van bestaande (weg)
tunnels aangeven welke maatregelen nodig zijn om per 1 mei 2014 aan de nieuwe eisen te voldoen. Voor 
gerenoveerde en nieuw te openen tunnels moet De gemeente ook de aanvraag openstellingsvergunning 
beoordelen. 
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Onder andere in het kader van de vertraging van het project Renovatie metro Oostlijn, kwam naar voren dat 
het aanbeveling verdient om in 2011 de afbakening van deze verantwoordelijkheden te verduidelijkheden, 
zodat de rol van bevoegd gezag hier niet onder hoeft te leiden.

Handen In Een
Het project is ten einde en de coördinatie van de scholing van nieuwe BWT-inspecteurs is overgenomen 
door de ‘Stichting BWTopleiding.nl’. 
Van de eerste groep van 29 trainees zijn er nog 19 over; de rest is afgevallen. Van de tweede lichting van 17 
personen is de plaatsing door de gevolgen van de kredietcrisis problematisch.

Harmonisatie leges stad en stadsdelen
Uw Vergadering heeft ingestemd met een gedeeltelijke harmonisatie met de stadsdelen; de stijging van de 
niet bouwsomgerelateerde leges is gemaximeerd op 25%.
De bouwsomgebaseerde leges is halverwege 2010, met uitzondering van het tarief voor bouwkosten boven 
de € 5 miljoen, volledig gelijkgetrokken met het tarief van de stadsdelen.

Wabo - SVP
De invoering van de Wabo was aanvankelijk gepland op 1 juli 2010, maar is uitgesteld naar 1 oktober 
2010, vanwege technische problemen met het Omgevingsloket Online. Tegelijkertijd met de invoering 
van de Wabo is het backoffice programma Squit XO in gebruik genomen. In de week voorafgaand aan de 
datum van invoering is nog een groot aantal bouwaanvragen ingediend. Vanaf de datum van invoering van 
Wabo en Squit XO, hebben de gebruikelijke kinderziektes bij het implementeren van nieuwe wetgeving en 
nieuwe software tot vele knelpunten en vertragingen geleid. Veel tijd is gestoken in het oprichten van een 
beheerorganisatie die deze knelpunten in kaart kan brengen en besluitvaardig kan optreden bij het oplossen 
van de knelpunten.
Aansluiting op het BAG, digitaal annoteren en digitaal vergunnen, zijn voorbeelden van grotere kwesties die 
nog opgepakt moeten worden.

2.2.3 Wonen: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 39,8 38,2 38,9 61,7

Waarvan:

Doelstelling 5 t/m 13 27,2 25,5 44,9

Gemeentelijke taken bouw- en woningtoezicht (D14) 12,6  12,7 16,8

Baten - 17,0 12,7 25,8 46,7

Waarvan:

Doelstelling 5 t/m 13 4,9 2,8 35,1

Gemeentelijke taken bouw- en woningtoezicht (D14) 12,1 9,9 11,6

Mutaties in reserves -0,1 -0,3 13,9 10,6

Saldo  25,7  25,3 27,1  25,6

De lasten in dit resultaatgebied zijn in de jaarrekening € 38,5 miljoen hoger dan begroot. De baten zijn 
€ 38,3 miljoen hoger. Per saldo daalt het resultaat met € 0,3 miljoen.

Doelstelling 5 tot en met 13
Het grootste deel van de baten en de laten van het subresultaatgebied zijn niet toe te rekenen aan afzon-
derlijke doelstellingen. Ze worden daarom samen genomen in de bovenstaande tabel. Ook zijn de baten 
en lasten van regelingen zoals de Amsterdamse Middensegment Hypotheken en de startersleningen hier 
opgenomen. Daarbij is het zo dat de gemeente Amsterdam bij deze doelstellingen veelal de voorwaarden 
schept voor de realisatie door andere partijen, terwijl de realisatie van veel woningbouwdoelstellingen, 
bijvoorbeeld het aantal grote woningen, afhankelijk is van de inzet van de corporaties. De gemeente ziet 
toe op het nakomen van gemaakte prestatieafspraken en kan, indien nodig, corporaties aansporen tot een 
grotere inspanning.

Een belangrijk deel van de inspanningen wordt verantwoord onder de apparaatskosten van de Dienst Wonen 
Zorg en Samenleven. De tabel geeft de ontwikkeling in 2010 weer.
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Bedragen x € 1 miljoen
 

Begroting 
2010

Rekening 
2010

Lasten +

Doelstelling 5, 6, 9 en 13 3,4 3,1

Harde aanpak illegale verhuur en huurpiraten (D7) 2,9 2,9

Versterken bewonersorganisaties (D8) 1 1

Bieden van ondersteuning aan mensen op het gebied van wonen (D10) 12,6 12,5

Uitoefenen van toezicht op naleving van de Huisvestingsverordening (D11) 2,2 2,3

Vertegenwoordiging gemeentebestuur (D12) 1,6 1

Baten -

Doelstelling 5, 6, 9 en 13 0 0,6

Harde aanpak illegale verhuur en huurpiraten (D7) 0 0,4

Versterken bewonersorganisaties (D8) 0 0

Bieden van ondersteuning aan mensen op het gebied van wonen (D10) 0,7 0,8

Uitoefenen van toezicht op naleving van de Huisvestingsverordening (D11) 0,6 0,6

Vertegenwoordiging gemeentebestuur (D12) 0,5 0,2

Doelstelling 14
De lasten stegen bij doelstelling 14 met € 4,1 miljoen ten opzichte van de begroting. De baten stegen met 
€ 1,6 miljoen. Hetgeen per saldo resulteert in een resultaatsverslechtering van € 2,8 miljoen ten opzichte van 
de begroting. 
Bij de bouwleges wordt uitgegaan van het principe van kostendekkendheid. In verband met tegenvallende 
legesopbrengsten is de legesverordening tussentijds aangepast (besluit B&W 22-06-2010) en de zijn de 
tarieven voor de bouwleges verhoogd. Dit heeft echter niet geleid tot het gewenste resultaat omdat 
de kosten fors hoger zijn uitgekomen dan geraamd. De hogere lasten worden veroorzaakt doordat de 
bouwaanvragen een gemiddelde bouwsom hadden die 30% lager waren dan voor de crisis, door de hogere 
lasten van de projectorganisatie voor de Noord/Zuidlijn en Westrandweg/2e Coentunnel, door de invoering 
van de Wabo en door de ontwikkeling van het Stedelijk Vergunningen Pakket.
De baten bestaan uit € 3,8 miljoen opbrengsten onderzoeken en adviezen, waarvoor € 2,0 miljoen was 
begroot, € 6,5 miljoen legesopbrengsten, waarvoor € 6,0 miljoen was opgenomen in de geactualiseerde 
begroting en € 1,2 miljoen doorberekening van kosten voor projecten, die niet begroot waren. 

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 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Stand algemene 
reserve 
vereveningsfonds 
(bedragen x 
1.000)

Er is onvoldoende 
investeringsruimte 
(2006)

- € 256.547 58.396
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Doelstelling 16: Bevorderen Metropoolvorming

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

16.1 ruimtelijke 

samenhang 

tussen stad en 

regio

Ruimtelijke structuur-
visiestructuur 
2010-2020

RAAM besluit door kabinet: 
voorkeur voor westelijke ontwikke-
ling Almere met IJmeerverbinding, 
mits haalbaarheid wordt aange 
toond, incl. start met Toekomst 
Bestendig Ecologich Systeem 
(TBES)

Structuurvisie vastgesteld door uw Vergadering

De RAAM Werkmaatschappijen zijn gestart, de 
marktuitvraag naar oplossingen voor brug en tunnel, 
incl aanlandingen is uitgezet. 

Rijkstructuurvisie 
Randstad 2040

Cruciale projecten zijn opgenomen 
in Randstad Urgent. MRA is verder 
verankerd in Structuurvisie Randstad 
2040, Gebiedsagenda MIRT en 
de eigen MRA-Werkagenda De 
Ruimtelijk Economische Ambitie 
is in 2008 afgerond en heeft als 
onderdeel van het structuurvisie 
proces een vervolg gekregen in de 
Vrijstaat Amsterdam

Planvorming Noordvleugel, uitbreiden interface met 
diensten, stadsdelen en regio, Ruimtelijk Economische 
Agenda

Randstad Urgent is verder gegaan in 2010. Geen 
nieuwe projecten toegevoegd. Huidig kabinet heeft 
programma gestopt, maar de methode zal in het MIRT 
worden voortgezet.

Randstad 2040 vormt een leidende visie in het denken 
over de economische, infrastructurele, groenblauwe  en 
verstedelijkings samenhang in de Randstad

Verstedelij-
kingsafspraken/
MIRT

Gebiedsagenda Noordwest is gezamenlijk vastgesteld 
beleid rijk-regio. Projectenlijst wordt periodiek 
geactualiseerd.

1ste MRA-conferentie Nav de gemeentelijke verkiezingen is de MRA geïntro-
duceerd bij de nieuwe bestuurders en raadsleden.
Daarnaast is aan lopende programma’s uitvoering 
gegeven.
Gestart is met een reeks bestuurlijke bijeenkom-
sten waarin het uitvoeringsprogramma uit de 1e 
MRA conferentie wordt herijkt als gevolg van de 
economische crisis en de beleidsmatige en financiële 
gevolgen van het nieuwe kabinet. Dit als opmaat voor 
de 2e MRA conferentie medio 2011

Schaalsprong 
Almere/Randstad 
Urgent-projecten

Werkmaatschappij Amsterdam-Almere van start, werkt 
business case voor Schaalsprong en IJmeerverbinding 
uit. Resultaat  komt in Rijksstructuurvisie
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

16.2 Versterken 

van de 

Amsterdamse 

economie

Ruimtelijk beleid 
Schiphol: o.a. 
Werkstad A4 en 
Schiphol 2015

Met regiopartners is de Ruimtelijk-
Economische Visie Schiphol 
regio (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 Luchtindelings-
besluit (LIB)
Onderzoek naar de relatie tussen 
luchthaven en stad. Bestemmings-
plan kop Zuidas is begin 2010 aan 
uw Vergadering voorgelegd

Beperkte deelname werkgroepen voor de actualisatie 
van het Luchtindelingbesluit:
1.  In de werkgroep over vliegveiligheid hebben we 

het belang van Amsterdam vertegenwoordigd ten 
aanzien van hoogtebeperkingen. Dit loopt door in 
2011;

2.  In de werkgroep over verklaring van geen bezwaar 
hebben we ingezet voor het toevoegen van een 
procedure voor grote gebiedsontwikkelingen als de 
Zuidas. Dit loopt door in 2011;

3.  In de algemene werkgroep hebben we de 
belangen van Amsterdam vertegenwoordigd en de 
noodzaak tot samenwerking van een metropolitaan 
perspectief. In 2010 zijn de posities bepaald. In 2011 
zal er strategisch moeten worden geïntervenieerd;

Deelname werkgroep voor aanpassing 
Schipholbinding:
1.  Er is een voorstel uitgewerkt om anders met 

Schipholbinding om te gaan;
2.  In 2011 wordt het voorstel aan het bestuur 

voorgelegd;

Meelezen/op de hoogte blijven  BRS, BFS, Taakgroep 
BFS, uitwerkingen REVS. Afstemming met EZ. Indien 
nodig is er vanuit de RO actie ondernomen.

Voorbereiding  uitwerking ontwikkelingstrategie REVS.
1. Deelname aan de kerngroep die een onderzoek van 
de Universiteit van Utrecht naar de kansrijke clusters 
in de MRA heeft begeleid. Het belang, spreiding en 
vestigingsfactoren van de clusters is onderzocht. Eerste 
kwartaal 2011 wordt het eindrapport verwacht;
Deelname aan de kerngroep die het onderzoek/
de internationale benchmark van Stratagem heeft 
begeleid. Daarin staat de ontwikkeling van ‘airport 
corridors’ centraal en wordt er gekeken hoe de relatie 
Zuidas-Schiphol kan worden versterkt. Eindrapport is 
begin 2011 opgeleverd;

Opstelling 
conventant met 
sector, regionale 
partners, rijk 

Aandacht voor het belang van 
(kleinschalige) bedrijvigheid komt 
tot uiting in in de Ontwerp-
Structuurvisie, o.a. door het 
opnemen per nieuwe woning van 5 
m2 (kleinschalige) bedrijfsruimte en 
door verregaand te mengen.

In de teksten van de structuurvisie heeft het onderwerp 
veel aandacht gekregen. Het belang van het hebben 
ruimte en gebieden voor bedrijven gericht op o.a. 
het  de verzorging van de stad wordt breed gedeeld. 
In uitvoering is de aangekondigde studie naar de 
mogelijkheden van het huisvesten van bedrijven 
met een andere dan de traditionele verhouding 70% 
bedrijfsruimte en 30% kantoor. Resultaten worden 
verwacht in het eerste kwartaal van 2011.
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Deelname studies 
6de baan, Lelystad, 
2de terminal, 
doortrekken NZ-lijn 
e.d.

In de activiteiten rond  Schiphol is bestuurlijk 
afgesproken dat EZ hierin de lead heeft. DRO 
ondersteunt en geeft bijdrage aan het Luchthaven 
Indelings Besluit (LIB)
Wel is in 2010 een aanzet gegeven ten aanzien van de 
vraag wat de Amsterdam Airport Corridor ruimtelijk zou 
kunnen zijn en zou kunnen betekenen.

Ruimte creëren 
voor kleinschalige 
bedrijvigheid

zie  hierboven

Doelstelling 17: Transformatie van de ruimtelijke opbouw van bestaand stedelijk gebied

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

17.1 ontwikkeling 
creatieve stad

Deelname regionaal 
project Creatieve as, 
versterken creatieve 
industrie

Creatieve monitor is opgesteld.
Met diverse stadsdelen zijn plannen 
ontwikkeld om de aantrekkelijkheid 
voor creatieve kenniswerkers te 
verbeteren.
In de Ontwerp-Structuur visie is 
de scope verbreed tot ‘kennis 
economie’. Daarvoor is ruimte 
gecreëerd in woon-, werk- en 
recreatie milieus (o.a stad straten) 

In de structuurvisie en in Shoot higher is aandacht 
gegeven aan welk vliegwiel effect gegeven kan worden 
door middel van kleine ingrepen om de aantrekkelijk-
heid van de stad voor de creatieve kenniswerkers en 
anderen te bevorderen. In de notitie Attractieve Stad 
wordt hier verder op ingegaan.

Studies naar kansen 
en condities voor 
Creatieve Industrie 
+ onderhouden 
van gemeentelijk 
netwerk Creatieve 
Stad
Bijdragen aan 
gemeentelijk 
programma 
Creatieve Industrie 
2007-2010

Ruimtelijke projecten geschikt maken voor creatieve 
industrie

Inzet EFRO + Pieken 
in de Delta

Verkrijgen financiële bijdrage van Europa en rijk tbv 
projecten.
Het kabinet heeft aangekondigd  de subsidieregeling 
Pieken in de Delta  te zullen afbouwen. Hierover vindt  
overleg plaats.
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

17.2 Wonen 

en slim 

ruimtegebruik 

Versnelling ontwik-
keling woningbouw-
locaties: 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. 

Bestemmingsplan IJburg tweede fase is door de Raad 
van State en daarmee onherroepelijk

Transformatie van 
bedrijventerreinen 
Overamstel, 
Noordelijke 
IJ-oevers

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.

Realisatie uitvoeringsfase

Bestemmingsplan Kop Weespertrekvaart is in 
december ter zitting bij de Raad van State geweest, 
uitslag in 2011
BP Buiksloterham loopt nog een beroepsprocedure bij 
de Raad van State
BP Kavel 17 en 17 a zijn onherroepelijk
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

17.3 Inpassing 

stedelijk leven 

Behoefte aan 
structuur om de 
bestuurlijk gewenste 
samenhang t.a.v. 
de ontwikkeling 
van een gebied te 
bewerkstelligen

Waartsenconcept uitgebouwd met 
regio:
-  Zuidwaarts (gemeente 

Amstelveen); 
-  Westwaarts (gemeenten Haarlem, 

Haarlemmer-liede, 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 voorzie-
ningen langs het water;

-  strategiebesluit Kompaseiland en 
verankering in structuurvisie.

Uitbreiding van het Waartsen-concept
Zuidwaarts; Amstelveen is aangesloten, tevens 
Amstelscheg geagendeerd en samen met provincie NH 
en buurgemeenten aan gewerkt. 
Resultaten; 
-  schetssessies Amstelscheg en bestuurlijke 

agendering
-  vervolg sportas naar positionering en 

ontwikkelingsstrategie
-  Studie verbindingen in samenwerking met de dienst 

Zuidas

Westwaarts:
Buurgemeenten Haarlem, Haarlemmerliede, Velsen en 
Zandvoort zijn aangehaakt en betrokken bij agendering 
gemeenschappelijke vraagstukken
Afstemming Masterplan NZKG over rolverdeling en 
agendering.
Resultaten:
- Cofinanciering Havensafari (voor 2e jaar)
- Onderzoeksfase MIRT ZaanIJ
(ism Stadsregio, Zaanstad, Haven Amsterdam en Prov 
NH

Noordoostwaarts
verkenning naar het gebruik van de openbare ruimte 
en voorzieningen langs het water afgerond
Geen bestuurlijk overleg in 2010 ivm verkiezingen.
In overleg met wethouder en Projectbureau 
Noordwaarts besloten om in 2011 verder te gaan als 
platform het IJ waar behalve ambtelijke vertegen-
woordiging ook ondernemers en private partijen aan 
deelnemen
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Overige doelstellingen

Doelstelling 18: Planvorming grootstedelijke projecten

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Voortgang en uitvoering van 

grootstedelijke (coalitie)

projecten:

- IJburg (inclusief 

Zeeburgereiland)

- Noordwaarts (Buiksloterham, 

Overhoeks, Centrumgebied 

(CAN), NDSM-werf, Hamer-

straatgebied, Sixhaven/

Tolhuistuin)

- Zuidoostlob (AMC, 

Centrumgebied, Amstel III, 

Holendrecht, Middenmeer 

Noord, Science Park)

- Werkgebieden (Sloterdijken, 

Teleport, Riekerpolder)

- Wibaut aan de Amstel

- Zuidas

De projecten zijn 
in verschillende 
stadia van 
voorbereiding en 
uitvoering. Over 
de voortgang, 
risicobeheersing 
en planvorming-
kosten  wordt 
verslag gedaan 
in de Financiële 
Perspectieven

Resultaten per 
project

Programma’s per 
project

In het kader van 
het schouwen 
zijn per project 
onlangs nadere 
besluiten 
genomen. 

Doelstelling 19: Opdrachtgever gebiedsontwikkeling: Beschikbaar stellen van capaciteit en kennis aan het bestuur

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Beschikbare uren 24.765 22.735

Doelstelling 20: Beheren Basisregistraties (geometrische en administratieve vastgoedinformatie)

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Administratief 

vastgoed: digitale 

beschikbaarheid

Geometrie: 

actualiteit 

3 maanden 

Adressen en 
gebouwen 
gerealiseerd

Nieuwe 
BAG³-applicatie 
aangekocht en 
in ontwikkeling 
genomen. Nieuw 
Wkpb4-applicatie 
operatio neel BKT5: 
leverancierscontract 
met kadaster 
getekend.

Adressen en 
gebouwen 
gerealiseerd
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Doelstelling 21: Regierol gemeentelijke keten vastgoedinformatie

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Referentiepunten Geometrische 
grondslag 
Amsterdam

Plan van Aanpak 
kwaliteit BAG 
Succesvolle 
Inzet ambulante 
DPG-medewerker bij 
stadsdelen.
Eerste serie 
opleidingen voor 
stadsdeelmedewer-
kers.

Actueel bestand

Doelstelling 22: Advies en opdrachten voor diensten en bedrijven

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Opdrachten-

portefeuille

Beschikbaarheid 
Geo-Informatiesy-
steem

Werkzaamheden 
landmeet kundige 
dienstverlening  
afgebouwd.
Op de Kaart verder 
uitgerold.

Realisatie 
opdrachten

Doelstelling 23: Bewaken stedelijke samenhang

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Monitor creatieve 

kennisstad

Programma 

Ruimtelijke 

Investeringen

Actualiseren  
3 à 4 
bestemmingsplannen

Het Bestemmings-
plan Alfadriehoek 
is bijna in concept 
gereed en gaat 
begin 2011 de 
inspraak in. Het 
bestemmingsplan 
Sloterdijk I is 
grotendeels in 
concept gereed en 
wacht op een nader 
te bepalen koers 
voor de lege kavels. 
Het bestemmings-
plan Westhaven is in 
concept zo goed als 
gereed en gaat 2011 
inspraak en overleg 
in.
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2.3.2 Ruimtelijke ontwikkeling: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 15, 16 en 17
Voor een toelichting wordt verwezen naar wat er in dit hoofdstuk bij bestuurlijke hoofdlijnen is verwoord. 

Doelstelling 18: Planvorming grootstedelijke projecten
Met ingang van 2008 worden voor alle grootstedelijke projecten jaarlijks een rapportage financiële 
perspectieven ruimtelijke projecten (FP) opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de voortgang van het plan en 
de verdere planvorming. In de FP’s zijn ook een actualisatie van de grondexploitatie, een risicoanalyse en 
een raming van de planvormingskosten opgenomen.
De Financiële Perspectieven worden tegelijk met de gemeentebegroting ter besluitvorming voorgelegd. 
Zoals bekend zijn inmiddels ook twee schouwen geweest van waaruit voorstellen zijn voortgekomen.

Doelstelling 19: Opdrachtgever gebiedsontwikkeling: Beschikbaar stellen van capaciteit en 
kennis aan het bestuur
Binnen deze doelstelling worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder contractvorming, 
expertise ontwikkeling contracten en aanbesteding alsmede werkzaamheden in verband met vele kleine 
projecten.

Doelstelling 20: Beheren Basisregistraties (geometrische en administratieve 
vastgoedinformatie)
Deze doelstelling is opgenomen in Resultaatgebied Bestuur en concern.

Doelstelling 21: Regierol gemeentelijke keten vastgoedinformatie
Deze doelstelling is opgenomen in Resultaatgebied Bestuur en concern.

Doelstelling 22: Advies en opdrachten voor diensten en bedrijven
Deze doelstelling is opgenomen in Resultaatgebied Bestuur en concern.

Doelstelling 23: Bewaken stedelijke samenhang
Dit is een continu proces hetgeen zichtbaar wordt in de diverse nota’s..
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2.3.3 Ruimtelijke ontwikkeling: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening
 2010

lasten 220,5 187,1 317,8 480,2

Waarvan:

Vereveningsfonds (D15) 164,9 91,0 432,0

Zuidas 0,8 20,0 17,7

Bevorderen Metropoolvorming (D16) 2,6 2,0 2,1

Transformatie (D17) 2,4 1,9 2,0

Planvorming grootstedelijke projecten (D18) 27,0 46,5 3,6

Opdrachtgever gebiedsontwikkeling (D19) 4,5 4,8 6,3

Doelstelling 20, 21 en 22 7,7 1,8 2,2

Bewaken stedelijke samenhang (D23) 4,2 3,6 3,1

Overig 6,4 15,5 11,2

baten 155,4 186,6 210,1 293,5

Waarvan:

Vereveningsfonds (D15) 88,6 114,5 244,1

Zuidas 3,9 24,4 36,7

Bevorderen Metropoolvorming (D16) 0,0 0,0 0,0

Transformatie (D17) 1,2 0,0 0,0

Planvorming grootstedelijke projecten (D18) 26,9 46,5 3,5

Opdrachtgever gebiedsontwikkeling (D19) 1,2 0,1 0,2

Doelstelling 20, 21 en 22 2,0 0,6 0,3

Bewaken stedelijke samenhang (D23) 0,0 0,0 0,0

Overig  31,6 0,4 8,8

Mutaties reserves -43,5 23,7 - 83,9 -164,5

saldo 21,4 24,3 23,8 22,1

Eind 2010 is het saldo van het Subresultaatgebied Ruimtelijke ontwikkeling € 2,2 miljoen hoger dan begroot. 
De lasten zijn in de jaarrekening € 809,9 miljoen hoger en de baten € 812,2 miljoen. Dit is vooral het gevolg 
van de ingrepen bij het Vereveningsfonds en verrekeningen binnen het fonds.

Doelstelling 15: voldoende ruimte voor toekomstige stedelijke ontwikkeling van 
Amsterdam in het Vereveningsfonds.
De meeste mutaties in 2010 in dit subresultaatgebied hebben te maken met het Vereveningsfonds en de 
Zuidas.

Bedragen x € 1 miljoen Begroting 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 111,0 449,7

Baten - 138,8 280,8

Mutaties reserves 23,0 -174,6

Saldo -4,9 -5,7

In paragraaf 3.4 staat de toelichting op het Vereveningsfonds en de Zuidas.

Doelstelling 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. 
Bij doelstelling 23 komt de onderbesteding van de prioriteit Strategiefase van € 0,4 miljoen tot uiting.



302 Resultaatgebieden Jaarrekening 2010

st
ed

el
ijk

e 
o

nt
w

ik
ke

lin
g

Doelstelling 18: planvorming grootstedelijke projecten

Bedragen x € 1 miljoen Lasten 
Begroot

Rekening Baten 
Begroot

Rekening

IJburg 10,3 8,2 10,3 8,1

Zuidelijke IJoever 5,0 4,8 5,0 4,8

Noordwaarts 8,7 9,3 8,7 9,3

Zuidoostlob 8,8 6,4 8,8 6,4

Werkgebieden 2,3 2,7 2,3 2,7

Wibaut aan de Amstel 7,9 5,8 7,9 5,8

Totaal 43,2 37,4 43,2 37,2 

De lagere realisatie, bijna € 6 miljoen negatief ten opzichte van de begroting, is het gevolg van de in 2010 
doorgevoerde bezuinigingen op de proceskostenbudgetten van de projectbureaus en de werkgebieden. 
De bezuinigingen zijn het gevolg van de beheersmaatregel grondexploitaties. Door werken in opdracht van 
derden en door bijvoorbeeld subsidies kunnen kosten- en opbrengsten vervolgens weer hoger uitvallen.

Integrale projectbudgetten tot Plaberumfase 2 en 3 worden verrekend met de algemene reserve van het 
Vereveningsfonds. Vanaf fase 4 worden de kosten verrekend met de grondexploitaties. Fase 1, strategiefase, 
wordt gedekt binnen de algemene dienst. Deze verrekeningen leiden er toe dat het projectbudget aan het 
einde van het jaar per saldo op nul staat. Dit jaar is er wel een nadelig saldo van € 0,1 miljoen in verband 
met de verrekening van de reservering in de Jaarrekening 2009 voor proceskosten uit voorgaande jaren op 
IJburg.

Doelstelling 19
De kosten voor het fondsbeheer in 2010 namen toe met € 1,3 miljoen. Tegenover deze kosten staat dekking 
via een onttrekking aan de algemene reserve van het Vereveningsfonds en aan het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting.
In 2010 is aan de gemeentefondsuitkering € 0,1 miljoen toegevoegd en deze wordt vooralsnog onder deze 
doelstelling verantwoord.

Doelstellingen 20, 21 en 22
De toelichting op de financiële ontwikkeling voor de doelstellingen 20, beheren basisregistraties, 21, regierol 
gemeentelijke keten vastgoedinformatie, en 22 advies en opdrachten voor diensten en bedrijven, zijn met 
ingang van de Begroting 2010 opgenomen in het Resultaatgebied Bestuur en concern. Wat resteert zijn de 
lasten voor vastgoedadvisering. De lasten zijn ultimo 2010 € 0,4 miljoen hoger, de baten € 0,4 miljoen lager. 
De hogere kosten zijn vanwege niet begrote inzet op bestuursopdrachten. De betaalde dienstverlening is 
mede daardoor, en door een lagere personeelsbezetting, onder druk komen te staan met lagere baten als 
gevolg.

Overig
Dit betreffen de baten en lasten die niet direct te koppelen zijn aan de doelstellingen. Het gaat in belangrijke 
mate om apparaatskosten. 
In 2010 is de aanleg van de ringweg A10 financieel afgewikkeld. Dat komt bij ‘overig’ tot uitdrukking. Per 
saldo wordt er aan het rijk € 2,0 miljoen betaald. 
Op deze plek worden ook de dotaties aan reserves van twee prioriteiten verantwoord. De prioriteit voor het 
tijdelijke strand op IJburg (€ 0,3 miljoen) en de prioriteit voor het Plan Openbare ruimte Zuidelijke IJoevers 
(€ 10 miljoen).
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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 Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Beschikbare vrije ruimte in het 

Stimuleringsfonds volkshuisvesting

Doelstelling 25: Realisatie plannen voor de stedelijke vernieuwing

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Aantal afgesloten plannen in noord, 

parkstad en zuidoost

- 2 3 3

Doelstelling 26: Realisatie Meerjarig Ontwikkelingsprogramma 2005-2009

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Akkoord van het rijk op 

verantwoordingsrapportage

aanvang 
ISV-periode 
2005-2009

Continueren 
uitvoering

Verantwoording-
rapportage is 
goedgekeurd 
door het rijk

realisatie MOP/ 
definitieve 
toekenning ISV

Doelstelling 27: Bijdragen aan het normaal Amsterdams peil in 2018 voor de buurten in de wijkaanpak

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Indicator, nulmeting en meetbare 

doelstellingen zijn voor deze 

doelstelling nog niet geformuleerd.
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Doelstelling 28: Faciliteren van meer en beter maatschappelijk vastgoed in de 17 buurten van de wijkaanpak

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen 

resultaat 

2006-2010

Indicator, nulmeting en meetbare 

doelstellingen zijn voor deze 

doelstelling nog niet geformuleerd.

2.4.2 Stedelijke vernieuwing: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 25: Realisatie plannen voor de stedelijke vernieuwing
Zie voor toelichting paragraaf 3.6.

Doelstelling 26: Realisatie Meerjarig Ontwikkelingsprogramma 2005-2009
Door gemeente en stadsdelen zijn de in het programma opgenomen projecten gerealiseerd. Over de 
verantwoordingrapportage heeft overleg met het rijk plaatsgevonden, wat uiteindelijk tot goedkeuring van 
de rapportage heeft geleid. Het ISV-budget over de periode 2005-2009 is daarmee definitief toegekend.

Doelstelling 27: Bijdragen aan het normaal Amsterdams peil in 2018 voor de buurten in de 
wijkaanpak

Doelstelling 28: Faciliteren van meer en beter maatschappelijk vastgoed in de 17 buurten 
van de wijkaanpak
De doelstellingen 27 en 28 worden uitgevoerd in diverse programma’s die hieronder beknopt worden 
toegelicht.

Wijkaanpak
Het Programma Wijkaanpak richt zich op het bereiken in 2018 van het Normaal Amsterdams Peil in de 
zeventien buurten van de wijkaanpak. Dat wil zeggen dat alle buurten en inwoners het basisniveau op 
sociaal, fysiek en economisch niveau hebben bereikt in 2018 en dan niet langer in de probleemcategorieën 
zeer veel aandacht of veel aandacht vallen. Hiervoor zijn t/m 2011 (extra) rijksgelden ter beschikking gesteld. 
Alle rijksgelden worden verdeeld conform een verdeelsleutel naar inwonersaantallen.

Met behulp van monitoring (de ‘Uitvoeringsmonitor’) en onderzoek is het management (zowel centrale stad 
als stadsdelen) in staat de uitvoering zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. De Leefsituatie-index wordt 
elke twee jaar gemeten, de overige indicatoren jaarlijks.

In 2010 is binnen twee thema’s versnelde verbetering zichtbaar terwijl op één punt slechter is gescoord dan 
gemiddeld:
�� in elf aandachtswijken toont de werkloosheid begin 2010 tekenen van herstel, terwijl stedelijk sprake is 

van stabilisatie 
�� het aantal aandachtswijken met een te lage sociale cohesie is gehalveerd tot zes
�� de subjectieve veiligheid ging in zestien van de eenentwintig aandachtswijken achteruit, terwijl stedelijk 

het niveau ongeveer gelijk bleef
De buurten die vooruitgang boeken zijn bijna allemaal (deels) stedelijke vernieuwings-gebieden. Fysieke 
veranderingen in een buurt zijn zichtbaar voor de bewoners en hebben een positieve invloed op het 
vertrouwen in een buurt. Ook zijn er stedelijke vernieuwings-gebieden die hun ranking op het NAP (nog) niet 
hebben verbeterd: Slotermeer-Zuidwest, Bijlmer Oost, Hoofdweg en de Indische Buurt Oost.
West buiten de ring heeft de afgelopen twee jaar de meeste indicatoren naar NAP gebracht. Van alle 
buurten ging de Kolenkitbuurt in zijn algemeenheid het meest vooruit. West buiten de ring kampt met 
diverse problemen. Twee indicatoren liggen nog op zeer grote afstand van het NAP: de werkloosheid in de 
Kolenkitbuurt en de leefbaarheid in Overtoomse Veld. 
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Bewonersparticipatie
De methode wijkaanpak streeft naar een hoge mate van bewonersbetrokkenheid. Dit is terug te zien in de 
projecten. Zo speelt bewonersparticipatie bij veel projecten (18%) een rol en zijn er in de periode 2008/2009 
ruim 700 bewonersinitiatieven in uitvoering genomen en in 2010 meer dan 750. De eerste resultaten van 
bewonersparticipatie in de wijkaanpak lijken zichtbaar te worden in het oordeel over de buurt. In Amsterdam 
steeg het oordeel over de betrokkenheid van bewoners tussen 2007 en 2009 van een 6,0 naar een 6,1. In 
de aandachtswijken was de toename sterker en ging het gemiddelde rapportcijfer van een 5,4 naar een 5,7 
(Staat van de aandachtswijken 2010, O+S). 

De Buurtuitvoeringsprogramma’s 2010/2011 (BUP) van de Amsterdamse wijkaanpak beschrijven in totaal 
407 projecten. Dit zijn er ongeveer evenveel als in de periode 2008-2009 (398). Daarnaast wordt nog een 
groot aantal kleinere projecten uitgevoerd in het kader van de bewonersinitiatieven. Ruim een derde van de 
inspanningen uit de BUP’s richt zich op het thema wonen en leven.

Koers Nieuw West (KNW)
In 2001 is de gemeente Amsterdam gezamenlijk met Amsterdamse woningbouwcorporaties gestart met 
een grootschalig vernieuwingsprogramma in Nieuw West; het programma Richting Parkstad 2015. Het 
doel van dit programma is de situatie in Nieuw West langs drie pijlers te versterken: sociaal, economisch 
en fysiek. In 2010 heeft de bestuurscommissie Koers Nieuw West besloten tot toekenning van de laatste 
beschikbare middelen voor het sociaal programma. In totaal is voor bijna € 38 miljoen aan interventies 
opgestart. Sommige interventies zullen doorlopen tot eind 2011. De volgende interventies zijn onder andere 
uitgevoerd in 2010:
�� Ketenregie voor gezin en kind: samen met de stadsdelen in Nieuw West is de methodiek ontwikkeld die 

is opgetekend in Lokale Gezinsaanpak Nieuw West 2010. Ruim 350 gezinnen hebben inmiddels extra 
ondersteuning gekregen bij (opvoedings)-problemen. Participatiecentrum in Geuzenveld: burgers kunnen 
met alle vragen over participatie terecht bij het loket. Participatie kan betrekking hebben op inburgering, 
werk, opleiding of dagbesteding

�� Sociale Wijkvernieuwing: opzetten van participatietrajecten rondom vernieuwingsplannen in Osdorp en 
Slotermeer. Hierbij worden de stakeholders zoals bewoners, welzijnsorganisaties en corporaties betrokken

�� Kansenzones: de interventies zijn bedoeld om de uitstraling van het bedrijf (winkel) en daarmee van de 
wijk te verbeteren. Van de 137 aanvragen, zijn 40 aanvragen gehonoreerd 

�� Sloterparkfestival: dit festival is een podium voor het culturele leven in Nieuw West en wordt samenwer-
king met scholen, amateurverenigingen, muziek- en theatergroepen opgebouwd. In 2010 trok het festival 
naar schatting 12.000 tot 15.000 bezoekers

�� Be InterACtive (actielijn Sport): voor vrouwen in Nieuw West worden hardloopcursussen georganiseerd. 
Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen van de deelnemerrs. In 2010 zijn er hardloopcursussen van 
tien weken gegeven op twaalf locaties in Nieuw West, waaraan ruim tweehonderd vrouwen hebben 
deelgenomen 

Ook is in 2010 gewerkt aan de borging van het programma middels overdracht van kennis en kunde aan 
betrokken partijen. Met name het stadsdeel Nieuw West wordt een belangrijke erfopvolger. Op het gebied 
van sport en kunst en cultuur probeert het stadsdeel bijvoorbeeld de parels van het programma voort 
te zetten. Het primaire proces van het Meesterplan voor Nieuw West wordt onderdeel van de stedelijke 
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (zie voor een nadere toelichting hierop het Resultaatgebied 
Educatie Jeugd en Diversiteit). Het programma Meesterplan wordt ingezet ten behoeve van kwaliteitsver-
betering van het onderwijs in Nieuw-West. Met name ondersteuning van scholen bij huiswerkbegeleiding 
en zorgcoördinatie et cetera. Hiermee borgt Koers Nieuw West de voortgang van die onderdelen uit het 
programma die het secundaire (buitenschoolse) proces op scholen begeleiden. Deze interventies worden 
uitgevoerd in het lopende schooljaar 2010-2011.
Medio 2011 wordt KNW-programmabureau opgeheven.

In 2010 is gestart met de evaluatie van het programma en de raamovereenkomst vernieuwing Nieuw West. 
De corporaties, de stad en de twee betrokken stadsdelen hebben zich gebogen over de beoordeling van de 
resultaten. De evaluatie is in november 2010 door de bestuurscommissie vastgesteld.

Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI)
Investeringen in de sociaalmaatschappelijke voorzieningen versterken de sociaalruimtelijke infrastructuur. Het 
gaat hierbij niet alleen om voldoende voorzieningen in de Amsterdamse wijken, buurten en stadsdelen die 
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ruimte bieden aan maatschappelijke activiteiten en diensten, het gaat ook om herkenbare voorzieningen. 
Voorzieningen die identiteit verlenen en samen met, en in relatie tot, de openbare ruimte bijdragen aan een 
leefbare, uitdagende en prettige woon- en werkomgeving.

De economische crisis heeft zichtbaar haar sporen nagelaten. Omdat veel woningbouwprojecten niet 
doorgaan, gaan ook veel maatschappelijk vastgoedprojecten niet door. Stadsdelen en corporaties bekijken 
hun ambities nogmaals kritisch. Investerings- en beleidsbudgetten (van waaruit veelal de exploitatie wordt 
gesubsidieerd) staan onder druk. Dat heeft er toe geleid dat in 2010 veel PMI-bijdragen, vaak op initiatief 
van de stadsdelen, zijn ingetrokken. In de tweede projectenschouw is vanuit het PMI een grote bijdrage 
geleverd door te adviseren over de sociaalmaatschappelijke gevolgen van het niet doorgaan van bouwpro-
jecten. Daar waar kansen liggen, met name in de stedelijke vernieuwingsgebieden, om gepland maatschap-
pelijk vastgoed bouwkundig los te koppelen van andere functies (zoals woningbouw, parkeergarages), moet 
die gegrepen worden. Op die manier zou de realisatie van maatschappelijk vastgoed op sommige locaties 
wellicht als stimulans kunnen dienen voor de woningbouw. 

In 2010 zijn de brede scholen Theophile de Bock (Zuid), Bovenland, Odyssee en Ichtus (Osdorp), een 
multifunctioneel centrum met speeltuin en kinderboerderij aan het Wachterliedplantsoen (Bos & Lommer), 
Huis van de Buurt (Centrum), Buurtcentrum de Edelsteen (Zuid), Centrum voor Beeldende Kunst (Zuidoost) 
opgeleverd en is de bouw gestart van onder meer het Dienstencentrum Flevohuis (Zeeburg), verschillende 
voorzieningen op het Waterlandplein, nieuwbouw voor Circus Elleboog aan de Laan van Spartaan, Jongeren-
productiehuis (Zeeburg), Er zijn in 2010 ook aanvragen ingediend voor nieuwe projecten, zoals onder andere 
voor het Nieuw Amsterdams Podium in Noord, Ouderkindcentrum de Kikker in Osdorp, buurtcentrum 
Transvaal en Bredeschool de Springplank in Bos & Lommer. 

In totaal zijn in 2010 17 projecten ingetrokken, kunnen 48 projecten worden afgerekend, omdat ze zijn 
opgeleverd, lopen er nog 60 eerder toegekende projecten en zijn 11 nieuwe aanvragen ingediend.

In 2010 zijn tien workshops sociaalruimtelijke infrastructuur georganiseerd, om de stadsdelen te helpen hun 
opgave op het gebied van maatschappelijk vastgoed in kaart te brengen. Alle stadsdelen stellen, mede op 
basis van de resultaten hiervan, hun meerjarige investeringsprogramma’s op. De bezuinigingstaakstelling 
speelt hierbij een prominente rol..
Op 17 november 2010 is uw Vergadering akkoord gegaan met de uitbreiding van de functies waarvoor een 
PMI-bijdrage kan worden toegekend, te weten sportvelden en zwembaden.

Ruimte voor Sociaal
Vanuit het programma Ruimte voor Sociaal zijn condities opgesteld die van belang zijn bij het ontwikkelen 
van een leefbare stad en leefomgeving. Bij de beoordeling van de bouwprojecten in Amsterdam (de 
projectenschouw) is hierop aangesloten. Zowel de sociale gevolgen als de gevolgen voor maatschappelijk 
vastgoed zijn integraal in beeld gebracht en hebben meegespeeld bij de afwegingen die ons College heeft 
gemaakt.

Ten behoeve van de Structuurvisie zijn de sociaalruimtelijke condities opgesteld voor de ontwikkeling van 
een sociaal duurzame stad. Hieraan wordt in 2011 een publicatie gewijd. Voor de kwaliteitsaanpak onderwijs 
is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de basisscholen van Amsterdam in relatie tot de Asschernorm, 
buurtontwikkeling, onderscheid naar witte en zwarte scholen en instandhoudingnorm. 

Het Ondersteuningsteam Maatschappelijk Vastgoed ondersteunt stadsdelen en stedelijke diensten bij 
projecten rond maatschappelijk vastgoed die vast dreigen te lopen. Het ondersteuningsteam wordt 
ingezet voor korte adviezen en oplossingsrichtingen. Vanuit de stadsdelen is daarvan, als gevolg van de 
fusieperikelen, iets minder gebruik gemaakt het afgelopen jaar. Door de crisis is de vraag vanuit diensten 
juist toegenomen.

Als gevolg van de crisis lag de nadruk in 2010 meer op een goed beheer en zorgvuldige exploitatie, dan op 
de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. Voor beheer en exploitatie zijn modellen ontwikkeld die in 
stadsdelen en diensten ingezet kunnen worden. 
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Project- en adviesbureau SPA
In opdracht van de (gezamenlijke) stadsdelen, collega-diensten en afdelingen binnen DMO levert SPA 
bijdragen aan de realisatie van projecten in het sociale domein. SPA levert projectleiders, adviseurs en 
interim-managers. Planmatig werken staat daarbij centraal. De opdrachten omvatten zorg, jeugd, welzijn, 
onderwijs, sport, inburgering, kunst en cultuur en opdrachten op het snijvlak van ruimtelijk en sociaal.

Ondanks de crisis en fusie van de stadsdelen is de vraag naar de dienstverlening van SPA in 2010 gelijk 
gebleven. In 2010 is SPA betrokken geweest bij meer dan 150 projecten. Voorbeelden van projecten waar 
SPA in 2010 een bijdrage aan leverde, zijn : ‘Vakmanschap aan zet Geuzenveld’, ‘Locatieonderzoek OKC 
IJburg’, ‘Opdrachtgeverschap in de welzijnssector’, ‘Aanpak intensivering Jeugd Zuidoost’, ‘Kwaliteitsverbe-
tering voorscholen Bos en Lommer’ ‘, ‘De Wijkaanpak’ en ‘Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam’. 

Eind 2010 is een begin gemaakt met een businesscase Toekomst SPA. Dit om de gevolgen van de fusie van 
de stadsdelen en de heroverwegingen in kaart te brengen. Hierin is een uitgebreide analyse gemaakt van 
de markt en de financiële positie van SPA en mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling en positionering van 
SPA. In 2011 vindt de uitwerking van de businesscase plaats.

Intensivering Geuzeveld-Slotermeer 
Door de intensieve samenwerking op uitvoeringsniveau van stadsdeel Nieuw-West, DWI en DMO in de 
gebiedsgerichte aanpak, zijn zichtbare, concrete resultaten op ‘straat‘ behaald. Voorbeelden hiervan zijn: 
versneld invoeren MultiProbleemGezinnen aanpak, opening multiculturele Broedplaats De Vlugt met 
dienstverlening in de buurt, Placemaking4 op Plein 40-45, extra schuldhulpverlening voor jongeren, extra 
leerplichtambtenaren hebben bijgedragen aan verlaging en het transparant maken van schoolverzuim, 
huiswerkbegeleiding, PO Noordmansschool doet mee aan de Kwaliteitsaanpak én het schoolplein is 
omgetoverd tot een Zoneparc met meer (uitdagende) speelmogelijkheden voor de kinderen. Daarnaast zijn 
het participatiecentrum in het stadsdeel samen met DWI een pilot gestart om honderd klanten te faciliteren 
om op eigen kracht te (blijven) participeren in de maatschappij. Een kans voor een nieuwe manier van 
werken in verband met de bezuinigingen. 

Deze manier van (samen)werken zal terug komen in het gebiedsarrangement voor stadsdeel Nieuw-West, 
dat nu wordt opgesteld. Het biedt extra mogelijkheden om buiten reguliere processen en verhoudingen 
concrete doelstellingen te behalen en een verbinding te leggen tussen acties ter intensivering en reguliere 
beleidsuitvoering. Het handelen vanuit de situatie in plaats van handelen vanuit processen zorgt voor een 
sluitende aanpak en het benutten van kansen. De Gebiedsgerichte Intensivering Geuzenveld-Slotermeer 
kwam hiermee tot een einde en is in december 2010 afgerond.

4 Placemaking beoogt succesvol gebruik van openbare ruimte door het centraal stellen van de gebruiker 
en het creëren van gewenste ‘multi-use‘ bestemmingen met aandacht voor details. Geen grootse 
herontwikkeling op termijn maar vandaag beginnen met kleine stappen. De eerste stap is luisteren naar 
de beste experts in het veld, de mensen die er wonen, werken en spelen.
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2.4.3 Stedelijke vernieuwing: Wat heeft het gekost?

Doelstelling 24 en 25 hebben betrekking op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV). De baten en 
lasten en de mutaties reserves in het SFV vormen een groot deel van de mutaties in het subresultaatgebied 
stedelijke vernieuwing.

Bedragen x € 1 miljoen Begroting
2010

Rekening 
2010

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Lasten + 50,5 52,4

Baten - 38,1  82,6

Mutaties reserves -12,4 30,1

Saldo -0,1 -0,1

Het SFV heeft een eigen budgettair kader. Het per saldo positief resultaat van € 0,1 miljoen is de onttrekking 
aan het SFV voor de bijdrage aan de dekking van de kosten voor het beheer van het fonds. Zie paragraaf 3.6 
voor een nadere toelichting.

Voor doelstelling 26, realisatie meerjaren ontwikkelingsplan 2005-2009, wordt verwezen naar het onderdeel 
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. 

De ontwikkeling van de doelstellingen 28 en 29: In de jaarrekening is het saldo met € 1,9 miljoen hoger ten 
opzichte van de begroting. Dit is per saldo het gevolg van een stijging van de lasten met € 0,9 miljoen en 
een stijging van de baten met € 8,9 miljoen.

Bedragen x € 1 miljoen Rekening
2009

Begroting
2010

Actualisatie
2010

Rekening 
2010

Lasten + 60,7 49,7 53,6 50,6

Baten - 16,2 5,4 9,1 14,3

Mutaties reserves - 6,3 0,0 3,1 6,2

Saldo 38,2 44,3 47,6 42,4

De ontwikkeling ten opzichte van de begroting kan als volgt worden toegelicht.

Lasten 
Bedragen x € 1 miljoen

+ 0,9 Kapitaallasten lening stadsgoed (saldoneutraal)

+ 1,8  Structuurplan: voornamelijk hogere personeelslasten en lasten voor het IJburgproject van € 1,1 
miljoen (saldoneutraal). 

+ 3,3  Koers Nieuw West: voornamelijk correctie -/- € 1 miljoen en extra bijdrage stadsdelen € 4,1 miljoen 
(saldoneutraal).

-/- 3,9  Programma Maatschappelijke Investeringen: lager dan begrote uitgaven aan beschikkingen wegens 
onzekerheden in de projectontwikkeling. 

-/- 1,2  Stenen voor sociaal: lagere vaststelling eerder verleende bijdragen en vrijval oude verplichtingen

+ 0,2 Overig 

Baten

+ 0,9 Kapitaallasten lening stadsgoed (saldoneutraal)

+ 1,4 Structuurplan: voornamelijk hogere baten IJburgproject van € 1,1 miljoen (saldoneutraal). 

+ 5,9  Koers Nieuw West: voornamelijk extra bijdragen stadsdelen en derden € 4,9 miljoen (saldoneutraal), 
extra bijdrage uit wijkaanpakmiddelen € 1 miljoen (besluit van uw Vergadering d.d. 8 september 
2010)

+ 0,5 Wijkaanpak: voornamelijk niet begrote baten.

+ 0,2 Overig 

Bij de jaarrekening vinden dotaties van niet bestede middelen plaats aan de reserves Koers Nieuw West 
(€ 1,7 miljoen), Programma Maatschappelijke Investeringen (€ 3,9 miljoen) en Wijkaanpak (€ 0,6 miljoen). De 
betreffende reserveringsvoorstellen, € 6,2 miljoen in totaal, waren onderdeel van de 9-maandsrapportage.
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3 Reserves, voorzieningen en investeringen

3.1  Reserves

Bedragen x € 1 miljoen
 

Stand 
ultimo 2009

Mutaties 2010 Stand 
ultimo 2010+/+ -/-

Reserves Vereveningsfonds, Stimuleringsfonds en Zuidas 341,1 655,0 800,8 195,2

Reserve Programma Maatschappelijke Investeringen 0 3,9 0 3,9

Koers Nieuw West 0 1,7 0 1,7

Strategische ruimtelijke projecten 3,4 0 3,4 0

Aanjagen woningbouwproductie 5,1 0,6 1,9 3,8

Besluit Woninggebonden Subsidies 5e fonds 1,8 2,3 2,2 1,9

Aanjagen productie / jongerenhuisvesting 1,6 0 0,6 1

Reserve Huisvesting OKC‘s 0,8 0 0 0,8

Reserve uitvoering strategiefase 0 0,4 0 0,4

Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg 0 1,0 0,8 0,2

Van koop naar huur 0 15,5 3,9 11,6

Wijkaanpak 0 0,6 0 0,6

Zuidelijke IJ-oevers 30,5 15,8 0,5 45,8

Creatieve Hotspots 0 0,6 0,2 0,5

Broedplaatsen 1,2 0 1,1 0,0

Overige reserves 2,6 1,5 3,5 0,6

Totaal reserves 388,1 698,8 818,9 268,0

De reserves binnen het Vereveningsfonds, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en de Zuidas worden apart 
besproken.

Nieuwe reserves

Uitvoering strategiefase 
In 2010 is de reserve Uitvoering strategiefase gevormd. De voeding bestaat uit het niet bestede deel van de 
in 2010 toegekende prioriteit van € 0,5 miljoen. De prioriteit is vertraagd tot uitvoering gekomen als gevolg 
van de heroverwegingen in het Vereveningsfonds. Een aantal activiteiten zal in 2011 plaatsvinden.

Aanleg tijdelijk strand IJburg
De prioriteit van € 1 miljoen uit de Begroting 2010 is toegekend voor de aanleg en het beheer van het 
strand in 2010 en 2011. In 2010 is voor dit doel € 0,7 miljoen onttrokken. De overige onttrekking van € 0,1 
miljoen betreft vrijval. In 2011 is nog € 0,2 miljoen nodig. 

Van koop naar huur
Om de woningproductie te stimuleren is een regeling ontworpen waarbij corporaties/marktpartijen een 
bijdrage krijgen van € 15.000 per woning indien bij oplevering de woning moet worden verhuurd omdat 
er niet kan worden verkocht. Wordt binnen tien jaar de woning alsnog verkocht dan wordt de bijdrage van 
€ 15.000 terug betaald. De toevoeging bestaat voor een bedrag van € 8 miljoen uit het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting en voor € 7,5 miljoen uit een storting uit het Vereveningsfonds. De onttrekking van € 3,9 
miljoen is voor bijdragen aan vier projecten. 

Wijkaanpak
De reserve wordt gevormd ter dekking van de programmakosten. Met de vorming van deze reserve is 
ongeveer de helft van de programmakosten gedekt in 2011. De resterende dekking van het benodigde 
programmabudget zal met het besluit over de verdeling van de middelen Wijkaanpak 2011 worden 
toegekend.
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Gehandhaafde reserves
De ontwikkeling van de reserves aanjagen productie/jongerenhuisvesting en aanjagen woningbouwproductie 
wordt toegelicht in het Subresultaatgebied Bouwen (doelstelling 1).

Reserve Programma Maatschappelijke Investeringen
Het betreft projectbijdragen van € 3,9 miljoen voor een drietal sporthallen (Zeeburgereiland, Elzenhagen 
en sporthal Sloten Amarantis) die door onderzekerheden in de projectontwikkeling niet eerder dan 2011 tot 
uitvoering zullen komen. 

Koers Nieuw West
Het 4-jarig programma Koers Nieuw West houdt formeel ultimo 2010 op te bestaan. Om deze reden is in de 
Begroting 2011 geen budget beschikbaar voor KNW. Er zijn nog wel aflopende kosten in 2011. Dit betreft 
voor het programmabureau dat medio 2011 zal worden opgeheven en voor de aflopende interventies die 
in 2010 zijn vastgesteld maar voor een deel nog doorlopen in 2011. De reserve wordt gevormd uit de extra 
baten van € 3,3 miljoen die in 2010 zijn gerealiseerd uit bijdragen van stadsdelen, corporaties en de centrale 
stad.

Besluit Woninggebonden Subsidies 5e fonds
Het Besluit woninggebonden subsidies (BWS) is een in 2009 beëindigde rijksregeling op basis waarvan de 
gemeente bijdragen ontving, die vervolgens werden doorgegeven aan bewoners en corporaties. In het 
kader van de regeling zijn in het verleden ook voorzieningen gevormd, waarvan de besteding in het verleden 
bestuurlijk is vastgelegd.
De reserve BWS 5e fonds is in 2010 gevoed met inkomsten uit het antispeculatiebeding en winstnemingen 
uit de afkoopregeling particuliere woningverbetering (€ 2,3 miljoen). De onttrekkingen (€ 2,2 miljoen) 
bestonden hoofdzakelijk uit vrijval en enige mutaties in verplichtingen.

Huisvesting OKC’s
De reserve OKC’s, Ouder-Kind-Centra, is gehandhaafd en zal in 2011 tot besteding komen.

Zuidelijke IJ-oevers
In afwachting van de verdere uitvoering van het plan worden de beschikbare middelen gereserveerd. 
Aan de bestemmingsreserve is in 2010 de niet bestede prioriteit toegevoegd. Dat gaat om een bedrag 
van € 10 miljoen. Daarnaast is conform besluitvorming in 2009 over het Plan Openbare Ruimte Zuidelijke 
IJ-oever € 4,4 miljoen overgeheveld vanuit de grondexploitatie. De onttrekking van € 0,5 miljoen is voor 
projectkosten.

Creatieve hotspots
Aan deze reserve is in 2010 een bedrag van ongeveer € 0,6 miljoen toegevoegd, een overheveling vanuit 
het (inmiddels voormalige) programma Topstad. De onttrekking van € 0,2 miljoen is voor subsidie aan een 
nieuw project. 

Broedplaatsen 
De reserve broedplaatsen is in 2010 zo goed als uitgeput en er resteert nog een bedrag van € 0,04 miljoen 
voor de afwikkeling van openstaande verplichtingen op lopende projecten. 

Afgewikkelde reserves

Strategische ruimtelijke projecten
Uw Vergadering heeft besloten deze reserve geheel te besteden als subsidie voor de vestiging van de 
hotelschool in de Zuidas. De plannen zijn echter gewijzigd waardoor de reservering niet meer van toepassing 
is en kan komen te vervallen
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3.2  Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen
 

Stand 
ultimo 2009

Mutaties 2010 Stand 
ultimo 2010+/+ -/-

Voorzieningen Vereveningsfonds en Stimuleringsfonds 927,9 326,7 142,8 1.111,7

BWS vrije ruimte 0 0 0 0

BWS Rente 2,6 1,5 3,8 0,3

AMH-fonds 16,1 1,5 0,9 16,7

Starterslening 5,4 0 0,1 5,3

Parkeergarages Bijlmermeer 6,1 0 0 6,1

EFRO Doelstelling 2 Groot Oost 2,7 0 2,6 0,1

Borgstelling leningen van Triodosbank aan broedplaatsen 0 1 0 1

EFRO Kansen voor West 20,6 0 20,6 0

Voorziening Nationaal Restauratie Fonds 0 1,1 0 1,1

overige voorzieningen 1,8 0,1 0,6 1,4

Totaal voorzieningen 983,2 332 171,5 1.143,8

De voorzieningen binnen het Vereveningsfonds, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en de Zuidas worden 
apart besproken.

Nieuwe voorzieningen 

Borgstelling Triodosbank aan Broedplaatsen 
Ten laste van de reserve Broedplaatsen is een bedrag gestort van € 1 miljoen bij de Triodosbank voor de 
borgstelling voor leningen van de Triodosbank aan Broedplaatsen. Tegelijkertijd is een voorziening gevormd 
voor dit bedrag. De omvang van de voorziening is het maximale risico dat de gemeente loopt op de door de 
Triodosbank te verstrekken leningen. In 2010 zijn door de Triodosbank geen leningen verstrekt.

Nationaal Restauratiefonds
Deze voorziening van € 1,1 miljoen, ultimo 2010, is bestemd voor de dekking van de garantstelling door 
de gemeente van leningen die door het Nationaal Restauratiefonds worden verstrekt voor de aanpak 
van monumenten en enkele andere vormen van woningverbetering. De voeding komt door storting door 
particulieren die lenen via het NRF en eventuele opbrengsten van antispeculatie bedingen. 

Gehandhaafde voorzieningen

BWS vrije ruimte        
Formeel is het Besluit woninggebonden subsidies (BWS) een ROA budget maar het dagelijks bestuur van het 
ROA in 2005 besloten dat de resterende vrijval bij de gemeente blijft, mits dit besteed wordt aan stedelijke 
vernieuwing. De mutaties in de voorziening BWS vrije ruimte zijn betreffen veranderingen in projecten die al 
zijn beschikt. Dit leidt in 2010 tot een vrijval van € 0,01 miljoen.

Voorziening BWS rente
De voorziening BWS rente dient om het verschil in kasritme tussen enerzijds de betaling van subsidie 
door het rijk aan de gemeente en anderzijds de betalingen van de gemeente aan subsidieontvangers te 
overbruggen. In 2010 heeft de dienst de klanten afgekocht en hierdoor is een vrijval ontstaan van € 4,6 
miljoen. Klanten zijn niet verplicht akkoord te gaan met afkoop. In dat geval krijgen de klanten gewoon de 
subsidie in de vorm van jaarlijkse bijdragen. Berekeningen wijzen uit dat er nog voor ongeveer € 0.2 miljoen 
aan rente moet worden uitbetaald. Daarnaast is het mogelijk dat alsnog projecten worden afgekocht een 
bijdrage moet worden verstrekt uit de onderhavige voorziening wat is geschat op circa € 0,1 miljoen. 

AMH-fonds
De voorziening is bedoeld voor de financiering van de Amsterdamse Middensegment Hypotheek. Er worden 
al enige jaren geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan, de voorziening dient ter uitfinanciering van de 
bestaande verplichtingen. De toevoegingen, € 1,5 miljoen, bestaan uit rente-inkomsten. 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 2010 is € 0,9 miljoen voor 
rentebijdragen.
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Starterslening
De voorziening is bestemd om de rentekosten van de starterslening te dekken. De uitgaven bedragen € 0,1 
miljoen. Er waren zeer geringe inkomsten. In 2010 is de starterslening beëindigd. Doordat, gezien de grote 
hoeveelheid indieningen vlak voor het sluiten van de regeling en het feit dat de rijksbijdrage in de regeling 
gelijktijdig stopte, is er een geringe overmaat aan startersleningen verstrekt. Vooralsnog is er geen noodzaak 
de omvang van de voorziening aan te passen. 

Parkeergarages Bijlmermeer 
Door middel van deze voorziening vindt verevening plaats van de kosten van de sloop van parkeergarages. 
In 2010 waren er geen mutaties.

Voorzieningen in verband met de subsidies uit het Europees fonds voor de regionale ontwikke-
ling (EFRO)
De middelen in de EFRO-voorzieningen, doelstelling 2 groot oost en kansen voor West, zijn niet bestede 
subsidiemiddelen. Aan de voorziening doelstelling 2 groot oost is in 2010 € 2,6 miljoen onttrokken. De 
voorziening kansen voor West is in 2010 volledig onttrokken (€ 20,6 miljoen). Ongebruikte saldi worden 
uiteindelijk teruggevorderd door de Europese Unie.

Daarnaast worden in het resultaatgebied een aantal reserves en voorzieningen als overige reserves en 
voorzieningen verantwoord die gering in opvang zijn en/of betrekking hebben op de bedrijfsvoering (zoals 
vakantiegeld en inactieven). Ze worden niet nader toegelicht.

3.3  Investeringen

De investeringen in dit resultaatgebied hebben over het algemeen betrekking op investeringen binnen 
grondexploitaties, die comptabel gezien niet als investering in de jaarrekening worden verantwoord, maar als 
onderhanden werk. Gedurende de uitvoering van de grondexploitaties, die plaatsvinden onder verantwoor-
delijkheid van de centrale stad, worden de uitgaven en inkomsten tot de afsluiting van het plan als voorraad 
geactiveerd. Op de balans komt dit tot uitdrukking in de stand van het grondproductiekapitaal.

De mutaties van dit onderhanden werk zijn sterk afhankelijk van de voortgang van projecten en 
marktomstandigheden.

Het grondproductiekapitaal is in toenemende mate positief. Het saldo van het grondproductiekapitaal 
bedroeg ultimo 2010 € 736 miljoen. Een netto vermeerdering ten opzichte van 2009 met € 118 miljoen ten 
opzichte van 2009. Onderstaande grafiek beschrijft de ontwikkeling van de afgelopen jaren
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Een positieve stand van het grondproductiekapitaal betekent dat er in de actieve grondexploitaties minder 
is ontvangen dan besteed. Op zich is dat geen probleem, zolang er voldoende dekking tegenover staat. De 
dekking in de grondexploitaties staat echter sinds de economische crisis onder druk. Zie hiervoor verder de 
toelichtingen op de ontwikkelingen in het Vereveningsfonds.
Verder neemt de stand van het grondproductiekapitaal ook toe door afsluiting van winstgevende plannen en 
tussentijdse winstnemingen. 

Nader gespecificeerd was in 2010 de ontwikkeling als volgt: 

Uitgaven Opbrengsten

Bedragen x € 1 miljoen 2009 2010 2009 2010

IJburg 144 -24 -42 -9

Noordwaarts 130 52 -41 -7

Zuidas 47 333 -6 -270

Zuidelijke IJ-oevers 39 51 -44 -32

Werkgebieden 12 8 -4 -10

Zuidoostlob 37 28 -2 -14

Wibaut aan de Amstel 14 13 0 -7

Overig 12 10 -182 -4

totaal 435 470 -321 -352

De mutaties bij de Zuidas zijn hebben vooral te maken met planafsluitingen. Zonder planafsluitingen zouden 
bij de Zuidas de kosten € 58 miljoen en opbrengsten € -5 miljoen zijn geweest. Dat laatste in verband met 
een verrekening in een grondexploitatie.

3.4  Reserves en voorzieningen Vereveningsfonds

3.4.1 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

�� Specifieke voorzieningen, een voor bepaalde risico’s in plannen en een voor generieke risico’s in het 
fonds. Beide voorzieningen zijn nieuw gevormd bij deze jaarrekening

�� clusters van samenhangende grondexploitaties: IJburg, vernieuwing Bijlmer en Overhoeks. Hier worden 
de saldi van winstgevende plannen gebruikt ter dekking van verliesgevende plannen en planoverstij-
gende 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

Uit het VE-fonds worden bijdragen verstrekt aan de voorzieningen bodemsanering en eerste verstratingen 
die in andere resultaatgebieden worden verantwoord. 
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5 RAG: Resultaat Actieve Grondexploitatiegebieden

3.4.2 Ontwikkelingen in 2010

Problematiek Vereveningsfonds en maatregelen
In de meerjarenprognose in de Nota Meer Ruimte Winnen (februari 2010) was voor de Algemene Reserve 
een negatieve stand van € 316 miljoen per ultimo 2014 geraamd. Een belangrijk aandeel hierin was ontstaan 
door de in de Jaarrekening 2009 getroffen reservering van € 233 miljoen voor het verwachte effect van 
dalende grondprijzen. Naast het effect van lagere grondprijzen is vervolgens ook nog rekening gehouden 
met tegenvallende grondopbrengsten op basis van het schrappen van vierkante meters kantoren (€ 345 
miljoen) en een vertraging in de afzet van woningen (€ 45 miljoen), waardoor bij ongewijzigd beleid een 
probleem van € 700 miljoen in het Vereveningsfonds was becijferd. Dat gaf ons College aanleiding om in het 
kader van de Begroting 2011 en op basis van een projectenschouw een aantal besluiten aan uw Vergadering 
voor te leggen over verbeteracties om het Vereveningsfonds weer op orde te krijgen. 

In dit kader zijn de volgende raadsvoordrachten ter besluitvorming aan uw Vergadering voorgelegd: 
�� Raadsvoordracht Vaststellen beslispunten Verdelingsvoorstel Vereveningsfonds ten behoeve van de 

Begroting 2011 d.d. 15 december 2010
�� Raadsvoordracht Vaststellen programmatisch kader kantoren en woningbouw en maatregelen en 

strategische keuzes Vereveningsfonds ten behoeve van de begroting 2011 d.d. 15 december 2010
�� Raadsvoordracht Vaststelling strategische keuzes in het kader van de 2e projectenschouw d.d. 26 januari 

2011
�� Raadsvoordracht Vaststellen van grondprijzenbrief 2011 d.d. 15 en 16 december 2010 (nr. 471)

In januari 2010 (BD2009-009919) besloot ons College om vooralsnog af te zien van volledige toekenning van 
de door de Raad bij de begrotingsbehandeling 2010 vastgestelde Integrale Projectbudgetten (proceskosten) 
voor de coalitie- en grootstedelijke projecten, inclusief de Dienst Zuidas. Vervolgens zijn de budgetten 
neerwaarts bijgesteld.

De problematiek in het Vereveningsfonds en de hierop volgende verbeteracties reiken verder dan de nu 
voorliggende Jaarrekening 2010. Voor zover de maatregelen in de Jaarrekening 2010 effect sorteren zal 
dit worden vermeld. Over het algemeen geldt dat bij het schrappen van kosten het directe effect op de 
Algemene Reserve zich voordoet bij grondexploitaties met een negatief saldo. Dit heeft een effect op de 
benodigde voorziening. 

Projectenschouw
In 2010 hebben twee rondes projectenschouw plaatsgevonden. In totaal zijn hierin voor het Vereve-
ningsfonds 21 projecten betrokken: 11 projecten in de eerste ronde, en 10 projecten in de tweede ronde 
(waaronder twee projecten op basis van een ‘quick scan’). De strategische keuzes in projecten zijn verwerkt 
in het Eindejaars-RAG5. Voor de Jaarrekening 2010 is het directe effect op de Algemene Reserve van 
belang. Dit betreft de actualisatie van de voorziening voor tekorten grondexploitaties, de verrekening van 
boekwaarden, de actualisatie van de subreserve kredietcrisis en besluiten over de bestemmingsreserves.

De 21 projecten die betrokken zijn in de projectenschouw betreffen: Buiksloterham, NDSM-werf, Centrum 
Amsterdam Noord, Zeeburgereiland, Amstelkwartier 2e fase, De Bongerd, Houthavens, Cornelis Lelylaan, 
Houthavens, Vernieuwing Bijlmermeer, Parooldriehoek, Laan van Spartaan, De Hallen, Oostpoort, 
Middenmeer Noord, Holendrecht, GETZ (onderdeel Centrumgebied Zuidoost), Sloterdijk III, Teleport, 
Overhoeks (quick scan) en Oosterdokseiland (quick scan).  

Kosten 1e aanleg riolering
Het gemeentebestuur heeft besloten om de kosten voor de 1e aanleg riolering niet langer ten laste van de 
grondexploitatie te brengen. Voor deze kosten geldt dat, voor zover zij gefaseerd zijn in 2012 of later, uit 
de grondexploitatie gehaald moeten worden. Kosten die in 2011 zijn gepland zijn in de grondexploitatie 
blijven staan. Het is bij het Eindejaars-RAG duidelijk geworden dat het hiervoor in eerste instantie geraamde 
positieve effect van € 112 miljoen niet wordt gehaald, mede als gevolg van een verlaging in het programma 
op basis van de eerste en tweede projectenschouw. Tevens heeft een aanpassing voor het effect van de btw 
plaatsgevonden.
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Generieke besparing op grondkosten van 3%
Het gemeentebestuur heeft taakstellend een generieke besparing op de grondkosten van 3% opgelegd. Het 
heeft betrekking op de nog te maken kosten voor het bouw- en woonrijp maken. Het is niet van toepassing 
op de kosten voor verwervingen en ontruimingen. Hiervoor was in de begroting een effect geraamd van  
€ 50 miljoen. 

Reductie proceskosten
Bij de voorbereiding van de Begroting 2011 is verondersteld dat er € 9 miljoen per jaar op de proceskosten 
kan worden bespaard. Voor zover de kosten in grondexploitaties zijn opgenomen worden deze taakstellend 
verminderd. Op basis van een nadere inventarisatie is gebleken dat deze besparing mogelijk te hoog is 
ingezet. 

Actuele grondprijzen
Uw Vergadering heeft op 15/16 december 2010 (nummer 471) ingestemd met de Grondprijzenbrief 2011. 
Vooruitlopend aan de besluitvorming is aan de planbeheerders gevraagd bij de actualisatie in het kader van 
het Eindejaars-RAG dit grondprijsbeleid 2011 toe te passen. Hierdoor wordt in de plannen gerekend met de 
actuele grondprijzen.

Realistisch(e) programma en fasering
Bij het Eindejaars-RAG is gestreefd naar een realistisch programma en een realistische fasering. Leidend 
hiervoor is het programmatisch kader dat per stadsdeel is vastgesteld. Uiteindelijk is het doel van de 
herprogrammering om tot een realistisch planaanbod in de actieve plannen te komen, waarbij ook ten 
aanzien van de ramingen in de grondexploitaties een getrouw beeld wordt gegeven. Omdat er nog steeds 
sprake is van een overmaat in het woningbouwprogramma, en dit een onafwendbaar effect op de resultaten 
in de grondexploitaties heeft, wordt hiervoor een risicovoorziening generieke risico‘s ingesteld.

Bijstelling % sociale woningbouw in Oost en West
Voor de stadsdelen Oost en West, die een relatief hoog percentage sociale huurwoningen hebben en 
geen stadsvernieuwingsgebied zijn, is besloten om het percentage sociale huurwoningen van de totale 
planvoorraad woningen te verlagen van 30% naar 20%. Bij de Raadsvoordracht ‘Vaststellen programmatisch 
kader kantoren en woningbouw en maatregelen en strategische keuzes Vereveningsfonds ten behoeve van 
de Begroting 2011’ was hiervoor een bedrag van € 20 miljoen geraamd. 
Omdat er in beide stadsdelen sprake is van een overmaat aan plannen met marktwoningen zullen zeker niet 
alle sociale huurwoningen als marktwoningen afgezet kunnen worden. Ook kunnen bestaande contracten 
en/of aanbestedingsprocedures deze programmatische omzetting bemoeilijken. Bij het Eindejaars-RAG zijn 
de grondexploitaties hierop nog niet aangepast. Vooralsnog wordt het geraamde effect bij verwerking in de 
grondexploitaties bijgesteld naar € 10 miljoen.

Bouwen aan de Stad 2/afspraken met corporaties
In de Begroting 2011 is de onderhandeling met corporaties in het kader van Bouwen aan de Stad 2 als een 
substantiële bijdrage in de oplossing van het probleem in het Vereveningsfonds opgevoerd. Er zijn hiervoor 
onder meer voorstellen ontwikkeld voor het gebruik van de reserves van het Stimuleringsfonds en de 
verhoging van de afkoopsom bij de verkoop van corporatiebezit. In het Programakkoord is ingezet op een 
opbrengst van € 225 miljoen. 

In december 2010 hebben de gemeente Amsterdam, de stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van 
Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam een onderhandelingsakkoord bereikt over het 
programma Bouwen aan de Stad II. Voor de periode 2011 tot en met 2014 hebben partijen volkshuisveste-
lijke en financiële afspraken gemaakt, zodanig dat partijen gezamenlijk verder kunnen bouwen aan de stad. 
Voor het Vereveningsfonds levert het akkoord de beoogde opbrengst van € 225 miljoen op. Het akkoord is 
op 16 februari aan uw Vergadering ter besluitvorming voorgelegd. 
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3.4.3 Reserves en voorzieningen Vereveningsfonds

Bedragen x € 1 miljoen Ultimo 2009 Toevoeging Onttrekking Ultimo 2010

Planclusters     

Bestemmingsreserve Ijburg 9,0 36,4 0,0 45,4

Voorziening Ijburg 403,4 16,1 36,0 383,6

Bestemmingsreserve Vernieuwing Bijlmermeer 14,0 69,6 83,7 0,0

Voorziening Vernieuwing Bijlmermeer 66,4 2,7 69,1 0,0

Best. reserve Herstructurering Bedrijfsterr. 4,8 6,1 1,6 9,3

Voorziening Herstructurering Bedrijfsterr. 2,7 1,1 1,7 2,1

Bestemmingsreserve Overhoeks 2,8 14,5 0,0 17,2

Voorziening Grondexploitatie Overhoeks 49,8 2,0 14,2 37,5

Voorziening bodemsanering Overhoeks 2,9 0,0 0,0 2,9

Subtotaal planclusters 546,8 112,0 206,2 452,7

Bestemmingsreserves (excl. planclusters)

Bestemmingsreserve Zuidas 29,1 1,2 30,2 0,0

Investeringsprojecten Programakkoord 3,4 0,0 0,0 3,4

Vrije Ruimte Programakkoord 1998-2002 2,9 0,0 1,3 1,5

Risico‘s aankoop schoolgebouwen 0,4 0,0 0,4 0,0

Verlaging Nieuwe Leeuwarderweg 8,2 0,0 8,2 0,0

Tijdelijke studentenhuisvesting 2,5 0,0 1,0 1,5

Stimulering Actieplan Woningbouw 8,0 0,0 8,0 0,0

Subtotaal bestemmingsreserves (excl. Planclusters) 54,4 1,2 49,1 6,5

Voorzieningen (excl. Planclusters)

Algemene voorziening tekorten grondexploitaties 275,3 124,1 2,9 396,5

Voorziening projectspecifieke risico‘s 0,0 77,0 0,0 77,0

Voorziening generieke risico‘s 0,0 80,0 0,0 80,0

Voorzieningen bodemsanering en 1e verstrating* 25,4 2,0 20,2 7,2

Subtotaal voorzieningen (excl. Planclusters) 300,8 283,1 23,1 560,7

Algemene reserve: -256,6 443,2 385,7 -199,1

Subreserve Bouwen aan de stad 11,7 0,0 11,7 0,0

Subreserve Kredietcrisis 233,0 0,0 233,0 0,0

Algemene reserve -11,9 443,2 630,4 -199,1

Totaal bestemmingsreserves en voorzieningen Vereveningsfonds 645,4 839,4 664,1 820,8

- waarvan reserves 320,2 466,2 555,8 230,6

- waarvan voorzieningen in RG SO* 299,8 371,3 88,1 583,0

*Het deel van de voorzieningen dat daadwerkelijk in dit resultaatgebied wordt verantwoord is exclusief de voorzieningen 
bodemsanering en 1e verstrating die in andere resultaatgebieden worden verantwoord.

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 stromingen lastig maakt. Om die reden richt de toelichting zich vooral op de 
gerealiseerde mutaties en minder op de oorzaken van de afwijking ten opzichte van de begroting. De boven-
staande opgave is hoofdzakelijk gebaseerd op opgaven vanuit de ruimtelijke plannen waarover bestuurlijke 
besluitvorming nog moet plaatsvinden (in het kader van het zogenaamde Eindejaars-RAG).

3.4.3.1 Planclusters

IJburg/Zeeburgereiland
De voorziening bedraagt € 383,6 miljoen ultimo 2010. De bestemmingsreserve bedraagt € 45,4 miljoen 
ultimo 2010.

Aan rente is in 2010 in totaal € 16,5 miljoen bijgeschreven op de reserve en de voorziening. Actualisatie van 
de rentebijschrijving van de grondexploitaties leidt tot een verlaging van de voorziening met € 36 miljoen. 
Deze vrijval uit de voorziening is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
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Vernieuwing Bijlmermeer
In het kader van de projectenschouw/Begroting 2011 is besloten om de plancluster Vernieuwing Bijlmermeer 
op te heffen. De plannen van de Vernieuwing Bijlmermeer zijn bij de jaarrekening overgeheveld naar de 
reguliere plannen, waarbij ze op basis van clustering worden betrokken in de Algemene Voorziening Tekorten 
Grondexploitaties. 

Op de reserve en de voorziening is in totaal € 3,3 miljoen aan rente bijgeschreven. De opgerente voorziening 
is vrijgevallen aan de bestemmingsreserve (€ 69,1 miljoen). Vervolgens is de bestemmingsreserve vrijgevallen 
aan de algemene reserve (€ 83,7 miljoen). De actualisatie van de grondexploitaties is direct verwerkt in de 
bepaling van de Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties.

Herstructurering Bedrijfsterreinen
Uw Vergadering heeft een programma vastgesteld van te herstructureren bedrijventerreinen. In 2010 zijn 
twee plannen afgesloten: Hamerstraat en Cornelis Douwes terrein deelgebied 1. 

De rentebijschrijving reserve en voorziening bedroeg in totaal € 0,3 miljoen euro. De actualisatie van 
grondexploitaties zorgt voor een verlaging van voorziening van € 0,7 miljoen. Dit is het effect van de 
programmatische ingrepen. Voor de planafsluiting van Hamerstraat is de boekwaarde van de grondexploi-
tatie (€ 1,1 miljoen) aan toegevoegd aan de algemene reserve, en is voor de eerste verstrating (€ 0,6 miljoen) 
een reservering getroffen.

Overhoeks
Het cluster Overhoeks bestaat uit een bestemmingsreserve, een voorziening grondexploitatie en een 
voorziening bodemsanering. De bestemmingsreserve bedraagt € 17,2 miljoen per ultimo 2010. De 
voorziening voor de grondexploitatie € 37,5 miljoen per ultimo 2010. 

Op de reserve en de voorziening is in totaal € 2,2 miljoen aan rente bijgeschreven. Actualisatie van de 
grondexploitatie leidt tot een vrijval van € 14,2 miljoen uit de voorziening aan de bestemmingsreserve.

3.4.3.2 Bestemmingsreserves (exclusief planclusters)

Zuidas
De grondexploitaties van de Zuidas horen sinds 2008 niet meer bij het Vereveningsfonds. In het Verevenings-
fonds resteert nog een reservering voor de aankoop van een module goedkoop segment woningbouw op 
de Zuidas (besloten bij de Begroting 2009). In 2010 is deze reserve vrijgevallen ten gunste van de Algemene 
Reserve naar aanleiding van de besluiten over de ingrepen in het Vereveningsfonds. Het gaat om € 30,2 
miljoen.

Investeringsprojecten programakkoord 1998-2002
De reserve programakkoord 1998-2002 is gevormd nadat voor dat programakkoord vier projecten zijn 
aangewezen waarvan de kosten uit het Vereveningsfonds worden gedekt: Holterbergweg, Natuurontwikke-
ling IJmeer, IJweg en Noordzeeweg. De laatste dotatie heeft in 2002 plaatsgevonden. Ultimo 2010 resteren 
in de bestemmingsreserve nog een deel van de middelen voor het project Noordzeeweg. In 2010 hebben 
geen declaraties plaatsgevonden. De eindstand bedroeg € 3,4 miljoen.

Vrije ruimte programakkoord 1998-2002 
In het kader van de Begroting 2000 is bepaald dat een bedrag van € 27,1 miljoen in de programakkoord-
periode 1998-2002 gereserveerd wordt voor zes projecten. De laatste dotatie aan de reserve vond plaat in 
2003. Ultimo 2010 resteert reservering voor sociaal culturele voorzieningen op IJburg. Voor de aanleg van 
een sporthal op Haveneiland-Oost en voor het centrum voor Vrije Tijd in Solid 18 op Haveneiland-West is in 
2010 in totaal € 1,3 miljoen gedeclareerd. In de reserve resteert nog € 1,5 miljoen.

Risico’s aankoop schoolgebouwen
De reserve is afgewikkeld in 2010. De resterende € 0,4 miljoen is overgeheveld naar de grondexploitatie 
Amstelkwartier 1e fase. Het geld wordt gebruikt voor de aankoop van een terrein van ROC van Amsterdam 
(ROCvA).



318 Resultaatgebieden Jaarrekening 2010

st
ed

el
ijk

e 
o

nt
w

ik
ke

lin
g

Verlaging Nieuwe Leeuwarderweg
Deze reserve dient ter dekking van de kosten van het omlaag brengen van de Nieuwe Leeuwarderweg in 
verband met de aanleg van de Noord/Zuidlijn. In 2010 is de bestemmingsreserve volledig onttrokken. De 
resterende € 8,2 miljoen is gebruikt voor declaraties door stadsdeel Noord.

Tijdelijke studentenhuisvesting
Deze bestemmingsreserve is dient ter dekking van toegezegde verplaatsingsvergoedingen en bedroeg 
begin 2010 € 1 miljoen voor de Wenckebachweg en € 1,5 miljoen voor de NDSM-werf. De € 1 miljoen voor 
de Wenckebachweg is in 2010 besteed als bijdrage in het investeringen in de brandveiligheid op die locatie. 

Stimulering actieplan woningbouw
Voor de stimuleringsmaatregel tijdelijke omzetting van koop naar huur uit het in 2009 vastgestelde actieplan 
Woningbouw in tijden van crisis is in dat jaar vanuit de algemene reserve € 8 miljoen gedoteerd aan deze 
bestemmingsreserve. In 2011 zijn deze middelen onttrokken en vanuit het Vereveningsfonds overgeheveld 
naar de reserve van koop naar huur. Bij de Begroting 2011 is besloten om naast deze € 8 miljoen geen extra 
middelen meer voor deze maatregel vrij te maken in het Vereveningsfonds. 

3.4.3.3 Voorzieningen (exclusief planclusters)

Algemene voorziening tekorten grondexploitaties
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 
veranderingen in plannen die in uitvoering zijn beïnvloeden het saldo. Voor positieve plannen geldt dat 
het saldo daarvan wordt toegevoegd aan de algemene reserve van het fonds zodra deze plannen worden 
afgesloten. In 2010 nam de voorziening per saldo toe met € 121,1 miljoen.

Voorziening projectspecifieke risico’s
Voor alle grondexploitaties in het Vereveningsfonds is een risicoanalyse gehouden. Op basis van de 
opgestelde risicoanalyses op projectniveau zijn de projectrisico’s in kaart gebracht. Hiervoor wordt, daar waar 
nodig, een voorziening getroffen in het Vereveningsfonds om de zich voordoende risico’s te kunnen dekken.

De volgende systematiek is ontwikkeld om een verdeling te maken naar risico’s die wel of niet voorzien 
moeten worden. Alle risico’s met een kans > 50% of een absoluut bedrag > € 5 miljoen zijn geanalyseerd. 
Vervolgens is bepaald of een risico al dan niet in de voorziening moet worden opgenomen. Van een te 
treffen voorziening voor projectspecifieke risico’s is alleen sprake zijn indien het negatieve grondexploitaties 
betreft. De overige risico’s worden niet projectspecifiek voorzien maar wel meegenomen in de risicobeoorde-
ling van het hele Vereveningsfonds. 

Voor de gehele portefeuille dient rekening te worden gehouden met een bedrag van nagenoeg € 200 
miljoen. Van dit bedrag wordt € 50 miljoen voorzien. De resterende risico’s worden door de planeigenaren 
ingeschat op een kans kleiner dan 50%. De voorziening is opgehoogd met € 27 miljoen. Deze twee 
bedragen zijn afkomstig uit de projecten Overhoeks (€ 20 miljoen) en CAN-winkelcentrum (€ 7 miljoen). Deze 
bedragen hangen samen met de grondprijsonderhandelingen met de betreffende ontwikkelaar. Dit maakt 
dat de totale voorziening voor projectspecifieke risico’s € 77 miljoen bedraagt.

Voorziening generieke risico’s 
Voor zover er risico’s bestaan die nog niet specifiek aan projecten toegerekend kunnen worden is op porte-
feuilleniveau nog een inschatting gemaakt van de generieke risico’s. De generieke risico’s zijn de overmaat 
aan zowel het woningbouwprogramma als de commerciële functies en het daaraan verbonden afzetrisico. 
Dat wil zeggen het financiële effect van een vertraging bij de realisatie van de aan de geprognosticeerde 
afzet verbonden opbrengsten. 

De risico’s die samenhangen met de gekozen opbrengstenfasering worden verwerkt in de voorziening voor 
generieke risico’s. Deze voorziening is tot stand gekomen door te berekenen welk deel van de opbrengsten 
moet worden doorgefaseerd naar een volgende periode (2015-2019). Voor de functies wonen en niet-wonen 
bedraagt het totale negatieve effect ruim € 200 miljoen. De aanname is dat bij het doorschuiven van de 
opbrengsten ook de kosten deels zullen meeschuiven. Werkzaamheden kunnen immers later worden 
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uitgevoerd. Bij deze aanname is gesteld dat de kosten voor 80% mee zullen schuiven en dat levert een 
positief effect van ruim € 60 miljoen op. Daarnaast wordt voorzichtigheidshalve gerekend met een efficiën-
tienadeel op de proceskosten. Door de verschuivingen wordt de looptijd van plannen langer, en daardoor is 
het niet denkbeeldig dat dubbel werk optreedt. In de analyse rekenen we op een efficiëntienadeel van 10% 
van de geraamde proceskosten. Dit heeft een negatief effect van € 15 miljoen.

In totaal tellen de effecten op tot ongeveer € 155 miljoen, maar de gevolgen worden in eerste instantie 
zichtbaar binnen de negatieve plannen. Daarom is ervoor gekozen om alleen voor de negatieve plannen het 
financiële effect in de voorziening generieke risico’s op te nemen. En dat gaat om € 80 miljoen euro.

De voorzieningen voor bodemsanering en de voorziening voor de 1e verstrating worden toegelicht in het 
Resultaatgebieden Milieu en water en het Resultaatgebied Openbare ruimte sport groen en recreatie.

3.4.3.4 Algemene Reserve 

De Algemene Reserve van het vereveningsfonds geeft de vrije ruimte in het fonds aan. Deze ruimte dient als 
buffer voor tegenvallers in lopende plannen en als dekking voor nieuwe verliesgevende plannen. Daarnaast 
vinden er onttrekkingen en dotaties met een incidenteel karakter plaats.

De stand van de Algemene Reserve bedraagt ultimo 2009 bedraagt ultimo 2010 € 199,1 miljoen euro 
negatief. Ten opzichte van de negatieve stand van € 256 miljoen in de Jaarrekening 2009 treedt een 
verbetering op van € 56,9 miljoen. Hieronder wordt de ontwikkeling van de algemene reserve in 2010 
gespecificeerd.

Bedragen x € 1 miljoen Mutaties 2010

Stand per 01-01-2010 -256,6

Rentebijschrijving 1,6 

Planafsluitingen 19,6 

Actualisatie Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitatie - 112,6

Vrijval subreserve kredietcrisis 233,0 

Dotatie aan voorziening projectspecifieke risico‘s -77,0

Dotatie aan voorziening generieke risico‘s -80,0

Boekwaardeverrekening Zeeburgereiland -89,8

Overheveling plancluster Vernieuwing Bijlmermeer 83,7 

Winstneming Holendrecht 11,0 

Beloning/bijdragen stadsdelen planafsluitingen -0,5

Besluit Locatiegebonden Subsidies 36,1 

Aanvullend Convenant Erfpacht 0,0 

Apparaatskosten toets-en vermogensbeheer -5,9

Onttrekking saldi Grondbank en bodemcoördinatie -1,4

Vrijval module goedkoop segment Zuidas 30,2 

Integrale project budgetten fasen 2 en 3 Plaberum -7,0

Bouwen aan de Stad 1 16,5 

Bezuinigingstaakstelling Ontwikkelingsalliantie -10,5

BTW suppletie 2004/2005 11,4 

Overig - 0,9

Stand per 31-12-2010 -199,1

Het merendeel van de mutaties in bovenstaande tabel heeft een incidenteel karakter. Voor een uitvoerige 
toelichting op de bovenstaande mutaties wordt verwezen naar het Eindejaars-RAG 2010. 

De stand in de jaarrekening wijkt op twee onderdelen af van de stand in het Eindejaars-RAG. De 
voornaamste reden is dat ons College besloot om de bijdrage voor de taakstelling van de ontwikkelingsal-
liantie anders in te zetten. Van de bezuiniging van € 5 miljoen voor de ontwikkelingsalliantie werkt € 1,1 
miljoen door naar het Vereveningsfonds. Als compensatie voor de Algemene Dienst is bij de Begroting 2010 
besloten uit het Vereveningsfonds € 25 miljoen over te dragen aan de Algemene Dienst. De taakstelling zou 
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dan kunnen worden verwerkt door de rente over deze bijdrage ten gunste te laten komen aan de Algemene 
Dienst. Nu is een deel van deze bijdrage uit het vereveningsfonds voor € 10,5 miljoen budgetneutraal 
verwerkt doordat boekwaarden van investeringen voor groenprojecten versneld zijn afgeschreven met als 
effect een structurele besparing op de kapitaalslasten van € 1,1 miljoen met ingang van 2011. Door het op 
deze wijze in de begroting verwerken van de bijdrage uit het Vereveningsfonds kon € 14,5 miljoen terug naar 
het Vereveningsfonds. De onttrekking bedraagt derhalve € 10,5 miljoen. 
Daarnaast is € 1,1 miljoen meer onttrokken voor de dekking van de apparaatskosten die gemoeid zijn met 
het fondsbeheer.

In het verdelingsvoorstel 2011 werd nog rekening gehouden met een negatief effect van € 57 miljoen van 
Plabeka-1 (schrappen vierkante meters kantoorprogramma in plannen naar aanleiding van overmaat op 
stedelijk niveau). De besluitvorming over de projectenschouw/Begroting 2011 is verwerkt, waardoor in de 
raming van de stand van de Algemene Reserve voor 2011 geen rekening meer gehouden hoeft te worden 
het Plabeka-1 effect.

De overige mutaties kunnen als volgt worden toegelicht:
�� op de Algemene Reserve wordt rente bijgeschreven, voortvloeiend uit de rentebaten over de stand van 

het Vereveningsfonds exclusief de bestemmingsreserves en voorzieningen van de planclusters en de 
Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties

�� bij de afsluiting van positieve plannen is in totaal een overschot is € 19,6 miljoen aan de Algemene 
Reserve afgedragen

�� bij de actualisatie van de Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties is een bedrag van € 112,6 
miljoen vanuit de Algemene Reserve gedoteerd aan de voorziening. Dit wordt voor een belangrijk deel 
veroorzaakt door besluitvorming in het kader van de projectenschouw/Begroting 2011 

�� bij de Jaarrekening 2009 is een subreserve kredietcrisis gevormd ten laste van de Algemene Reserve 
van € 233 miljoen, met als gevolg een forse negatieve stand van de Algemene Reserve: € 256,6 miljoen. 
Omdat de grondexploitaties en het risicomanagement in 2010 zijn aangepast aan de actuele situatie kan 
de subreserve vervallen

�� voor alle grootstedelijke grondexploitaties en enkele grote stadsdeelprojecten is een risicoanalyse 
gehouden. Binnen het Vereveningsfonds zijn twee voorzieningen voor risico’s gevormd: projectspecifieke 
risico‘s (€ 77 miljoen) en generieke risico‘s (€ 80 miljoen). In de eerste plaats zijn op basis van de 
opgestelde risico-analyse op projectniveau de projectrisico‘s in kaart gebracht. Voor zover er risico‘s 
bestaan die nog niet specifiek aan projecten toegerekend kunnen worden is op portefeuilleniveau nog 
een inschatting gemaakt van de generieke risico‘s

�� naar aanleiding van de schouw is voor het Zeeburgereiland onder de noemer ‘Klein Zeeburgereiland’ 
besloten tot het doorgaan met de ontwikkeling van de deelgebieden RI-Oost en Bedrijvenstrook en een 
aantal deelplannen stop te zetten: Oostpunt, Baaibuurt Oost, Baaibuurt West en Sluisbuurt  Op basis 
hiervan is besloten tot een verrekening van de boekwaarde. Bij de schouw is een bedrag van € 87 miljoen 
per medio 2010 genoemd (€ 86,6 miljoen afgerond). Een belangrijk deel van de boekwaarde betreft de 
bijdrage voor de verplaatsing van het Rioolwater Zuiverings Installaties (RWZI). Hiervan wordt nu ook een 
aanmerkelijk deel afgeboekt vanuit de relatieve toedeling aan de stop te zetten deelplannen. In 2010 is 
een totaal bedrag van € 89,8 miljoen verrekend met de Algemene Reserve in het Vereveningsfonds. Dit is 
inclusief de leningfondsrente in 2010

�� op basis van besluitvorming bij de projectenschouw/Begroting 2011 zijn de plannen van de Vernieuwing 
Bijlmermeer overgeheveld naar de reguliere plannen en zijn nu opgenomen onder de AVTG . Hierbij zijn 
de reserveringen die voor de Vernieuwing Bijlmermeer als plancluster waren getroffen vrijgevallen ten 
gunste van de Algemene Reserve; de balansstand per 1 januari 2010 was voor de bestemmingsreserve 
€ 14,0 miljoen en voor de voorziening € 66,4 miljoen; inclusief rentebijschrijving over 2010 is dit in totaal 
€ 83,6 miljoen per ultimo 2010

�� in het kader van de projectenschouw is besloten het plan Holendrecht in te trekken. Ook het coalitiebe-
sluit Holendrecht wordt ingetrokken. Hieraan voorafgaand heeft in boekjaar 2010 een winstneming van 
€ 11 miljoen plaatsgevonden 

�� in het kader van de planafsluitingen in 2010 is aan stadsdelen voor hun aandeel in resultaatswijzigingen 
van plannen per saldo een bedrag van € 0,5 miljoen betaald.

�� ons College heeft op 6 december 2005 besloten de door de gemeente te ontvangen ‘Besluit Locatiege-
bonden Subsidies (BLS)-middelen’ in de periode 2005-2010 bij ontvangst in principe toe te voegen aan 
het Vereveningsfonds. In 2010 is een bedrag van € 36,1 miljoen uitgekeerd
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�� voor apparaatskosten met betrekking tot de taken behorende bij de toets- en vermogensbeheerfunctie 
van OGA (‘beheerskosten Vereveningsfonds’) heeft een doorbelasting van € 5,9 miljoen plaatsgevonden

�� ter dekking van exploitatiekosten van gronddepots is een bedrag van € 1,4 miljoen ten laste van de 
Algemene Reserve gebracht

�� de mutatie vrijval bestemmingsreserve module goedkoop segment Zuidas is hiervoor reeds toegelicht
�� de mutatie voor de integrale projectbudgetten betreft de dekking van de kosten van de planvoor-

bereiding in de Plaberum-fasen 2 (onderzoeksfase leidend tot strategiebesluit) en 3 (programma- en 
ontwerpfase leidend tot investeringsbesluit) van grootstedelijke- en coalitieprojecten. De kosten van fase 
1 (strategiefase leidend tot strategiebesluit) komen ten laste van de Algemene Dienst. De kosten na fase 
3 worden opgenomen in de grondexploitatie

�� met ingang van 2007 worden aan het Vereveningsfonds middelen toegevoegd vanuit de verkoop van 
woningen op basis van het bestaande convenant (Bouwen aan de Stad 1). In 2010 is een bedrag van € 4,8 
miljoen toegevoegd

�� in 2010 is een bedrag van € 11,4 miljoen ten gunste van de Algemene Reserve gebracht in het kader van 
de BTW suppletie over de jaren 2004/2005

�� de overige geringe mutaties leiden per saldo tot een onttrekking van € 0,9 miljoen

3.5  Zuidas

3.5.1 Algemeen

In 2009 is de Dienst Zuidas Amsterdam opgericht. De grondexploitaties zijn daarmee onder de verantwoor-
delijkheid van de Dienst Zuidas Amsterdam geplaatst. 
In 2010 zijn er op de Zuidas in 2010 in beperkte mate gronduitgiften gedaan. Twee kavels zijn uigegeven 
voor het realiseren van onderwijsvoorzieningen (ROCvA en het Sint Nicolaaslyceum). Een grote gronduitgifte 
in Kop Zuidas die voor 2010 gepland stond is vertraagd. 

In 2010 is ingezet op kostenbeheersing. Investeringen in bouw- en woonrijp maken zijn getemporiseerd. De 
reeds gesloten overeenkomsten en de daarbij gewenste voortgang van de ontwikkeling zijn tegen het licht 
gehouden om te bezien of deze projecten binnen de afzienbare termijn tot ontwikkeling kunnen komen. 
Verder is ingezet op het realiseren van besparingen ten aanzien van kosten in verband met de planvorming. 

Voor de ontwikkeling van de Dokzone is in 2010 door de gezamenlijke Dokorganisatie gewerkt aan een 
voorkeursbeslissing ZuidasDok. Deze voorkeursbeslissing wordt eind 2011 voorzien.

3.5.2 Financieel

Bedragen x € 1 miljoen Rekening
2009

Begroting
2010

Actualisatie
2009

Rekening 
2010

Lasten 14,1  21,0  19,4  17,7 

Baten 17,6  24,4  19,9  36,7 

Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves) -3,4 -  3,4 -  0,4 -  18,9

Mutaties in reserves 3,9  3,9  0,9  19,3 

Saldo (incl. mutaties reserves) 0,5 0,5 0,5 0,4

Totale lasten
De lasten bestaan uit plankosten voor de grondexploitaties, plankosten voor het dok en uit kosten voor 
bestuurlijke begeleiding. 
�� De lasten nemen met € 3,3 miljoen toe omdat de reserve Groenfonds Zuidas volledig wordt onttrokken 

en via de lasten aan een grondexploitatie wordt toegevoegd
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�� De lasten nemen met € 5,5 miljoen af omdat de plankosten Flanken en Dok met dit bedrag afnemen. 
Enerzijds waren deze kosten begroot op het niveau van de Begroting 2009 en anderzijds is ook echt 
ingezet op besparingen van plankosten. Kosten voor directie en staffuncties nemen daardoor effectief af

�� De lasten nemen af met € 0,2 miljoen omdat de lasten bestuurlijke begeleiding lager uitvallen.

Totale baten 
�� De baten nemen met € 5,5 miljoen af omdat de bijdrage uit grondexploitaties afnemen in verband met 

de dalende kosten voor planvorming Flanken en Dokontwikkeling (één op één relatie met de plankosten)
�� Verder werd er in de begroting nog abusievelijk rekening gehouden met rente Reserve voorziening 

Goedkoop Segment. Deze reserve staat niet bij de Zuidas.
�� Daarnaast is er een extra baat van 18,4 miljoen opgenomen ‘ontvangst van grondexploitaties’, daar 

tegenover staat een dotatie aan reserves van € 18,4 miljoen. 

Stand reserves Zuidas

Bedragen x € 1 miljoen
 

Stand 
1-1-2010

Mutaties Stand 
31-12-2010+/+ -/-

Reserve groenfonds Zuidas 3,3 0,0 3,3 0

Reserve grondexploitaties Zuidas 107,1  22,7 0,0 129,8

Totaal 110,4  22,7  3,3 129,8

Gehandhaafde reserves

Reserve grondexploitaties Zuidas
�� De reserve grondexploitaties Zuidas neemt toe met € 4,3 miljoen in verband met de rentetoevoeging 
�� Daarnaast neemt de reserve toe met € 18,4 miljoen in verband met winstneming en planafsluiting. 

Eind 2010 heeft om administratieve redenen en de wens om een scherper beeld over de stand van de 
reserve te kunnen presenteren een aantal overboekingen van de grondexploitaties naar de reserves 
plaatsgevonden. Deze administratieve boekingen zijn opgenomen in onderstaande tabel. Het gaat 
hierbij om tussentijdse winstnemingen (Mahler4 en Gershwin) en planafsluiting (Zuidplein en Pabo). 
Daarnaast is de reserve groeifonds Groen toegevoegd aan de grondexploitatie groenmaatregelen vanuit 
sturingsoverwegingen. Ook is met het oog op balansverkorting een deel van de winstneming verrekend 
met de boekwaarde (ultimo 2009) van het projectbudget (functioneel deelplan). De verrekening van de 
boekwaarde van het projectbudget zal in het vervolg jaarlijks geschieden.

Specificatie winstneming/planafsluiting

Bedragen x € 1 miljoen Kosten Opbrengsten

Verrekening met boekwaarde projectbudget 128,3

Winstneming Mahler4 55,0  

Winstneming Gershwin 50,0  

Planafsluiting Zuidplein 41,7  

Planafsluiting PABO 85,7

Totaal verrekend met de grondexploitatie 146,7 128,3

Ophoging bestemmingsreserve Zuidas 18,4  

Afgewikkelde reserves

Reserve Groenfonds Zuidas
De reserve Groenfonds Zuidas is afgewikkeld en vanwege sturingsoverwegingen ondergebracht in de 
grondexploitatie Groenmaatregelen. 
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3.6  Stimuleringsfonds volkshuisvesting

3.6.1 Algemeen

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) kent twee dekkingsbronnen met ieder een eigen 
bestemmingsrichting:
�� het SFV-KTA deel, dat indertijd is gevoed met de opbrengsten uit de verkoop van de Kabeltelevisie 

Amsterdam. Dit geld is bestemd voor de vernieuwing van de Bijlmermeer, de realisatie van huurwoningen 
in de uitbreidingsgebieden en volkshuisvestingsinitiatieven in de vooroorlogse stad

�� het Erfpachtdeel (SFV-EP) dat wordt gevoed met de opbrengsten uit de meerwaarde die ontstaat doordat 
bij de conversie van tijdelijke naar permanente erfpachtcontracten van woningbouwcorporaties, deze 
laatste worden afgekocht. Het 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 SFV-middelen.

In 2010 is tussen gemeente (inclusief stadsdelen), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (de 
Federatie) en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) volop gesproken en onderhandeld over volkshuisves-
telijke en financiële afspraken voor de periode 2011 t/m 2014. Dit heeft op 16 december 2010 geresulteerd 
in de conceptafspraken Bouwen aan de Stad II. Deze afspraken geven invulling aan o.a. de doelstelling zoals 
opgenomen in het Programakkoord om een opbrengst van € 225 miljoen te realiseren t.b.v. het Verevenings-
fonds. Het effect van deze overeenkomst zal voor het eerst terug te zien zijn in de Jaarrekening 2011.

3.6.2 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)

Bij Begroting 2009 en de Begroting 2010 besloot uw Vergadering € 11,8 miljoen vrijval te besteden aan 
diverse doeleinden, zoals achterstallig onderhoud monumenten, beter verbeteren, museum ’t Schip, 
maatschappelijk vastgoed en studentenhuisvesting. 
Begroot was voor 2010 een aanwending van € 3 miljoen. In 2010 is maar € 1,3 miljoen aan de reserve 
onttrokken. Er zijn door de corporaties in 2010 minder subsidieaanvragen ingediend dan verwacht. Stand 
van de reserve is ultimo 2010 € 10,7 miljoen. 

3.6.3 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 € 493,9 
miljoen (netto contante waarde per 1-1-2010, 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

In de afgelopen jaren heeft uw Vergadering al een groot deel van de middelen die tot 2020 beschikbaar 
komen gereserveerd voor specifieke stedelijke vernieuwingsplannen. Voor elk stedelijk vernieuwingsplan 
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stelt uw Vergadering een taakstellend budgettair kader vast met een bijdrage uit het gronddeel en vastgoed-
deel 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 verwachte resultaat van de SFV-plannen verbeterde in 2010. Dat komt vooral door de bij het Eindejaars-
RAG 2010 doorgevoerde maatregelen, zoals het schrappen van de kosten van eerste aanleg van riolering 
vanaf 2012 en de generieke besparing 3% en een nog niet opgevoerde realisatie van horeca in een plan.

In december 2010 hebben de gemeente, de corporaties en de huurdersvereniging Amsterdam een onder-
handelingsakkoord bereikt over het programma Bouwen aan de Stad II. Voor de periode 2011 tot en met 
2014 hebben partijen volkshuisvestelijke en financiële afspraken gemaakt. Het effect van deze overeenkomst 
zal voor het eerst terug te zien zijn in de Jaarrekening 2011.

Er zijn in 2010 drie plannen afgesloten met in totaal een vrijval naar de reserve van € 3,6 miljoen. Eind 2010 
waren er zevendertig actieve plannen.

Het verloop van het SFV-erfpacht gronddeel in 2010 was als volgt:

Bedragen x € 1 miljoen Ultimo 2009 Toevoeging Onttrekking Ultimo 2010

Algemeen deel 21,7 38,8 6,4 54,1

Knelpuntenpot SFV 7,8 0,3 1,2 7,0

Parkstad 0,2  0,2

Uitwerkingsplannen Raamovereenkomst Parkstad 31,0 1,2 13,6 18,6

Totaal reserve SFV-EP gronddeel 60,7 40,4 21,3 79,9

Stimuleringsfonds gronddeel voorziening 126,5 9,9 18,9 117,4

Uitwerkingsplannen Raamovereenkomst Parkstad voorziening 3,7 13,8 0 17,5

Totaal voorziening SFV-erfpacht gronddeel 130,2 23,7 18,9 134,9

In de Begroting 2010 was een toevoeging van de reserve SFV-EP gronddeel van € 14,2 miljoen opgenomen 
en er was aan onttrekkingen € 28,7 miljoen geraamd. 
De realisatie bedroeg ultimo 2010: € 40,4 miljoen toevoeging en € 21,3 miljoen onttrekking. 

De belangrijkste mutaties betroffen:
Aandeel ontvangen meerwaarde + € 17,4 miljoen
Vrijval voorziening Stimuleringsfonds + € 17,4 miljoen
Planafsluitingen (per saldo) + € 3,0 miljoen
Rentebijschrijving + € 2,4 miljoen
Bijdragen aan plannen - € 18,5 miljoen
Bijdrage aan knelpunten maatschappelijk vastgoed - € 1,2 miljoen
Dotatie parkstadreserves, opvangen rente 2010 - € 1,2 miljoen
Overig  - € 0,1 miljoen

Op de voorziening gronddeel Stimuleringsfonds werd € 5,2 miljoen rente toegevoegd. Voor nieuwe 
negatieve plannen werd € 18,2 miljoen toegevoegd aan de voorziening. Voor een restwerkenplan werd 
€ 0,3 miljoen toegevoegd. Voor de afsluiting van een negatief plan werd € 1,5 miljoen aan de voorziening 
onttrokken. Daarnaast viel € 17,4 miljoen vrij uit de voorziening na planafsluitingen en saldiverbeteringen van 
negatieve plannen. 

Aan het SFV-erfpacht vastgoeddeel is in 2010 is € 10,1 miljoen onttrokken voor de door uw Vergadering 
vastgestelde bestemmingen. De onttrekking was voor rolstoelgeschikte woningen, nieuwbouw grote 
woningen en wonen in beschermde omgeving (WIBO-woningen).
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De toevoeging aan het vastgoeddeel bedroeg € 21,1 miljoen, waarvan € 3,9 miljoen rente. Het bedrag aan 
openstaande verplichtingen bedraagt € 19,3 miljoen.

Bedragen x € 1 miljoen Ultimo 2009 Toevoeging Onttrekking Ultimo 2010

SFV-erfpacht vastgoeddeel 84,7 21,1 10,1 95,6

4 Prioriteiten 2010

4.1  Realisatie prioriteiten 2010

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld 

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Koers Nieuw 
West: Lopende 
interventies 
handhaven

I1 2.800 2.800 0 Alle door de bestuurscommissies 
besloten interventies zijn uitgevoerd

J

Progamma 
Maatschappelijke 
investeringen

I1 15.900 12.000 3.900 Financiering van onrendabele top van 
verhuur maatschappelijk vastgoed.

N Dec 2011

Voorjaarsnota: financiële vertaling eerdere besluitvorming

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld 

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Plan Openbare 
Ruimte Zuidelijke 
IJoevers

I2 10.000 0 10.000 Uitgaven POR zijn vooralsnog gedekt 
uit ISV, later volgt de dekking t.l.v. deze 
prioriteit

N 2014
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Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld 

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Broedplaatsen ISV 1.000 0 1.000 N 2013

Gasfabrieken ISV 6.266 0 6.266 N -

Openbare 
ruimte Zuidelijke 
IJoevers

ISV 4.087 4.087 0 - -

Sleutelbudget ISV 20.000 3.191 17.048 N 2013

Van groot naar 
beter

ISV 250 58,5 191.5 Ca. 20 grote woningen toegewezen N 2011

Woningverbe-
tering

ISV 750 0 750 Ca 50 woningen hersteld. N 2012

Overige prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld 

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Kantorenloods I4 150 150 0 41000 m2 kantoorfunctie omgezet J

Koers Nieuw 
West

I4 3.200 3.200 0 Alle door de bestuurscommissies 
besloten interventies zijn uitgevoerd

J

Specifieke 
investeringen in 
maatschap-
pelijke sfeer

S4 287 0 Kap lasten maatschappelijk vastgoed N Eind 2013

Uitvoering 
Strategiefase

I4 500 148 352 Vertraagd vanwege heroverwegingen. N Dec 2011

Vastgoedregis-
seur

S4 80 172 0 Ontwikkeling visie gemeentelijke 
huisvesting

J

Verplaatsing 
Strand IJburg

I4 970 714 256 Aanleg en beheer 2010  en 2011 N
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4.2  Toelichting realisatie prioriteiten 2010

Koers Nieuw West (KNW)
In 2001 is de gemeente Amsterdam gezamenlijk met Amsterdamse woningbouwcorporaties gestart met 
een grootschalig vernieuwingsprogramma in Nieuw West; het programma Richting Parkstad 2015. Het 
doel van dit programma is de situatie in Nieuw West langs drie pijlers te versterken: sociaal, economisch 
en fysiek. In 2010 heeft de bestuurscommissie Koers Nieuw West besloten tot toekenning van de laatste 
beschikbare middelen voor het sociaal programma. In totaal is voor bijna € 38 miljoen aan interventies 
opgestart. Sommige interventies zullen doorlopen tot eind 2011. De volgende interventies zijn onder andere 
uitgevoerd in 2010:
�� Ketenregie voor gezin en kind: samen met de stadsdelen in Nieuw West is de methodiek ontwikkeld die 

is opgetekend in Lokale Gezinsaanpak Nieuw West 2010. Ruim 350 gezinnen hebben inmiddels extra 
ondersteuning gekregen bij (opvoedings)-problemen. Participatiecentrum in Geuzenveld: burgers kunnen 
met alle vragen over participatie terecht bij het loket. Participatie kan betrekking hebben op inburgering, 
werk, opleiding of dagbesteding

�� Sociale Wijkvernieuwing: opzetten van participatietrajecten rondom vernieuwingsplannen in Osdorp en 
Slotermeer. Hierbij worden de stakeholders zoals bewoners, welzijnsorganisaties en corporaties betrokken

�� Kansenzones: de interventies zijn bedoeld om de uitstraling van het bedrijf (winkel) en daarmee van de 
wijk te verbeteren. Van de 137 aanvragen, zijn 40 aanvragen gehonoreerd 

�� Sloterparkfestival: dit festival is een podium voor het culturele leven in Nieuw West en wordt samenwer-
king met scholen, amateurverenigingen, muziek- en theatergroepen opgebouwd. In 2010 trok het festival 
naar schatting 12.000 tot 15.000 bezoekers

�� Be InterACtive (actielijn Sport): voor vrouwen in Nieuw West worden hardloopcursussen georganiseerd. 
Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen van de deelnemerrs. In 2010 zijn er hardloopcursussen van 
tien weken gegeven op twaalf locaties in Nieuw West, waaraan ruim tweehonderd vrouwen hebben 
deelgenomen 

Ook is in 2010 gewerkt aan de borging van het programma middels overdracht van kennis en kunde aan 
betrokken partijen. Met name het stadsdeel Nieuw West wordt een belangrijke erfopvolger. Op het gebied 
van sport en kunst en cultuur probeert het stadsdeel bijvoorbeeld de parels van het programma voort 
te zetten. Het primaire proces van het Meesterplan voor Nieuw West wordt onderdeel van de stedelijke 
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (zie voor een nadere toelichting hierop het Resultaatgebied 
Educatie Jeugd en Diversiteit). Het programma Meesterplan wordt ingezet ten behoeve van kwaliteitsver-
betering van het onderwijs in Nieuw-West. Met name ondersteuning van scholen bij huiswerkbegeleiding 
en zorgcoördinatie et cetera. Hiermee borgt Koers Nieuw West de voortgang van die onderdelen uit het 
programma die het secundaire (buitenschoolse) proces op scholen begeleiden. Deze interventies worden 
uitgevoerd in het lopende schooljaar 2010-2011.
Medio 2011 wordt KNW-programmabureau opgeheven.

In 2010 is gestart met de evaluatie van het programma en de raamovereenkomst vernieuwing Nieuw West. 
De corporaties, de stad en de twee betrokken stadsdelen hebben zich gebogen over de beoordeling van de 
resultaten. De evaluatie is in november 2010 door de bestuurscommissie vastgesteld.

Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI)
Investeringen in de sociaal-maatschappelijke voorzieningen versterken de sociaalruimtelijke infrastructuur. 
Het gaat hierbij niet alleen om voldoende voorzieningen in de Amsterdamse wijken, buurten en stadsdelen 
die ruimte bieden aan maatschappelijke activiteiten en diensten, het gaat ook om herkenbare voorzieningen. 
Voorzieningen die identiteit verlenen en samen met, en in relatie tot de openbare ruimte bijdragen aan een 
leefbare, uitdagende en prettige woon- en werkomgeving.

De economische crisis heeft zichtbaar haar sporen nagelaten. Omdat veel woningbouw¬projecten niet 
doorgaan, gaan ook veel maatschappelijk vastgoedprojecten niet door. Stadsdelen en corporaties bekijken 
hun ambities nogmaals kritisch. Investerings- en beleidsbudgetten (van waaruit veelal de exploitatie wordt 
gesubsidieerd) staan onder druk. Dat heeft er toe geleid dat in 2010 veel PMI-bijdragen, vaak op initiatief 
van de stadsdelen, zijn ingetrokken. . In de tweede projectenschouw is vanuit het PMI een grote bijdrage 
geleverd door te adviseren over de sociaal-maatschappelijke gevolgen van het niet doorgaan van bouwpro-
jecten. Daar waar kansen liggen, met name in de stedelijke vernieuwingsgebieden, om gepland maatschap-
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pelijk vastgoed bouwkundig los te koppelen van andere functies (zoals woningbouw, parkeergarages), moet 
die gegrepen worden. Op die manier zou de realisatie van maatschappelijk vastgoed op sommige locaties 
wellicht als stimulans kunnen dienen voor de woningbouw. 
Gelukkig ligt de bouw niet helemaal stil. In 2010 zijn bijvoorbeeld de brede scholen Theophile de 
Bock (Zuid), Bovenland, Odyssee en Ichtus (Osdorp), een multifunctioneel centrum met speeltuin en 
kinderboerderij aan het Wachterliedplantsoen (Bos & Lommer), Huis van de Buurt (Centrum), Buurtcentrum 
de Edelsteen (Zuid), Centrum voor Beeldende Kunst (Zuidoost) opgeleverd en is de bouw gestart van 
onder meer het Dienstencentrum Flevohuis (Zeeburg), verschillende voorzieningen op het Waterlandplein, 
nieuwbouw voor Circus Elleboog aan de Laan van Spartaan, Jongerenproductiehuis (Zeeburg), Er zijn in 2010 
ook aanvragen ingediend voor nieuwe projecten, zoals onder andere voor het Nieuw Amsterdams Podium 
in Noord, Ouderkindcentrum de Kikker in Osdorp, buurtcentrum Transvaal en Bredeschool de Springplank in 
Bos & Lommer. 

In totaal zijn in 2010 17 projecten ingetrokken; kunnen 48 projecten worden afgerekend, omdat ze zijn 
opgeleverd; lopen er nog 60 eerder toegekende projecten en zijn 11 nieuwe aanvragen ingediend.

In 2010 zijn tien workshops sociaalruimtelijke infrastructuur georganiseerd, om de stadsdelen te helpen hun 
opgave op het gebied van maatschappelijk vastgoed in kaart te brengen. Alle stadsdelen stellen, mede op 
basis van de resultaten hiervan, hun meerjarige investeringsprogramma’s op. De bezuinigingstaakstelling 
speelt hierbij een prominente rol..
Op 17 november 2010 is uw Vergadering akkoord gegaan met de uitbreiding van de functies waarvoor een 
PMI-bijdrage kan worden toegekend, te weten sportvelden en zwembaden.

Broedplaatsen
Prioriteit maakt onderdeel uit van de meerjaren toezegging waarbij een totaal bedrag ter beschikking wordt 
gesteld voor broedplaatsen. Daarnaast is er nog een reserve broedplaatsen die nu volledig is besteed of 
verplicht. Uitvoering van de plannen en toewijzing van budget lopen niet gelijk op.

Van groot naar beter
In 2010 zijn met de regeling van groot naar beter circa twintig woningen toegewezen aan een groot gezin. 

Kantorenloods
2010 was het derde en laatste jaar waarin een (meerjarig) incidentele prioriteit van € 0,15 miljoen voor de 
Kantorenloods is toegekend. De prioriteit is volledig benut.

Programma Maatschappelijke Investeringen 
De financiering van de drie sporthallen kent meerdere dekkingsbronnen. Zoals hierboven toegelicht zijn 
de reguliere PMI bijdragen vanwege projectonzekerheden opgenomen in de PMI reserve. De toegekende 
kredieten ter dekking van financieringskosten van deze sporthallen zijn dus eveneens niet aangewend 
in 2010. De hieraan verbonden kapitaalslasten, die in het jaar na investering optreden, zullen daardoor 
uitblijven in 2011. De beschikbare structurele prioriteit van € 0,3 miljoen waarmee de kapitaalslasten van 
deze investeringen worden gedekt, hoeft daardoor niet eerder dan in 2012 te worden ingezet. 

Uitvoering Strategiefase
Wegens de heroverwegingen met betrekking tot het Vereveningsfonds zijn de activiteiten voor de prioriteit 
Strategiefase in 2010 vertraagd tot uitvoering gekomen. 

Vastgoedregisseur
De prioriteit van € 80 duizend voor de Vastgoedregisseur betrof het niet door externe inkomsten gedekte 
deel (50%) van de kosten van de Vastgoedregisseur. De integrale kosten van de door de Vastgoedregisseur 
bestede uren bedroegen in 2010 circa € 0,2 miljoen. Daar stonden geringe inkomsten tegenover. Het feit dat 
de Vastgoedregisseur in 2010 voornamelijk werkzaamheden heeft verricht voor de Task Force Gemeentelijke 
Huisvesting, heeft de mogelijkheid voor het genereren van externe inkomsten zeer beperkt.

Verplaatsing strand IJburg
Voor de verplaatsing van het strand op IJburg is voor 2010 en 2011 een prioriteit van € 0,97 miljoen 
toegekend. De prioriteit is toegevoegd aan een daarvoor ingerichte bestemmingreserve. De uitgaven van 
2010 (€ 0,7 miljoen) zijn gedekt door een onttrekking aan de reserve. 
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Resultaatgebied Bestuur en concern

Maatschappelijk effect 

Ons College heeft zijn ambities voor 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. 
We willen dat de burgers in toenemende mate tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente en we 
hebben onze gemeentebrede dienstverleningsnormen bekend gemaakt in de Servicecode Amsterdam (SCA). 

1 Kerncijfers 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Verschil 
Rekening - 
Begroting

Lasten +  145,4  135,6  92,8 149,1

Baten -  38,7  25,2  27,7 49,5

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

 106,7  110,5  65,1  99,6

Toevoeging minus onttrekking reserves - 0,9 - 0,9 - 6,0 - 5,6

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

 105,8  109,6  59,1 94,0 15,6

Saldo reserves  9,9  7,1  2,5  4,3

Saldo voorzieningen  21,9  19,2  10,8  12,4

2 Doelstellingen, activiteiten en financiën per 
subresultaatgebied

2.1  Subresultaatgebied Bestuur

2.1.1 Bestuur: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 6,1 5,9 6,1  6,2

Baten - 0,1 2,7 0,1  0,2

Saldo 6,0 3,2 6,0 6,0

Toelichting
De lasten zijn circa € 0,3 hoger en de baten € 2,5 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door 
de hogere kosten Wethouderassistenten als gevolg van een hogere bezetting (tien in plaats van zeven 
Wethouder assistenten). Actief wordt gezocht naar maatregelen om deze overbezetting te verlagen. 
De lagere baat is de functionele verwerking (van de verlaging) van de nominale ontwikkeling.
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2.2  Subresultaatgebied Bestuursondersteuning

Bij dit subresultaatgebied ligt de nadruk op de integrale advisering aan ons College, de strategisch-inhou-
delijke advisering en ondersteuning en op de verzorging van de totale logistiek rondom besluitvorming, 
informatievoorziening en de voorbereiding van besluiten door ons College en afzonderlijke portefeuillehou-
ders. Deze taken zijn ondergebracht onder de kerntaak bestuursondersteuning, die de Bestuursdienst samen 
uitvoert met de beleidsontwikkelende en uitvoerende diensten en projectorganisaties van de gemeente.

2.2.1 Bestuursondersteuning: Wat hebben we ervoor gedaan?

Bestuursdienst Nieuwe Stijl 
In 2010 is de reorganisatie voorbereid die als uitgangspunt heeft een beter, goedkoper en slanker hoofdkan-
toor. Op 19 oktober 2010 zijn de uitgangspunten voorgelegd aan ons College. De Bestuursdienst zal zich 
(nog meer) op haar kerntaken concentreren. De volgende kerntaken zijn benoemd: bestuursadvisering en 
strategievorming op beleid, bestuursadvisering en strategievorming op bedrijfsvoering, concernplanning en 
-control en bestuursondersteuning.

In deze reorganisatie die uiterlijk plaatsvindt op 1 januari 2012, is invulling gegeven aan de structurele ombuiging 
van € 7,8 miljoen in 2014. Niet-kerntaken worden overgedragen aan diensten en bedrijven of beëindigd. 
In het kader van versterking van de bedrijfsvoering zullen de directies Concern Organisatie en Concern 
Financiën per 1 juli 2011 opgaan in een nieuwe Directie Middelen en Control (werktitel).
Tevens worden de mogelijkheden onderzocht naar de oprichting van een dienst Onderzoek en Advies 
(O&S, ABC en AGA) en een dienst Concerntaken. In de dienst Concerntaken moeten in de toekomst alle 
bedrijfsvoeringstaken worden geclusterd.

Integrale Bestuursadvisering
De focus heeft bij (integrale) bestuursadvisering gelegen op politiek gevoelige, risicovolle en domeinover-
stijgende onderwerpen, waarbij diensten volledig verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van flappen en voor-
drachten. De bewaking van besluitvormingsproces, planning en control is gebeurd op basis van risicoanalyse.

In 2010 heeft een belangrijk deel van de bestuursadvisering in het teken gestaan van de Raadsverkiezingen 
en de vorming van het nieuwe College, van de vernieuwing van het Bestuurlijk Stelsel (van veertien naar 
zeven Stadsdelen; bestuurlijke verhouding stad-stadsdelen) en van de heroverwegingen en de organisatie-
ontwikkeling van Bestuursdienst en concern.

Programmabureau Een Amsterdam 
Het bureau van Werk naar Werk heeft een permanente functie gekregen binnen Amsterdam. Het bureau van 
Werk naar Werk is met ingang van juli 2010 organisatorisch ondergebracht bij het Servicehuis Personeel. Onder 
verantwoordelijkheid van de stadsdelen wordt doorgewerkt aan de harmonisatie van processen en beleid.

Communicatie 
Ons nieuwe College en het nieuwe programakkoord, de inrichting van de nieuwe stadsdelen en de nijpende 
financiële situatie van de organisatie hebben veel communicatie-aandacht gevraagd. Het evenementenbu-
reau heeft de taken uitgebreid met een filmcommissioner1, die na ondersteuning van projecten nu de focus 
meer op acquisitie gaat leggen. Er is een beleidskader ontwikkeld voor de Gay Pride en een bijzondere 
subsidieverordening voor grootstedelijke evenementen.

Een aantal grote evenementen met grote communicatieve belangen voor de stad is (mede) georganiseerd: 
Giro d’Italia, Sail, huldiging van het Nederlands voetbalelftal en Koninginnedag. Een pilot campagnema-
nagement voor meer regie en efficiency op het gebied van planning, kosten en kwaliteit bij de ontwikkeling 
van publiekscampagnes heeft geleid tot twee producten: een concernbrede campagnekalender en een 

1 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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toekomstmodel voor campagnemanagement. Ten behoeve van de reguliere woordvoering is een perscode 
opgezet met spelregels en afspraken voor alle voorlichters in het concern. Op het gebied van crisiscom-
municatie is, naast onderhoud en oefening van de staande organisatie, aandacht uitgegaan naar het proces 
nazorg. Daarnaast is er een aanvullende pool van communicatie- adviseurs gekomen die in bijzondere 
situaties inzetbaar zijn.

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. Uw Vergadering heeft op 15 december 2010 
ingestemd met het voorstel van ons College om doelmatiger met deze middelen om te gaan en dat dit 
slimmer en slanker kan worden georganiseerd op een manier die aansluit bij de (organisatie)ontwikkelingen 
en past in de huidige financieel economische context. Met de omvorming van de adviesraad wordt voor een 
deel invulling gegeven aan de heroverweging van taken en de bezuinigtaakstelling voor 2011. 

2.2.2 Bestuursondersteuning: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 73,5 60,2 63,9  73,7

Baten - 18,0 3,9 14,4 25,2

Mutaties in reserves 0,4 -0,7 -3,3 -3,0

Saldo 55,9 55,6 46,2 45,5

Toelichting
Een deel van de hogere baten en lasten (€ 10,4 miljoen) zijn het gevolg van de niet-begrote lasten en 
baten van overheadkosten die zijn gemaakt voor de onderdelen Rekenkamer, Raadsgriffie en Ombudsman. 
Tot voor 2010 werden deze kosten alleen verantwoord binnen de begrotingen van desbetreffende subre-
sultaatgebieden. Maar omdat deze lasten en baten initieel worden geboekt binnen het subresultaatgebied 
Bestuur en concern en daarna worden doorberekend, worden deze ook hier gepresenteerd. Deze hogere 
baten en lasten zijn per saldo neutraal en worden inhoudelijk verder verantwoord binnen die desbetreffende 
subresultaatgebieden. Ook op het onderdeel Communicatie zijn hogere baten en lasten (€ 1,2 miljoen) 
met een nagenoeg budgetneutraal effect, als gevolg van het doorbelasten van uitgevoerde activiteiten aan 
andere resultaatgebieden. 
Per saldo is dit subresultaatgebied met € 10,10 miljoen onderschreden. Dit wordt, behalve door een groot 
aantal elkaar compenserende afwijkingen, voornamelijk verklaard door:
�� de vrijval van verschillende voorzieningen in het kader van Vervangend werkgeverschap, dat wordt 

uitgevoerd door het Service Huis Personeel. In het kader van heroverwegingen en ombuigingen zijn deze 
voorziening kritisch geëvalueerd, wat tot een herschikking en vrijval van middelen heeft geleid met een 
positief saldo van € 8,9 miljoen in 2010 

�� het resterende positief resultaat is een samenstel van uiteenlopende zaken zoals lagere kosten als gevolg 
van uitstroom (voormalig) personeel (€ 0,9 miljoen) en onderbesteding op onder andere de budgetten 
externe betrekkingen (€ 0,5 miljoen) en personeelsbeleid en organisatieontwikkeling (€ 0,5 miljoen) 

2.3  Subresultaatgebied Concernontwikkeling

2.3.1 Concernontwikkeling: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Coördinatie gemeentebrede heroverwegingen
De Bestuursdienst heeft gedurende 2010 de gemeentebrede heroverwegingen gecoördineerd. 
Het stafbureau heeft de projectdirecteur heroverwegingen, de algemeen directeur, de stuurgroep 
heroverwegingen (met directeuren) en de coördinerende wethouders ondersteund in de aansturing van de 
heroverwegingen. De inhoudelijke focus lag vooral op de hervormingen en bezuinigingen op de bedrijfsvoe-
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ring, maar daarnaast is ook procesregie gevoerd op de bezuinigingen op taken en op de uitwerking van de 
hervormingsagenda. Verder is de afstemming met de stadsdelen en het informele overleg met de Centrale 
Ondernemingsraad (COR) vanuit het stafbureau voorbereid. Het stafbureau is eind 2010 omgevormd in een 
Projectbureau Hervormingen en bezuinigingen dat – onder leiding van een nieuwe projectdirecteur en in 
een nieuwe samenstelling – zich richt op het realiseren van randvoorwaarden, aanjagen en monitoren van de 
hervormingen en bezuinigingen.

Personeelsbeleid 
Het aantal eindverantwoordelijke topfuncties blijft afnemen door reorganisatie en fusie van diensten. 
Onderzocht is of het bestaande mobiliteitsbeleid in de huidige vorm kan worden voortgezet. De voorlopige 
conclusie is dat mobiliteit om de vijf jaar uitgangspunt blijft, tenzij er goede argumenten zijn om de 
benoeming in de functie te verlengen. Daarbij is intensieve en strakke loopbaanbegeleiding noodzakelijk. 
Samenwerken met andere (overheids)organisaties wordt steeds belangrijker. Met de drie andere grote 
gemeentes en met de Algemene Bestuursdienst van het rijk wordt intensief samengewerkt. 
Diversiteit blijft prioriteit hebben. Het aandeel vrouwen en allochtone medewerkers stijgt gestaag. 
De streefcijfers voor vrouwen zijn behaald, voor allochtonen nog niet. Het percentage diversiteit bij 
middenmanagement en leidinggevenden loopt nog achter bij de ambitieuze doelstellingen, zoals uit 
een schouw van het middenmanagement is gebleken. De structurele duurzame aanpak is verankerd en 
inzichtelijk gemaakt via de planning en control-cyclus, jaarplannen, persoonlijke management doelen en 
maatwerkplannen. Eind 2010 is een Aanpak Diversiteit Gemeentelijke Organisatie 2011-2014 ontwikkeld. 
In 2010 is een talentenschouw gehouden bij vijfentwintig diensten en twee stadsdelen. Conclusie is dat de 
streefcijfers wat betreft diversiteit van het management niet gerealiseerd zijn. Het aandeel vrouwen laat een 
stijgende lijn zien, maar dat is niet het geval voor het aandeel niet-westerse allochtone managers. Ook blijkt 
dat binnen vijf tot tien jaar een grote vervangingsvraag zal ontstaan vanwege het grote aantal 55-plussers 
in de midden en hogere managementfuncties (circa 33%). Op basis van de talentenschouw wordt beleid 
ontwikkeld voor het bevorderen van de diversiteit en ontwikkelingsmogelijkheden voor het management. 
In de twaalfde traineepool van de Gemeente Amsterdam zijn dertien kandidaten met een multiculturele 
achtergrond. Om prioriteit te geven aan interne mobiliteit (en alle inzet op behoud aan jonge mensen die 
al binnen zijn) is besloten om voor één jaar geen nieuwe lichting te werven voor het concern trainee-
programma. De eerstvolgende is in januari 2012. 
Per 1 maart 2010 is de aangepaste gedragscode externe inhuur van kracht. 
De visie en uitvoeringsagenda arbeidsmarktstrategie 2010-2015 zijn vastgesteld en geïmplementeerd. 

De visie en maatregelen Bijdragen gemeente Amsterdam als werkgever aan de jeugdwerkloosheid zijn 
vastgesteld. Gekozen is om te focussen op twee maatregelen, te weten Blijf aan de Bal Banen en Starters-
functies. Voor Blijf aan de Bal Banen geldt dat de doelstelling 2010 voor 80% is behaald. Met betrekking tot 
de Startersfuncties wordt een project pilot-organisatie Startersbanen opgezet om ervoor te zorgen dat bij de 
gemeente Amsterdam startersfuncties gecreëerd worden. 
Amsterdam mag zich in 2010 voor de vierde keer op rij profileren als de populairste gemeentelijke 
werkgever (Intermediair Imago Onderzoek). 

Agressie en geweld tegen ambtenaren 
Een standaardprotocol, een standaardstappenplan en standaardsanctiebeleid zijn ontwikkeld, vastgesteld en 
goedgekeurd door de COR. Trainingen worden aangeboden per 1-1-2011 en het Gemeentelijk Registratie-
systeem (GIR) is ontwikkeld. De publiciteitscampagne Het is afkoelen of aangifte uit 2009 is herhaald. 

Werkgeverschap 
In 2010 is de landelijke CAO sector gemeenten 2009-2011 tot stand gekomen na een langdurig 
onderhandelingstraject. Vanwege de heroverwegingen is begin 2010 besloten onderhandelingen tot een 
Amsterdams akkoord tot nader order op te schorten. Op 30 maart 2010 is in het Sociaal Plan Amsterdam 
tussen werkgever en vakbonden overeengekomen dat de nadruk komt op herplaatsing ‘van werk naar werk’. 

Organisatieontwikkeling 
Circa 98% van de bij de fusies van de stadsdelen betrokken medewerkers is geplaatst. De overige 2% wordt 
bemiddeld naar werk binnen en buiten de organisatie door het Bureau van Werk naar Werk. In 2010 is (de 
voorbereiding van) bestuurlijke besluitvorming geweest over reorganisaties, fusies, verzelfstandigingen en de 
oprichting van een aantal diensten:
�� oprichting Dienst Noord/Zuidlijn per 1 januari 2010
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�� fusie Dienst Binnenwaterbeheer en Waternet: start 1 januari 2011
�� start reorganisatie Bestuursdienst Nieuwe Stijl: realisatie per 1 januari 2012
�� intensieve samenwerking tussen Adviesgroep Amsterdam, Dienst Onderzoek & Statistiek en Amsterdams 

Bureau voor Communicatie per 1 januari 2011, met oogmerk tot samengaan in een nieuwe Dienst 
Onderzoek en Advies per 1 januari 2012

�� start onderzoek naar een nieuw op te richten dienst Concerntaken: resultaat onderzoek op te leveren april 
2011

�� onderzoek naar positionering Stadsbank van Lening bij Dienst Werk en Inkomen
�� onderzoek verzelfstandiging Haven Amsterdam
�� onderzoek naar aanbesteding van fiscale parkeerhandhaving van Cition BV
�� onderzoek naar een nieuw op te richten Regionale Uitvoeringsdienst waar DMB in opgaat; beoogde 

startdatum is 1 januari 2012
�� onderzoek naar uitplaatsing van ambulancepersoneel (samenvoeging GGD en VZA)

Regeling risicovolle projecten 
De ACAM heeft in 2010 bij de projecten herstel HRC, Fusie Stadsdelen, AMSYS, Zuidas, AFS (v/h E-one) en 
project 1012 een audit uitgevoerd. 

Privatisering en verzelfstandigingen 
Privatisering en verzelfstandigingen hebben tot doel het afstoten van niet strategische taken van de gemeente 
tegen aanvaardbare kosten en risico’s. 

Positionering Haven Amsterdam 
In 2010 is een vervolg gegeven aan het rapport Uitkomsten denkfase positionering Haven Amsterdam. Hierop 
is door uw Vergadering in februari 2010 besloten de onderzoeksfase te starten. In januari van 2011 worden 
de uitkomsten van de onderzoeksfase aan ons College aangeboden. In de onderzoeksresultaten is specifiek 
rekening gehouden met de motie Kaplan, De Goede, Van Drooge, Hoogerwerf, Verweij (Gemeenteblad 2009 
afd. 1, nr. 209) en met overige vragen en verzoeken vanuit uw Vergadering.

Verzelfstandiging Stadsbank van lening 
In 2010 is onderzoek naar de positionering van de Stadsbank van Lening uitgevoerd. In 2011 wordt over de 
positionering van de Stadsbank van Lening besluitvorming aan uw Vergadering voorgelegd.

Deelnemingen 
De gemeente Amsterdam participeert in meer dan veertig deelnemingen. 

Concern Inkoop 
In het Programakkoord 2010-2014 Kiezen voor de Stad heeft ons College verschillende inkoopdoelstellingen 
geformuleerd, voor drie verschillende resultaatgebieden. Een korte samenvatting: Besparingen realiseren door 
verregaande centralisatie van inkoop, of onderbrengen in raamcontracten, zoveel mogelijk duurzaam en fair 
trade; aanbestedingen waar mogelijk aantrekkelijker maken en hulpmiddelen beschikbaar stellen voor kleine 
ondernemers; verschonen van het gemeentelijk wagenpark door elektrisch vervoer uit te rollen en maximaal 
duurzaam inkopen. 
Bovenop de in de Begroting 2010 omschreven doelen kwamen extra doelstellingen en werkzaamheden, vanuit 
de Heroverwegingen, het nieuwe Programakkoord, de ontwikkeling van het Amsterdams Financieel Systeem 
en de groei van ’politiek inkoopbeleid‘. De focus is gelegd op het regisseren van bestaande raamcontracten 
om besparingen te maximeren, en het identificeren van verdere besparingsmaatregelen, plus de hiervoor 
benodigde analyse en validatie van de gemeentebrede crediteurenanalyse 2007-2009.

De resultaten zijn onder andere:
�� geld besparen door het afsluiten, beheren en verbeteren van gemeentebrede raamcontracten. In 2010 zijn 

in totaal tweeëntwintig raamcontracten beheerd, met een totale uitgave van circa € 160 miljoen voor het 
Groot Concern Amsterdam. De bundeling van inkoopvolume heeft geleid tot een uitgavenreductie van 
circa € 24 miljoen 

�� professionalisering van de gemeentebrede inkoopfunctie en advisering. Verschillende producten zijn 
opgeleverd, zoals de herziene leidraad Duurzaam Inkopen, de leidraad Social Return, de beschrijving van 
de toekomstige inkooporganisatie (in het kader van opdracht heroverwegingen) en het via intranet online 
aanbieden van de inkoop navigatietool 
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�� Heroverwegingen, Programakkoord en politieke doelen 
�� voor inkoop zijn negen besparingsmaatregelen beschreven die betrokken zijn bij de operatie Heroverwe-

gingen. Ook is beschreven hoe de toekomstige gemeentelijke inkooporganisatie ingericht moet worden, 
met een op de clusterindeling gebaseerde inkoopmatrix 

Juridische zaken 
De directie Juridische Zaken heeft in 2010 verder gewerkt aan de verandering van de directie tot een 
hoogwaardige adviesdirectie; in 2010 heeft de directie op ruim vijftig belangrijke dossiers geadviseerd.
Met het Ontwikkelplan Bestuursdienst wordt externe inhuur teruggedrongen en zijn de ontwikkelingen van 
bestuurlijke organisatie/bestuurlijk stelsel zoals de fusie stadsdelen, fusies van diensten, verzelfstandigingen 
en privatiseringen en het bijdragen aan de doelstelling één Amsterdam verbeterd door het beter op elkaar 
laten aansluiten van regelgeving. 

Doelstelling 1: Bestuursakkoord: De burger is tevreden over de dienstverlening 

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Klanttevreden-

heidsmeting en 

klantonderzoek.

Afspraken over 
toepassen VNG 
benchmark aanwezig

Zie resultaatgebied 
facilitair en bedrijven

Benchmark VNG. 
De waardering van 
klanten stijgt naar 
gemiddeld 7,8

Doelstelling 2: Bestuursakkoord: Digitale dienstverlening via de website in de top 10 van beste overheidssites

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Vernieuwing/

verbetering van 

www.amsterdam.nl, 

onder andere door 

integratie met 

Antwoord.

Doelstelling 
geaccordeerd

Continu in de top 5 Zie resultaatgebied 
facilitair en bedrijven

Nummer 1

Doelstelling 3: Bestuursakkoord: Terugdringen aantal websites

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Één site 

www.amsterdam.nl

Zie resultaatgebied 
facilitair en bedrijven

Beperking naar één 
site

2.3.2 Concernontwikkeling: Wat heeft het gekost? 

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 13,2 15,0 10,6  10,0

Baten - 7,7 7,9 9,6 9,3

Mutaties in reserves 1,8 0 -1,9 -1,9

Saldo 7,3 7,1 - 1,0 -1,2
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Toelichting
Het aanzienlijke lagere saldo dan begroot is vooral het effect van de lagere lasten en hogere baten dan 
begroot. De lagere lasten zijn het gevolg van het vrijvallen van het budget voor Frictiekosten stadsdelen. 
maar hiertegenover staat bij de algemene dekkingsmiddelen de niet gerealiseerde baat, en daarom zijn 
ze per saldo voor de gemeenterekening neutraal. De verklaring van de hoger dan geraamde baten is o.a. 
het uitplaatsen van het onderdeel Ontwikkeling ICT beleid naar de Dienst ICT. Hiertegenover staan bij 
het resultaatgebied Facilitair en Bedrijven hogere lasten dan begroot en daarmee is ook dit effect voor de 
gemeenterekening saldoneutraal.

2.3.3 DFM: Reserve prioriteit 2010 integreren websites 

In de Begroting 2010 is een structurele posterioriteit van € 450.000 opgenomen voor het integreren van 
de gemeentelijke websites. Naast de besparing die dit oplevert, kunnen burgers en ondernemers hierdoor 
informatie eenvoudiger vinden. Het project ‘Integreren websites op Amsterdam.nl’ geeft invulling aan de 
ambitie om alle webcontent van de gemeente Amsterdam onder te brengen op Amsterdam.nl in plaats van 
op subsites per dienst of bedrijf.

Om deze besparing te kunnen realiseren heeft de gemeenteraad voor 2010 een incidentele prioriteit van 
€ 375.000 beschikbaar gesteld. De dienst Facilitair Management acht het realiseren van de structurele 
posterioriteit van

€ 600.000 in 2011 haalbaar. In de begrotingen 2010 en 2011 is hiervoor € 575.000 totaal aan incidentele 
prioriteiten toegekend. Op basis van de huidige projectbegroting verwacht DFM nu € 400.000 aan totale 
projectkosten (projectbegeleiding diensten, testtrajecten, usability advies, aanpassingen Iprox en de 
inrichting van themapagina’s op Amsterdam.nl). Van de onderbesteding van € 315.000 op de incidentele 
prioriteit in 2010 verwacht de dienst daarom nog € 200.000 nodig te hebben om in 2011 de besparing te 
kunnen realiseren.

2.4  Subresultaatgebied Burgerzaken

De Dienst Persoonsgegevens en Geo-informatie (DPG) voert het administratieve beheer van de vijf gemeen-
telijke basisgegevens: Personen, Adressen, Gebouwen, Topografie en Kadaster, tezamen de administratie 
voor burgerzaken. De gevraagde informatie wordt op maat beschikbaar gemaakt voor klanten.
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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 

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Uitbreiden digitale 

Burgerzaken- 

producten, 

waaronder digitaal 

afspraken maken, 

informatie aan 

derden (advocaten) 

en vereenvoudigen 

formulieren 

10 burgerzaken- 
producten

Digitaal afspraken 
maken is medio 
2009 opgeleverd
Auditplan uitgevoerd. 
Verhuis aangifte via 
de woningbouw-
corporatie is bijna 
gereed, nog één 
corporatie sluit aan 
in 2010.

13 burgerzaken-
producten

gerealiseerd Gerichte opleiding 
personeel en 
auditing;
tarieven worden niet 
verhoogd

Expats kunnen voor 

hun vertrek naar 

Nederland een 

afspraak maken voor 

inschrijving in de 

Gemeentelijke Basis 

Administratie (GBA)

Start september 
2008 onder 
verantwoording van 
Topstad

Gerealiseerd 95% van de 
expats worden 
ingeschreven via 
expatcenter

Expatloket is overge-
dragen aan EZ

Expat loket 
functioneert tot 
tevredenheid van 
klanten en bestuur 

De backoffice voor 

aangifte verhuizing 

door woning-

bouwcorporaties is 

operationeel 

Inwoners moeten nu 
zelf aangifte doen

Gerealiseerd Alle woningbouw 
corporaties 
aangesloten. 

gerealiseerd Voldoen aan normen 
burger service code

Pilot meervoudige 

vermissing structureel 

(landelijk) invoeren 

Burger moet drie 
maal naar loket 
bij vermissing 
document en 
strengere aanpak 
veelvermissers

pilot succesvol 
afgesloten, gevolgd 
door landelijke 
invoering

Pilot afgerond per 
1 januari 2011.

Na eindevaluatie 
in voorjaar 2011 
neemt minister 
beslissing neemt 
over invoering

Invoering 

plaatsonafhankelijke 

dienstverlening

Burger moet nu in 
eigen gemeente 
documenten 
aanvragen

Invoering is 
afhankelijk 
van landelijke 
besluitvorming.

Initiatief ligt bij BZK 

Diensten en 

stadsdelen zijn 

aangesloten op de 

landelijke GBA: zij 

kunnen gebruik 

maken van GBA 

gegevens van 

burgers uit andere 

gemeenten 

In voorbereiding Landelijke voorzie-
ningen beschikbaar. 
Diensten en 
stadsdelen kunnen 
gebruik maken van 
GBA gegevens van 
niet-Amsterdammers

gerealiseerd
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Doelstelling 5: Verbeteren van de feitelijke kwaliteit van de GBA

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

-  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 
in 2008 14% verschil 
(-1 %)

Dienst Wonen is 
aangesloten

2-meting vindt 
plaats in 2010
Gerealiseerd

Meting niet 
gehouden. 
Overgestapt op 
systeemdenken bij 
terugmeldproces. 
Project loopt. 

3-meting doel is 
10%

Alle diensten zijn 
aangesloten

Door actieve 

bestrijding fraudege-

vallen, publieksacties 

en samenwerking 

in projecten met 

andere diensten is 

de kwaliteit GBA 

verbeterd

Te veel 
fraudegevallen 

50% meer 
signalering bij BZK. 
Pilot meervoudige 
vermissingen is 
gestart (tevens 
administratieve 
lastenverlichting

Deels gerealiseerd. 
Zie toelichting

Minder 
fraudegevallen

Doelstelling 6: Door een goede organisatie zorgen voor een goed verloop van de verkiezing Europees parlement (stemmen met rood 

potlood)

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Alle kiesgerechtigde 

Amsterdammers zijn 

uitgenodigd hun stem 

uit te brengen.

De verkiezingen zijn 

goed verlopen.

Tevreden bestuur

Verkiezingen 
verlopen zonder 
grote problemen, 
voorlopig met rood 
potlood.

Gerealiseerd Gerealiseerd Verkiezingen 
verlopen zonder 
grote problemen, 
voorlopig met rood 
potlood

Doelstelling 7: Deelnemen aan regionalisering slachtofferregistratie bij rampenbestrijding

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Deelnemen ontwik-

keling regionaal 

registratiesysteem, 

opleiding en oefening

Nog niet ontwikkeld Het systeem is 
operationeel; 
ambtenaren zijn 
regionaal opgeleid; 
BiZa akkoord

Registratie systeem 
is operationeel.
Ambtenaren zijn 
regionaal opgeleid.
Toets BiZa akkoord

Gerealiseerd Ontwikkeling i.s.m. 
regio
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Doelstelling 8: Basisregistraties leiden tot verbetering doelmatigheid Amsterdam

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

De BAG en GBA 

zijn geïntegreerd 

wat betreft 

adresgegevens.

Integratie nog niet 
gerealiseerd

Integratie 
gerealiseerd

Voorbereiding 
getart. Realisatie in 
2011

Integratie 
gerealiseerd

DPG neemt deel aan 

het gemeentelijk 

programma (Iedereen 

Zaakgericht Informa-

tiebeheer (IZI) 

n.v.t. bij een go beslissing 
na de pilot sluit 
DPG aan bij de 
voorhoedegroep

Programma is 
stopgezet

DPG levert actieve 

bijdrage aan 

productiviteit winst 

d.m.v. toepassen 

basisregistraties 

(‘de winst zit in de 

processen’)

n.v.t. I.s.m. FBA/
Dienstverlening en 
DBGA zijn vier keten 
productiviteitspro-
cessen aangepast

Aanpassing van de 
vier ketenprocessen 
is gerealiseerd. 
Productiviteitswinst 
vindt plaats bij 
DBGA 

Doelstelling 9: Beheren Basisregistraties (geometrische en administratieve vastgoedinformatie)

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Administratief 

vastgoed: 

digitale beschikbaar-

heid met kwaliteit 

normen

Adressen en 
Gebouwen:
- verwerken 
gegevens 
stads delen en 
diensten
Percelen:
- koppelen 
gegevens VRA en 
Kadaster

Gebruik mogelijk 
voor alle gemeente-
lijke diensten
Toelating tot 
de landelijke 
voorziening
Realiseren van 
de vastgestelde 
kwaliteitsnormen
Actualiteit van 1 jaar
Kwaliteitsregime 
binnen DPG 
t.a.v. BAG verder 
ontwikkelen

landelijke audit 
succesvol afgerond. 
Amsterdam 
aangesloten 
op Landelijke 
Voorziening BAG. 
Bestaand kwaliteits-
regime nog niet 
volledig ingericht 
naar BAG vereisten. 
Koppeling BAG/
Kadaster uitgesteld. 

Ontwikkeling gaat 
door in 2011

De basisregistratie 

Grootschalige Kaart is 

gerealiseerd

Amsterdam houdt 
zijn eigen GBKN 
bij, dit zal worden 
ingebracht in het 
landelijke stelsel 
basisregistratie GBK; 
situatie eind 2009

Helderheid 
over praktische 
en financiële 
consequenties voor 
Amsterdam

Door vertraging 
in ontwikkeltraject 
(o.l.v. ministerie 
van I&M) zijn geen 
verdere stappen 
gezet

Vinger aan de pols 
houden 

Het aansluit-

programma BAG is 

voltooid in 2011

Aansluiting op 
nieuw MidOffice in 
Amsterdam

Het MidOffice is 
uitgesteld. Er is dus 
ook geen aansluiting 
gerealiseerd 
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Doelstelling 10: Regierol gemeentelijke keten vastgoedinformatie

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Verbeteren 

toeleveren BAG 

door stadsdelen, 

gerealiseerd in 2010

Implementeren 
aanbevelingen en 
inpassen BAG-toele-
vering in nieuwe 
stadsdeelstelsel

Deels gerealiseerd Ontwikkeling gaat 
door in 2011.

Toepassen nieuwe 

werkmethoden Atlas

Bestaande Atlas 
behoeft uitbouw;
Op de Kaart is in 
concept gereed;
Veel behoefte aan 
mobiel GIS-werk

Mobiele GIS-
toepassingen zijn 
ontwikkeld; 
Vernieuwing Atlas; 
Implementatie 
geoservices; 
uitbouw Op de Kaart

Uitbouw Atlas is 
on hold vanwege 
prioriteit realisatie 
distributiesysteem 
DIVA.

Ontwikkeling 
doorzetten zodra 
mogelijk

2.4.2 Burgerzaken: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 4: Verbetering dienstverlening aan burgers en binnen- en buitengemeentelijke 
afnemers met betrekking tot persoonsregistratie en het beheer daarvan

Burgers hoeven slechts eenmalig persoonsgegevens te verstrekken.
In 2010 is gestart met de methode systeemdenken2 met als uitgangspunt de burger/afnemer. Daarom is 
geen meting uitgevoerd. De veronderstelling is dat dit project meer oplevert in effectiviteit en uiteindelijke 
kwaliteit van de adresgegevens door op een andere manier naar het proces te kijken. Begin 2011 start de 
uitrol van de nieuwe werkwijze bij de afdelingen van DPG en bij de stadsdelen. 
Het Expatcenter Amsterdam Area, is sinds april 2010 een onderdeel van Economische Zaken. DPG verzorgt 
de inschrijvingen in de GBA. 

Doelstelling 5: Verbeteren van de feitelijke kwaliteit van de GBA.
Om de kwaliteit van de GBA te verhogen worden veel maatregelen voortgezet waaronder risico gestuurd 
handhaven. De invoering van de risicokaart bij verhuisaangifte blijkt succesvol. In G4-verband neemt 
Amsterdam meer initiatieven, zoals het aandringen bij de minister op het instellen van een bestuurlijke boete 
bij frauduleuze verhuisaangiften. 
In samenwerking met DUO (de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs) is in 2010 
een proef gedaan met controle op uitwonende studenten, die aan een bepaald risicoprofiel voldoen. 
DUO financiert dit. DUO bereidt een rapportage aan de Tweede Kamer voor over de resultaten van 
meerdere pilots in het land, waaronder Amsterdam. Vanwege succes wil DUO de proef met een jaar 
verlengen.

Doelstelling 6: Door een goede organisatie zorgen voor een goed verloop van de 
verkiezing Europees parlement (stemmen met rood potlood)

Doelstelling 7: Deelnemen aan regionalisering slachtofferregistratie bij rampenbestrijding
DPG heeft tot taak in geval van een daadwerkelijke ramp of een oefening de inrichting van het Centraal 
Registratie en Informatie Bureau (CRIB) te verzorgen. Dit moet binnen 45 minuten zijn gerealiseerd. 
Het betreft registratie van overledenen, gewonden, vermisten en evacues. Amsterdam werkt mee aan de 
regionalisering van de slachtofferregistratie.

2 De methode van systeemdenken gaat uit van het effectief beantwoorden van de klantvraag. 
Deze methode geeft een heldere analyse van de dienstverlening en inzicht in wat een organisatie als 
de gemeente kan doen om de dienstverlening te verbeteren. In Amsterdam zijn pilots uitgevoerd in 
samenwerking met een externe partij. De uitkomsten zijn veelbelovend. Hierover is aan ons College 
gerapporteerd.
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Doelstelling 8: Basisregistraties leiden tot verbetering doelmatigheid Amsterdam

Het MidOffice is uitgesteld
In 2010 heeft DPG als business-eigenaar van actielijn 4 (Basisinformatie) van het ICT- realisatieplan, een 
plan uitgewerkt om de komende jaren het stelsel van basisinformatie uit te breiden. Dit heeft in nauwe 
samenwerking met de DICT, Stadsarchief Amsterdam en de clusterorganisatie plaatsgevonden. 

Uitvoering verdere ontwikkeling als stelselbeheerder
De financiering van € 10 miljoen voor de benodigde uitbreiding van het stelsel is door het besluit van uw 
Vergadering om nog geen centrale financiering beschikbaar te stellen niet beschikbaar gekomen. DPG heeft 
naar aanleiding hiervan het plan voor actielijn 4 moeten herzien. De uitbreiding van het stelsel zal daarom 
over een langere periode dan vier jaar. 

Doelstelling 10: Regierol gemeentelijke keten vastgoedinformatie
Op de Kaart is volledig in productie, uitbreiding aantal licenties gaat langzaam. Overleg is gestart tot 
onderbrenging Op de Kaart in de www.amsterdam.nl-omgeving (inclusief de financiering)

2.4.3 Burgerzaken: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 25,1 27,9 30,4 31,5 

Baten - 5,2 4,6 5,9 6,7 

Mutaties in reserves -2,5 -0,1 -0,8 -0,6 

Saldo 17,4 23,1 23,7 24,1

Toelichting
Ten opzichte van de begroting is het rekeningresultaat vóór mutaties in reserves € 1,5 miljoen slechter. 
De lasten en de baten zijn respectievelijk € 3,6 miljoen en € 2,1 miljoen hoger. De belangrijkste verklaringen 
zijn:
�� kosten van vervroegde Tweede Kamerverkiezingen  -/- € 1,7 miljoen
�� inhuur externen -/- € 1,1 miljoen
�� minder kapitaallasten € 0,2 miljoen
�� vergoeding voor medewerkers Stadspool, Expatloket en Verstrekkingen € 0,9 miljoen
�� extra opbrengst naturalisatie € 0,2 miljoen
�� extra buitengewone baten € 0,3 miljoen
�� extra opbrengsten diverse Geo projecten € 0,2 miljoen 

2.5  Subresultaatgebied Griffie

2.5.1 Griffie: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 3,9 3,3 3,4 2,5

Baten - 0,0 0,0 0,0 0,0

Mutaties in reserves -0,8 -0,1 -0,2 0,5

Saldo 3,1 3,2 3,2 3,0

Toelichting
Het saldo exclusief mutaties in reserves is in de jaarrekening ten opzichte van de begroting € 0,8 miljoen 
lager. De belangrijkste afwijkingen zijn:
�� Onderuitputting budget raadsonderzoeken, € 0,3 miljoen van het budget van € 1,0 miljoen is besteed 

aan de raadsenquête Noord/Zuidlijn (-/- € 0,7 miljoen) 
�� Lagere kosten voor voorlichting (-/- € 0,1 miljoen)

http://www.amsterdam.nl-omgeving
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�� Incidentele vrijval verplichtingen voorgaande jaren (-/- € 0,1 miljoen)
�� Hogere materiele kosten voor het kopiëren en werkplekautomatisering (€ 0,1 miljoen)

Na een toevoeging van de onderbesteding op het onderzoeksbudget aan de reserve raadsonderzoeken 
(€ 0,7 miljoen) en de vrijval van de reserve vakantiegeld (-/- € 0,05 miljoen) is het saldo ten laste van de 
algemene dienst inclusief mutaties reserves € 0,2 miljoen lager dan de Begroting 2010.

2.6  Subresultaatgebied Rekenkamer

De jaarrekening van de Rekenkamer wordt afzonderlijk aan uw Vergadering aangeboden.

2.6.1 Rekenkamer: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 1,6 1,6 1,5 1,7

Baten - 0,6 0,7 0,3 0,3

Mutaties in reserves 0 0 0 0

Saldo 0,9 0,9 1,2 1,3

Toelichting
Het saldo inclusief mutaties reserves is € 0,4 miljoen nadeliger ten opzichte van de begroting. In februari 
2010 heeft uw Vergadering besloten om met ingang van 1 juni 2010 de lokale Rekenkamer Amsterdam op te 
laten gaan in een gemeenschappelijke regeling. Naast deze overgang heeft uw Vergadering de rekenkamer-
functie gecentraliseerd en op de A-lijst van de verordening op de stadsdelen geplaatst. Dit betekent dat het 
aandeel van alle stadsdelen in de rekenkamerfunctie uit het stadsdeelfonds is genomen.
De belangrijkste afwijkingen zijn:
�� lagere inkomsten van stadsdelen (-/- € 0,3 miljoen) hier staat een uitname uit het stadsdeelfonds 

tegenover, gemeentebreed is dit budgetneutraal
�� hogere bijdrage aan de Rekenkamer (-/- € 0,1 miljoen); op 15 december 2010 heeft uw Vergadering 

kennis genomen van een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling, deze bijdrage is ingezet 
voor het versneld afschrijven van vaste activa. In de voordracht aan uw Vergadering van 15 december 
2010 heeft de Rekenkamer deze verhoging opgenomen als een verhoging van het aandeel van 
stadsdelen alsof deze € 0,1 miljoen bij stadsdelen neergelegd kan worden. Nu de rekenkamerfunctie is 
gecentraliseerd, is verrekening niet meer mogelijk

2.7  Subresultaatgebied Ombudsman

De rekening van de Ombudsman wordt afzonderlijk aan uw Vergadering aangeboden.

2.7.1 Ombudsman: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 1,9 1,9 1,8 1,9

Baten - 0,2 0,2 0,1 0,2

Mutaties in reserves 0 0 0 0

Saldo 1,7 1,7 1,7 1,7
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Toelichting
De jaarrekening wijkt per saldo vrijwel niet af van de begroting. De effecten van de incidentele vrijval 
van de reserve vakantiegeld, de hogere salarislasten van voormalig medewerkers en hogere inkomsten 
uit afhandeling van klachten van deelnemende gemeenten, hebben voor de gemeenterekening een 
saldoneutraal effect.

2.8  Subresultaatgebied Onderzoek en statistiek

2.8.1 Onderzoek en statistiek: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 

Programakkoord 2006-2011

Doelstelling 11: In overleg met de diensten en stadsdelen verdere ontwikkeling van Stadstat en publicatie via internet.

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Stadstat is verder 

ontwikkeld

Statstad is online 
en openbaar

Toeganke-
lijkheid voor 
burgers is 
vergroot en 
Stadstat is 
twee keer 
met een prijs 
onderscheiden

Wordt verder ontwikkeld
op basis van uitkomsten 
evaluatie eerste bestuurs-
periode aanpassing aan 
nieuw programakkoord

gerealiseerd

Doelstelling 12: Het blijvend actueel houden van Stadstat en aansluiting maken tussen de prestaties centrale stad en die van 

stadsdelen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Volledig maken en 

actueel houden van 

gegevens Stadstat en 

publicatie via internet

Stadstat is online en 
openbaar

Cijfermatig 
actueel 
gehouden, 
toegankelijk-
heid voor 
burger en 
vergroot

gerealiseerd Stadstat actueel 
gehouden

De aansluiting tussen 

de prestaties centrale 

stad en stadsdelen is 

vorm gegeven

Overleg over aan-
sluiting afgerond, 
inclusief aansluiting 
basismeetset

Presentatie programma 
allianties en afstemming 
met overige diensten en 
stadsregio

De zeven stadsdelen 
zijn in de applicatie 
Stadstat opgenomen

Aansluiting 
geactualiseerd
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Doelstelling 13: Verbetering van Prestatiemeting en Onderzoekprogrammering

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Het gemeentebrede 

onderzoekspro-

gramma is gepresen-

teerd aan ons College

Periodiek overleg 
met diensten over 
opzet programma 
geformaliseerd

Met diensten 
(clusters) 
stappen gezet 
tot betere 
progammering

Niet gerealiseerd. Programma 
aangeboden

Coördinatie onder-

zoeken en program-

mering met diensten 

en stadsdelen. Facili-

teren van de clusters 

in de sociale alliantie, 

ontwikkelingsalliantie 

en stadsdelen

Afspraken over werk-
wijze vastgelegd

Stappen gezet 
tot betere 
progamme ring

Zie hierboven Programma 
aangeboden

Ondersteuning en 

uitvoeren ontwik-

keling basismeetset 

en publicatie ism 

stadsdelen

Evaluatie basis-
meetset afgerond

Afspraken over 
de overgang 
naar een 
vergelijk bare 
basismeet set 
voor de zeven 
stadsdelen

Gerealiseerd. 
Zie toelichting

Evaluatie basis-
meetset afgelopen 
bestuursperiode 

2.8.2 Onderzoek en statistiek: Wat hebben we ervoor gedaan? 

In kader van de heroverwegingen en de herpositionering wordt opnieuw doordacht wat de taak en 
(strategische) functie van O+S is. In 2010 is een Meerjarenperspectief 2011-2014 opgesteld. Belangrijkste 
conclusie daarin is dat een sterke informatiebasis en kennis van lange termijnontwikkelingen de beste 
mogelijkheid biedt om actuele gebeurtenissen op hun betekenis te kunnen beoordelen en snel en flexibel 
antwoord te kunnen geven op kennisvragen. Het meerjarenperspectief krijgt via een actieprogramma een 
concrete vertaling.

O+S is ingebed in een netwerk van kennisinstellingen, waarvan de Amsterdamse universiteiten, het CBS 
en het Sociall en Cultureel Planbureau tot de belangrijkste behoren. Met CBS en Eurostat is samenwerking, 
zowel inhoudelijk als door het beschikbaar maken van data.
In 2010 is de directeur O+S toegetreden tot de Adviesraad Sociale en Ruimtelijk Statistieken van het CBS. 
O+S participeert in Nicis, zowel onderzoeksinhoudelijk als coördinerend voor de gemeente Amsterdam. 
Bovendien speelt O+S geregeld een rol bij de disseminatie van onderzoeks(tussen)resultaten. Dit jaar zijn 
een onderzoek over cohesie in de stad en diverse deelonderzoeken afgerond. 

Doelstelling 11: In overleg met de diensten en stadsdelen verdere ontwikkeling van 
Stadstat en publicatie via internet
Is gerealiseerd.

Doelstelling 12: Het blijvend actueel houden van Stadstat en aansluiting maken tussen de 
prestaties centrale stad en die van stadsdelen
Is gerealiseerd. Stadstat is cijfermatig actueel gehouden. In het afgelopen jaar zijn de nieuwe doelen van het 
bestuur opgenomen.
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Doelstelling 13: Verbetering van Prestatiemeting en Onderzoekprogrammering
Een website met onderzoeksplannen is vormgegeven. O+S heeft een basisdataset ter beschikking gesteld 
waarmee de attractiviteit van (delen) van de stad kan worden beoordeeld. Met de stadsdelen is de overgang 
naar een basismeetset voor de zeven nieuwe stadsdelen afgesproken, waarbij de vergelijkbaarheid door de 
tijd gewaarborgd is. 

2.8.3 Onderzoek en statistiek: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 5,5 5,2 5,4 5,3

Baten - 3,6 3,0 3,1 3,3

Mutaties in reserves 0,1 -0,1 -0,1 -0,2

Saldo 2,0 2,1 2,1 1,8

Toelichting
Het saldo van € 1,7 miljoen wordt ten laste gebracht van de algemene middelen. Ten opzichte van de 
Begroting 2010 is sprake van een verbetering van dit saldo met € 0,3 miljoen. De verbetering is voornamelijk 
te relateren aan meer inkomsten doordat er een groter aantal projecten is uitgevoerd.

2.9  Subresultaatgebied Archief

Het Stadsarchief Amsterdam (SAA) is het historische documentatiecentrum van de stad Amsterdam met ruim 
40 kilometer archieven, de historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen en prenten, 
en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.

2.9.1 Archief: Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 

De maatschappelijke relevantie van het SAA is: 
�� controleerbaarheid van de overheid 
�� rechtsvinding
�� rechtszekerheid 
�� toegankelijkheid van cultuurhistorisch erfgoed
�� kennis van de geschiedenis van Amsterdam als maatschappelijk bindmiddel
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Programakkoord 2006-2011

Doelstelling 14: Digitaliteit: Het stadsarchief is voor het concern een digitale beheerder van formaat (project Stadsarchief Digitaal)

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Geïntegreerd beheer 

van te bewaren digitale 

informatie

Analoog Gedigitaliseerde 
persoonskaarten 
en metadata 
opgenomen 
en beschikbaar 
voor publiek. 
Door Stadsdelen 
Centrum, Oost/ 
Watergraafs meer, 
Zuideramstel en 
Osdorp gewerkt 
aan digitalisering 
van BWT dossiers

Opname van 3Tb 
digitale informatie 
in het E-depot 
waaronder digitale 
BWT-archieven 
van stadsdelen De 
Baarsjes en Oost/
Watergraafsmeer

Voorbereiding over-
brenging van digitale 
BWT- archief voorma-
lige stadsdeel Oost/
Watergraafsmeer. 

Bouwteke-ningen van 
overige stadsdelen 
digitaliseren

Richtlijnen en standaarden 

op het gebied van digitaal 

informatiebeheer voor alle 

gemeentelijke organisaties

Richtlijnen en 
standaarden 
voor analoog 
informatiebeheer

De richtlijnen en 
standaarden zijn 
in 2008 en begin 
2009 ontwikkeld

Vaststellen Concern-
breed documentair 
Structuurplan

Een concernbreed 
Documentair Struc-
tuurplan (DSP) wordt 
nog niet ontwikkeld

Participeren in de 
ontwikkeling van 
zaak-typecatalogus 
ten behoeve van 
zaakgerichtwerken in 
Amsterdam

Het vormgeven van de rol 

van het SAA in het project 

Centraal DMS/IZI.

Mede-uitvoering 
van het program-
mamanagement

Deelname aan 
voorziene pilots. 
Onderzoek naar 
aansluiting DMS en 
E-depot. Onderzoek 
naar ontwikkeling 
centraal DSP

Het IZI-project 
bestaat niet meer. 

Informatiebesluit. Gemeentelijk 
informatie besluit 
vrijwel geheel 
gebaseerd 
op analoge 
informatie

Besluit Informatie 
beheer naar 
ver wachting in 
februari 2010 
aangeboden

Het Besluit Informa-
tiebeheer 2010 is in 
februari vastgesteld

Adviseren van dien-
sten en stadsdelen 
bij implementatie van 
Besluit Informatiebe-
heer bijbehorende 
Beheerplan Informa-
tiehuishouding

De digitale infrastructuur 

is goed geoutilleerd 

en ondersteunt het 

totale 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

Gefragmen-
teerde systemen

Realisatie en 
ingebruikname 
Bewaardepot.
Afronding inname 
Persoonskaarten 
afgerond
Realisatie 
integratie 
E-depot

Preserveringsbeleid 
is opgesteld. 
Realisatie imple-
mentatie van de 
veiligheidskopieën 
E-depot

Aansluiting 
gemeentelijke orga-
nisaties bij digitaal 
(bewaar)depot van 
Stadsarchief
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Doelstelling 15: Goede dienstverlening en presentatie in De Bazel

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

De archieven en collec-

ties (geschiedenis van 

Amsterdam) worden door 

middel van tentoonstel-

lingen, andere evene-

menten, rond leidingen 

en de schatkamer aan 

een breed publiek 

getoond/zijn wereldwijd 

toegankelijk

30.000 bezoe-
kers en 500.000 
webbezoekers

106.173 bezoe-
kers en 648.939 
webbezoekers

Productie 1.000.000 
scans
600.000 webbezoe-
kers; ‘Digital born’ 
tekst in Archiefbank

125.854 bezoe-
kers en 710.453 
webbezoekers
Persoonsge-
gevens 1991-1994 
opgenomen in 
Archiefbank.

108.000 bezoe-
kers en 600.000 
webbezoekers

Het gebouw De Bazel 

wordt optimaal benut

Tentoon-
stellingen, 
evenementen en 
rondleidingen

Tentoonstellingen: 
Kapitaal Amsterdam, 
Vroege Fotografie, 
Nieuwe schatten, 
Politie en Pers. 

Alle tentoon-
stellingen zijn 
gerealiseerd. 

Samenwerken met 

Bureau Monumenten & 

Archeologie en Kunst & 

Cultuur

Besluit Culturele 
Alliantie is 
genomen
120.000 
bezoekers

implementatie 125.854 bezoekers 
voor het SAA 

Doelstelling 16: Het aanboren van nieuwe doelgroepen

Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Leerlingen van Amster-

damse basisscholen 

kennis laten maken met 

de authentieke historische 

bronnen van de geschie-

denis van Amsterdam

Pilot met een 
klein aantal 
basisscholen

Website Buurt 
en Stad in het 
najaar aange-
boden aan het 
basisonderwijs. 

Aanbieden 
informatie over de 
geschiedenis van 
Amsterdam aan 
alle Amsterdamse 
basisscholen

Alle basisscholen in 
Amsterdam hebben 
het programma Buurt 
en Stad ontvangen

Aanbieden 
informatie over de 
geschiedenis van 
Amsterdam aan 
alle Amsterdamse 
basisscholen

Toeristen informeren 

over de geschiedenis van 

Amsterdam door rond-

leidingen en tentoonstel-

lingen in meer talen aan te 

bieden en door de thema’s 

van evenementen en 

tentoonstellingen hierbij 

aan te laten sluiten

Weinig 
buitenlandse 
bezoekers

Vanaf 2009 de 
half jaarlijkse 
programmafolder 
ook in het Engels 
geproduceerd.
Rondleidingen en 
tentoonstellingen 
zijn tweetalig
Films zijn Engels 
ondertiteld

Opnemen 
Stadsarchief in 
reisgidsen en overige 
buitendlandse 
communicatiekanalen
Uitbreiden tweetalige 
producten

Tweetalige folders 
en brochures zijn 
uitgebreid 

Stadsarchief is 
bekend bij toeristen
Rondleidingen en 
tentoonstellingen zijn 
tweetalig
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Indicator Nulmeting Rekening 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

Contacten met migranten-

organisaties leiden tot een 

groter aandeel van bezoek 

en collecties van nieuwe 

Amsterdammers

Contacten met 
migrantenor-
ganisaties via 
buurten

In 2009 contacten 
gelegd met 
Surinaamse 
Vrouwen Bijlmer-
meer over hun 
archief
Ontvangst reeks 
personeels-
kaarten van 
eerste gastarbei-
ders (onderdeel 
archief DSM/
ADM)
Benoeming 
ambassadeur 
diversiteit bij SAA

Contacten met 
migrantenorganisa-
ties via buurten

 Contacten met 
migrantenorgani-
saties via project 
maatschappelijke 
stage: Fotorally

Stadsarchief is 
aantrekkelijk 
voor nieuwe 
Amsterdammers

Doelstelling 17: 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 2009 Begroting 2010 Bereikt 2010 Te behalen resultaat 

2006-2010

De organisatiestructuur 

is ondersteunend aan 

de ambities van het 

Stadsarchief

SAA is nog 
niet voldoende 
toegerust om 
de strategische 
doelstellingen te 
bereiken 

Alle werkpro-
cessen in 2009 
beschreven

Zie onder strategie-
nota hierna

Evalueren 
organisatiestructuur

Strategienota met de 

ambities van het Stads-

archief is aan het bestuur 

voorgelegd

De strategienota 
2006-2010 is in 
ontwikkeling

Productie 
strategie nota is 
gestart
Bijeenkomsten 
met interne en 
externe stakehol-
ders gehouden

Uitvoeren 
strategienota

Conceptversie stra-
tegienota 2011-2015 
voorbereid

Strategienota 
2011-2015 wordt bij 
de Begroting 2011 
aangeboden aan het 
bestuur

2.9.2 Archief: Wat hebben we ervoor gedaan? 

Doelstelling 14: Digitaliteit: Het stadsarchief is voor het concern een digitale beheerder van 
formaat (project Stadsarchief Digitaal)
Het E-depot bedient zowel de burgers van Amsterdam als de onderdelen van het Concern Amsterdam door 
het opnemen, beheren en beschikbaar stellen van digitale bestanden en metadata. Sinds 2010 worden 
veiligheidskopieën van het bewaar- en het raadpleegdepot gemaakt en is gestart met de overzetting van de 
raadpleegsystemen naar de Ajax-webtechnologie. 

De voorbereidingen van de overbrenging van het digitale BWT-archief van het voormalige stadsdeel 
Oost-Watergraafsmeer zijn gestart. Het papieren archiefbestand is in beheer overgenomen van het stadsdeel 
Oost. Het SAA overlegt, adviseert over en voert projecten uit in het kader van de digitalisering van de 
BWT-archieven van de (voormalige) stadsdelen Osdorp, Zuideramstel, West en Zeeburg. 
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Het SAA gaat samen met het Nationaal Archief, het Gemeentearchief Rotterdam en belangenorganisaties 
in het Archiefveld, proberen te komen tot gemeenschappelijke E-depotvoorzieningen in Nederland. 
In samenwerking met de Dienst Persoons- en Geo-informatie (DPG) heeft het SAA omvangrijke fysieke 
archiefbestanden met persoonskaarten gedigitaliseerd en via de Archiefbank beschikbaar gesteld voor intern 
en extern gebruik. 

De organisaties die vallen onder de Regeling Risicovolle Projecten zijn alle aangeschreven voor een inspectie 
van het informatiebeheer. In het derde kwartaal is er een digitale inspectie bij Andreas uitgevoerd ter 
voorbereiding op overbrenging naar het E-depot. Na de afronding van de fusies van de stadsdelen is een 
archiefinspectieronde uitgevoerd. 

Doelstelling 15: Goede dienstverlening en presentatie in De Bazel
Het SAA bevordert het wereldwijde gebruik van archieven en collecties door deze beschikbaar te stellen 
via de Archiefbank en de Beeldbank. De burger wordt in toenemende mate bediend via het digitale loket. 
De hoeveelheid aanvragen voor het digitaliseren van archivalia blijft toenemen evenals de bestellingen 
van het aantal scans. Het aantal vragen voor de historische helpdesk nemen toe. Vanwege een tekort aan 
depotcapaciteit in gebouw De Bazel, is circa 500 strekkende meter archieven in gehuurde depotruimte 
van het Noord-Hollands Archief geplaatst. In 2010 zijn drie tentoonstellingen verzorgd. De thema’s waren: 
Vroege fotografie, De Jordaan (foto’s van Dolf Tousain) en Politie & Pers. Daarnaast is ook aandacht besteed 
aan de Giro d’Italia.

De Culturele Alliantie heeft in 2010 verder vorm gekregen door de inhuizing van de afdeling Kunst & Cultuur 
in gebouw De Bazel. In 2010 zijn alle voorbereidende maatregelen getroffen om de integratie van BMA bij 
het SAA mogelijk te maken. De jaarrekening van BMA, die eveneens binnen het begrotingskader sluit, maakt 
in 2010 nog deel uit van de jaarrekening van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht. 

Doelstelling 16: Het aanboren van nieuwe doelgroepen
In 2010 is het succesvolle project Buurt & Stad voortgezet en hebben alle basisscholen in Amsterdam het 
programma aangeboden gekregen. De website van Buurt & Stad is gevuld met informatie over alle buurten 
van Amsterdamse basisscholen, zodat de leerlingen historische achtergrondinformatie over hun eigen buurt 
kunnen vinden. Er zijn inmiddels al voorbereidingen getroffen voor een onderzoek naar een VMBO-versie 
van Buurt & Stad. 

SAA is, door het kenniscentrum ECABO, erkend als leerbedrijf voor het middelbaar beroepsonderwijs 
(MBO) voor de richting administratief/secretarieel. De maatschappelijke stages in het kader van het project 
‘Fotorally’ zijn nog niet afgerond. Dit project is beloond met extra subsidie op initiatief en kosten van 
Stichting Doen.

Doelstelling 17: 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
Om te komen tot de strategienota, genaamd Stadsarchief voor Amsterdammers wereldwijd zijn diverse 
bijeenkomsten georganiseerd. De strategienota 2011-2015 is in 2010 in concept afgerond. 

2.9.3 Archief: Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Actualisatie 
2010

Rekening 
2010

Lasten + 14,7 14,7 23,4 16,3

Baten - 3,4 2,4 6,0 4,3

Mutaties in reserves 0 0,0 -1,2 -0,2

Saldo 11,3 12,2 16,2 11,8

Toelichting
Het saldo van € 11,8 miljoen komt ten laste van de algemene middelen. Het saldo na mutaties in reserves en 
voorzieningen is € 0,4 miljoen lager dan het saldo van de begroting.
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Ten opzichte van de begroting nemen de lasten en baten toe met € 1,6 miljoen respectievelijk € 1,9 miljoen. 
De mutaties in de reserves nemen ten opzichte van de begroting met € 0,2 miljoen toe. 
De oorzaken hiervan zijn:
�� het SAA heeft € 1,9 miljoen extra opbrengsten gerealiseerd met de verkoop van legesproducten, de 

ondersteuning op DIV-gebied aan gemeentelijke organisatieonderdelen en het verhuren van ruimten in 
gebouw De Bazel

�� de personeelslasten zijn met € 1,1 miljoen overschreden door extra personele inzet om aan de vraag 
naar DIV-ondersteuning te kunnen voldoen (hier staan opbrengsten tegenover) en door de dubbele 
directeurslasten

�� het SAA heeft € 0,1 miljoen doorbelast gekregen voor een bijdrage aan concern Inkoop. Hiermee is in de 
begroting geen rekening gehouden

�� de budgetten presentatie, verwerving, digitalisering archiefbescheiden en onderhoud gebouw en instal-
laties zijn overschreden met in totaal € 0,4 miljoen.

3 Reserves en voorzieningen

3.1  Reserves

Bedragen x € 1 miljoen
 

Stand 
ultimo 2009

Verwachte mutaties 2010 Stand 
ultimo 2010+ -/-

Reserve Dienst ICT 0,7 0,0 0,7 0,0

WABO 1,2 0,0 1,2 0,0

Raadsonderzoeken 0,7 0,7 0,0 1,4

Vakantiegeld (BDA) 1,5 0,0 1,5 0,0

Rampenfonds (internationale hulpverlening) 1,1 0,0 1,0 0,2

WW-uitkeringen (DPG) 0,3 0,4 0,2 0,5

Vakantiegeld (DPG) 0,4 0,0 0,4 0,0

Digitaal archief 0,7 0,0 0,2 0,5

WW (BDA) 0,5 0,0 0,0 0,5

WW / Wachtgeld (O+S) 0,5 0,0 0,2 0,3

Bouwfraudegelden 0,2 0,0 0,0 0,2

Vakantiegeld (Stadsarchief) 0,2 0,0 0,2 0,0

Egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen 0,1 0,0 0,0 0,1

Vakantiegeld (O+S) 0,1 0,0 0,1 0,0

Vakantiegeld (VWS) 0,1 0,0 0,1 0,0

WW (Ombudsman) 0,1 0,0 0,0 0,1

BRI (Basisregistraties en ICT) 0,1 0,0 0,1 0,0

Reserve Bestuursondersteuning 0,7 0,1 0,3 0,4

WW-uitkeringen (DPG) 0,4 0,0 0,4 0,0

Vierjarige reserve Raadsgriffie 0,1 0,1 0,2 0,0

Overige reserves 0,2 0,0 0,2 1,0

Totaal reserves 9,9 1,3 6,8 4,3

In de reserves hebben zich in 2010 geen noemenswaardige mutaties voorgedaan.
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3.2  Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen
 

Stand 
ultimo 2009

Verwachte mutaties 2010 Stand 
ultimo 2010+ -/-

Voorzieningen

Groot onderhoud (Stadsarchief) 0,6 0,8 0,3 1,1

Vicarygoederen, gildefondsen en liefdadigheidsdoelen 1,1 0,0 0,0 1,1

Voorziening naslepende kosten uit eerdere privatiseringen en 
verzelfstandigingen

0,0 0,2 0,0 0,2

Pensioenfondsen, privatiseringen en voormalig personeel 20,2 1,2 11,4 10,0

Totaal voorzieningen 21,9 2,2 11,7 12,4

In de voorzieningen hebben zich in 2010 geen noemenswaardige mutaties voorgedaan.

4 Prioriteiten 2010

4.1  Realisatie prioriteiten 2010

Voorjaarsnota: nieuwe bestuurlijke prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Sail I3 268 276 - Organisatie evenement Sail J

Sail veiligheid I3 500 505 - Organisatie evenement Sail J

Overige prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Handhavingstaak 
controle adres-
registratie 
en aanpak 
document fraude

I4 200 200 - Hogere kwaliteit basisregistratie 
personen.
Voorkomen van misbruik voorzie-
ningen en uitkeringen

J

Integreren 
websites

I4 375 60 200 N
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Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010 

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Programma 
aanpak agressie 
en geweld tegen 
ambtenaren, 
bestuurders 
en raadsleden 
(2010 - 2011)

I4 100 100 - Implementatie kader en standaard-
protocol agressie en geweld

N 2011

4.2  Toelichting realisatie prioriteiten 2010

Sail (€ 0,3 miljoen)
De prioriteit Sail is gebruikt om het evenement te ondersteunen en Sail tot een succes
te maken. De verwijdering van de Jan Schaeferbrug, nodig voor een goede toegankelijkheid voor de boten, 
is mogelijk gemaakt. De communicatie met name richting bewoners in betrokken stadsdelen is ondersteund. 
En voor het ontvangen van gasten van de gemeente zijn een aantal boten gehuurd.

Sail veiligheid ( € 0,5 miljoen)
Deze prioriteit betrof het ondersteunen van veiligheidsprojecten ten behoeve van het
evenement, zowel in de personele sfeer met inhuur van beveiliging, als materieel.

Handhavingstaak controle adresregistratie en aanpak documentfraude (€ 0,2 miljoen)

Resultaten handhaving en fraudebestrijding:

Handhaving 2009 2010

Aantal terugmeldingen 41.650 32.580

Aantal adresonderzoeken 27.740 31.920

“Pas in de was” 2009 2010

1360 589

Dit betreft de vernietiging van het reisverleden door o.a. bolletjesslikkers. Een flinke daling, waarbij de 
maatregelen een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

Documentfraude 2009 2010

266 178

Ook hier een duidelijk gevolg van het beleid.

Look-a-like 2009 2010

Schriftelijk advies 75 66

Mondeling advies aan politie en I&N 450

Dit is het gebruikt van het reisdocument van iemand anders
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Trainingen en Workshops 2009 2010

64 88

Trainingen/ workshops aan binnen- en buitengemeentelijke instanties 
Resultaat: Het aantal fraudeconstateringen (producten) is duidelijk gedaald.

Integreren websites (€ 0,3 miljoen)
Het project ‘Integreren websites op Amsterdam.nl’ geeft invulling aan de ambitie om alle webcontent van de 
gemeente Amsterdam onder te brengen op Amsterdam.nl in plaats van op subsites per dienst of bedrijf. 
In de Begroting 2010 is een structurele posterioriteit van € 0,5 miljoen opgenomen welke te realiseren 
is door gemeentelijke websites te integreren. Naast de besparing die dit oplevert, kunnen burgers en 
ondernemers hierdoor informatie eenvoudiger vinden. Om deze besparing te kunnen realiseren heeft uw 
Vergadering voor 2010 een incidentele prioriteit van € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld. 

In de Begroting 2011 loopt de besparing op naar € 0,6 miljoen structureel en is een incidenteel budget 
van € 0,2 miljoen beschikbaar om deze besparing te kunnen realiseren. Beide bedragen zijn verwerkt in de 
rompbegroting 2011 van DFM. Voor een totaaloverzicht op basis van de vastgestelde Begroting 2010 en de 
vastgestelde Begroting 2011, zie volgende tabel.

Integreren websites: Begroting 
2010

Begroting 
2011

Begroting 
2012

Posterioriteit € 450.000 S € 600.000 S € 600.000 S

Prioriteit € 375.000 I € 200.000 I € 0

Netto bezuiniging per jaar € 75.000 S € 400.000 S € 600.000 S

Het betreft een gemeentebrede taakstelling, deze taakstelling van € 450.000 is in 2010 nog niet 
gerealiseerd. De incidentele prioriteit is grotendeels niet tot besteding gekomen (€ 0,3 miljoen van de 
beschikbare € 0,4 miljoen). In het OAD van april en mei 2010 is een voorstel ingediend voor de verdeling van 
de taakstelling over de gemeentelijke diensten. Dit voorstel is niet overgenomen. In het OAD van november 
2010 is op basis van een nieuw voorstel van DFM afgesproken dat de daadwerkelijke besparingen worden 
geïnventariseerd en op basis van de inventarisatie zullen worden verdeeld.

DFM acht het realiseren van de structurele posterioriteit van € 0,6 miljoen in 2011 haalbaar. In de 
begrotingen voor 2010 en 2011 is hiervoor € 0,6 miljoen totaal aan incidentele prioriteiten toegekend. 
Op basis van de huidige projectbegroting verwacht DFM nu € 0,4 miljoen aan totale projectkosten 
(projectbegeleiding diensten, testtrajecten, usability advies, aanpassingen Iprox en de inrichting van 
themapagina’s op Amsterdam.nl). Van de onderbesteding van € 0,3 miljoen op de incidentele prioriteit in 
2010 verwacht de dienst daarom nog € 0,2 miljoen nodig te hebben om in 2011 de besparing te kunnen 
realiseren. 

Programma aanpak Agressie en Geweld (€ 0,1 miljoen) 
Agressie en Geweld (A&G) is een tweejarig project. Hieraan is in 2010 bestuurlijke prioriteit gegeven, de 
belangrijkste doelstellingen zijn de implementatie van het kader en standaardprotocol A&G. Tussentijds 
is het budget opgehoogd met € 40 duizend bij de actualisatie 2010. Belangrijk onderdeel van het kader 
en het protocol is de hele gemeente aan te sluiten op het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem 
(GIR). Bij de eerste organisaties zijn workshops gehouden om bekendheid te geven aan het GIR, zodat de 
meldingsbereidheid wordt vergroot. De rest van de organisaties volgt in 2011. Ook wordt sterk ingezet op 
het voorkomen van agressie. Er worden gemeentebrede trainingen aangeboden hoe om te gaan met emotie 
en agressie. In 2010 zijn de trainingen voor de vijf percelen aanbesteed. Een perceel volgt in januari 2011.
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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 2010 is het eerste jaar 
van de derde periode ISV (2010-2014). De rijksbijdrage voor de totale derde tranche is € 229,5 miljoen. 
De rekening ISV is een bundeling van bestedingsgegevens van zeven stadsdelen en zes centrale beheerders 
(diensten en bedrijven). 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 2010) is 
8niet 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. 

2 Budget en uitgaven 2010

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 2010 is het totale bedrag dat is besteed in het jaar 2010, dus zowel ten laste van het 
ISV-bedrag 2010 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 2010

Budgettaire kader 124,9 133,2 120,7 118,5 78,7 73,2 56,1 60,2 46,2 44,1

Totale uitgaven ISV+SVF 133,5 46,5 149,1 145,6 128,6 101,7 81,3 49,9 98,9 43,7

Het totaal van de bestedingen in 2010 komt uit op bijna € 43,7 miljoen De uitgaven zijn aanzienlijk lager 
dan vorig jaar, maar liggen op het niveau van 2008. De relatief hoge uitgaven vorig jaar waren in belangrijke 
mate het gevolg van de uitvoering van het collegebesluit om te komen tot een “financiële stroomlijning” van 
het project Zuidelijke IJ-oevers. De verwachting is dat de uitgaven zich in de komende jaren rond het huidige 
niveau zullen stabiliseren. Het totale bedrag aan centrale uitgaven bedraagt over 2010 bijna € 21,9 miljoen. 
De stadsdelen gaven in totaal een bedrag van ruim € 21,8 miljoen uit.
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3 Rekeningresultaat 2010

Het resultaat over 2010 is € 967.381 negatief. Het resultaat is het saldo van een aantal voor- en nadelige 
ontwikkelingen. 

1. Door de diensten, bedrijven en stadsdelen is een vrijval gemeld van € 2.781.989: 
�� voor bodemsaneringen is een substantieel bedrag minder nodig dan begroot (€ 1,1 miljoen)
�� bij de post “Co-financiering D2 en U2” valt een bedrag ad. € 438.360 vrij
�� het Bureau Monumenten & Archeologie heeft alle oude reserveringen voor monumentenzorg kritisch 

bekeken en geconstateerd dat ca. € 387.000 kan terugvloeien naar het ISV
�� de uitvoering van het programma Groen In en Om de Stad (GIOS) is ruim € 2 71.000 goedkoper 

uitgevallen
�� het Ontwikkelingsbedrijf heeft aangegeven dat de reserveringen voor drie doelen niet langer 

gehandhaafd hoeven worden: het kassahuisje van Lovers bij het Stationsplein (€ 221.000), het integraal 
programma van eisen infra Zuidelijke IJ-oevers (€ 169.000) en de MER Noorder IJ-plas en Sloterplas 
(€ 200.000)

2. Vergelijkbaar met de vrijval kan de centraal gekweekte rente over 2010 in zijn geheel worden ingeboekt 
als “meevaller”. De centrale rente over 2010 is berekend op € 249.788.

3. Tegenover deze meevallers staat ook een aanzienlijke tegenvaller. Deze tegenvaller vloeit voort uit besluit 
van het college om het tekort vorig jaar in de Rekening 2009 voor slechts € 84.000 te dekken in de 
begroting 2011. De tegenvaller in de vorm van een ongedekt tekort bedraagt € 3.999.832 (€ 4.083.832 
minus € 84.000).

Het bestuurlijk uitgangspunt is in principe altijd geweest om de rekeninguitkomst te verrekenen met het 
budgettaire kader van de eerstvolgende begroting, in dit geval de Begroting 2012. Als het college hieraan 
wil vasthouden betekent het dat het te verdelen ISV-budget in 2012 dient te worden verlaagd met €967.381.
Ten opzichte van het uitgangspunt ten tijde van de opstelling van de Begroting 2011, betekent dit een 
meevaller. Daar werd nog uitgegaan van een correctie als gevolg van het rekeningresultaat 2008/2009 van
€ 1,33 miljoen op het verdeelvoorstel in Begroting 2012. 

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 € 92,7 miljoen.

De verdeling is als volgt:

Bedragen x € 1 miljoen 2009 2010

Diensten en Bedrijven Centrale Stad 48,7 48,2

Stadsdelen ongeoormerkte sleutelbedrag 42,8 43,1

Stadsdelen geoormerkte specifieke posten (knelpunten) 1,8 1,3

Totaal 93,3 92,7
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De verdeling van het te reserveren bedrag naar dekkingsbron is als volgt:.

31-12-2009
(x € 1 miljoen)

31-12-2010
(x € 1 miljoen)

Stadsvernieuwingsfonds 0,7 0,4

Posten ISV 1 (2001-2004) 6,2 2,8

Posten ISV 2 (2005-2009) 86,4 53,1

Posten ISV 3 (2010-2014) 36,2

Totaal 93,3 92,7

Relatie nog te besteden bedrag en omvang voorzieningen
Het eindsaldo van het ISV-fonds ultimo 2010 bedraagt € 96.582.037. Voor een juist beeld van de budgettaire 
rekeninguitkomst moet dit saldo worden gecorrigeerd voor twee aspecten:
1. een versnelde kasbetaling van bijna € 5 miljoen van het rijk aan onze gemeente
2. een tekort in de Rekening 2009 ad. € 4.083.157 dat voor slechts € 84.000 is verwerkt bij de bepaling van 

het budgettair kader 2011.
Het aldus becijferde eindsaldo inclusief budgettaire correcties bedraagt € 91.688.306.
Dit laatste bedrag wordt geconfronteerd met het totale bedrag aan gevraagde reserveringen door 
stadsdelen, diensten en bedrijven van € 92.655.687. Het verschil van € 967.381 negatief vormt het 
uiteindelijke rekeningresultaat van het ISV over 2010. 
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Algemene dekkingsmiddelen

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen Rekening  
2009

Begroting 
2010

Actualisatie  
2010

Rekening 
2010

Verschil
Rekening 

-  Begroting

Totaal resultaatgebied

Lasten +  1.537,1  1.422,5  1.522,3 1.664,8

Baten -  3.684,3  2.744,0  3.011,4  3.150,2

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves - 2.147,2 - 1.321,5 - 1.489,1 - 1.485,4

Toevoeging minus onttrekking reserves  524,6  74,6  128,0 74,6

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves - 1.622,6 - 1.246,9 - 1.361,0 - 1.359,3 112,4

Saldo reserves  5.165,8  4.901,2  5.286,1  5.293,0

Saldo voorzieningen  112,2  71,3  95,1  139,0

Investeringsuitgaven 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Gemeentefonds

Bedragen x € 1 miljoen Rekening
 2009

Begroting
 2010

Actualisatie 
2010

Rekening
 2010

Subresultaatgebied Uitkering Gemeentefonds

Lasten + 0,0 0,0 0,0 0,0

Baten -  1.463,5  1.516,8  1.546,5  1.565,2

Saldo - 1.463,5 - 1.516,8 - 1.546,5 - 1.565,2

De uitkering uit het Gemeentefonds over 2010 bedraagt € 1.565,2 miljoen. Dit is € 48,4 miljoen hoger dan 
geraamd in de begroting. Ten opzichte van de actualisatie is de uitkering € 18,7 miljoen hoger.

Bedragen x € 1 miljoen Begroting
 2010

Actualisatie 
2010

Rekening
 2010

Algemene uitkering Gemeentefonds 1.333,6 1.328,8 1.339,1

Behoedzaamheidsreserve 2009 - - -

Integratie-uitkering Wmo 68,0 68,8 68,3
Decentralisatie- en integratie uitkeringen 103,7 148,9 161,2

Nog te ontvangen middelen septembercirculaire 11,5 0 0

Afwikkelingen voorgaande jaren  -3,4

Totaal 1.516,8 1.546,5 1.565,2
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Begroting – actualisatie 
In de Actualisatie 2010 is de raming van de uitkering gemeentefonds 2010 met € 29,7 miljoen naar boven 
bijgesteld. De belangrijkste oorzaken zijn:
�� de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis (aantallen inwoners, uitkeringsgerechtigden etc. 

(-/- € 5,6 miljoen) en bijstellingen van de uitkeringsfactor (€ 0,9 miljoen)
�� de ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis leidt tot een daling van de algemene uitkering 

(-/- € 3,8 miljoen)
�� een nadelig ‘weglekeffect’ van de negatieve inkomsten maatstaf OZB in het gemeentefonds (-/- € 0,6 

miljoen)
�� toename van decentralisatie- en integratieuitkeringen (€ 33,6 miljoen)
�� bijstelling integratieuitkering WMO (€ 0,9 miljoen)
�� diverse taakmutaties (per saldo € 3,7 miljoen)
�� overige ontwikkelingen (€ 0,7 miljoen)

Actualisatie-Jaarrekening 2010
Ten opzichte van de actualisatie is de gemeentefondsuitkering over 2010 € 18,7 miljoen hoger.
Dit is het gevolg van:
�� een toename van de Amsterdamse uitkeringsbasis met name aantallen woonruimten en bijstandsontvan-

gers (€ 12,1 miljoen)
�� een negatieve ontwikkeling van de uitkeringsfactor (-/- € 1,9 miljoen)
�� een toename van decentralisatie- en integratieuitkeringen (€ 11,8 miljoen)

Daarnaast heeft er een verrekening over voorgaande uitkeringsjaren (2008 en 2009) plaatsgevonden  van 
-/- € 3,4 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis.

Evenals bij de jaarrekening 2009 is het bij deze Jaarrekening 2010 niet nodig gebleken om een stelpost 
op te nemen voor de ontwikkeling van de aantallen bijstand van Amsterdam in het gemeentefonds. Deze 
aantallen zijn eind 2010 definitief vastgesteld. Er is voor 2010 geen risico meer aanwezig. 

In 2009 is er wegens aanvullende afspraken tussen het Rijk en de VNG geen behoedzaamheidsreserve 
ingehouden, daarom is deze ook niet tot uitkering gekomen in 2010. In totaal is het gemeentefonds € 48,4 
miljoen hoger dan begroot, waarvan € 46 miljoen aan decentralisatie- en integratieuitkeringen. Tegenover 
deze inkomsten staan lasten bij diensten en stadsdelen (het Stadsdeelfonds).

2.2  Stadsdeelfonds

Bedragen x € 1 miljoen Rekening
 2009

Begroting
 2010

Actualisatie 
2010

Rekening
 2010

Subresultaatgebied Uitkering Stadsdeelfonds

Lasten +  631,1  637,5  642,1  634,1

Baten - 0,0 0,0  12,8 0,0

Saldo  631,1  637,5  629,2  634,1

De totale lasten van het Stadsdeelfonds bedragen in 2010 € 634,1 miljoen. Dit is € 3,4 miljoen lager dan 
geraamd in de begroting. 



Jaarrekening 2010 Resultaatgebieden 359

alg
em

ene 
d

ekking
sm

id
d

elen

Bedragen x € 1 miljoen Begroting
 2010

Actualisatie 
2010

Rekening
 2010

Algemene uitkering Stadsdeelfonds (inclusief nog aan stadsdelen 
uit te keren)

633,4 637,6 629,7

Uitkering binnenwaterbeheer Centrum 0,6 0,6 0,6

Bijdrage Noord kosten beheer wegen landelijke gebied 0,6 0,6 0,6
Stadsdeel Centrum erfpachtbeheer 0,05 0 0 * 

Bijdrage Zeeburg in verband met IJburg 0,5 0,9 0,9

Beheer openbare ruimte met extra kwaliteit 2,3 2,3 2,3

Totaal 637,5 629,2 634,1

* conform uitgekeerd, opgenomen in de algemene uitkering stadsdeelfonds

Begroting – actualisatie (-/- € 8,3 miljoen)

In de actualisatie 2010 zijn de lasten van het stadsdeelfonds € 8,3 miljoen verlaagd. Dit is grotendeels het 
gevolg van de volgende structurele ontwikkelingen:
�� een uitname als gevolg van de centralisatie van het leerlingenvervoer (-/- € 7,0 miljoen structureel)
�� een uitname als gevolg van de centralisatie van de rekenkamerfunctie (-/- € 0,3 miljoen structureel)
�� de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis in het gemeentefonds (-/- € 2,8 miljoen structureel)
�� de ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis (-/- € 1,7 miljoen structureel)
�� taakmutaties in het gemeentefonds die relevant zijn voor het stadsdeelfonds (€ 1,4 miljoen structureel)
�� areaal- en waardeontwikkelingen OZB (€ 0,3 miljoen structureel)
�� ontwikkeling negatieve inkomstenmaatstaf OZB gemeentefonds (-/- € 0,3 miljoen structureel)
�� de toename van het aantal decentralisatieuitkeringen gemeentefonds die relevant zijn voor het 

stadsdeelfonds (€ 1,7 miljoen) bestaande uit € 0,3 miljoen voor stimulering lokale klimaatinitiatieven, 
€ 0,3 miljoen voor herontwikkeling van aandachtswijken en € 1,1 miljoen voor versterking van 
peuterspeelzaalwerk

Daarnaast is er een tweetal incidentele bijstellingen;
�� als gevolg van de vaststelling van de uitkering gemeentefonds in de jaarrekening 2009 is een bedrag 

van € 12,8 miljoen te betalen aan stadsdelen over 2009. Dit bedrag is in 2010 uitbetaald aan stadsdelen, 
maar neutraal opgenomen in 2010 en verantwoord in de jaarrekening 2009

�� aanvullende bijdrage aan stadsdeel Oost voor de dekking van kapitaallasten van tijdelijk voorziening voor 
onderwijshuisvesting (€ 0,4 miljoen)

Actualisatie-Jaarrekening 2010
Ten opzichte van de actualisatie zijn de lasten met € 4,9 miljoen toegenomen. Dit is het gevolg van:
�� ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis en uitkeringsfactor 2009 (-/- € 1,5 miljoen incidenteel)
�� ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis en uitkeringsfactor 2010 (-/- € 0,8 miljoen incidenteel)
�� bijstelling bedrag aan stadsdelen uit te keren uit de jaarrekening 2009 (-/- € 0,2 miljoen incidenteel)
�� decentralisatieuitkeringen gemeentefonds relevant voor het stadsdeelfonds (€ 1,7 miljoen) bestaande uit 

€ 0,3 miljoen voor polarisatie en radicalisering, € 0,13 miljoen voor herontwikkeling aandachtswijken en 
€ 1,3 miljoen voor 40+ wijken

�� er is in de jaarrekening 2010 een post opgenomen ‘nog aan stadsdelen uit te keren’ (€ 5,7 miljoen 
incidenteel). Deze bestaat uit ontwikkelingen in de uitkering stadsdeelfonds die nog niet eerder in 
de bevoorschotting of begroting van het stadsdeelfonds zijn verwerkt. Dit bedrag is als last in 2010 
verantwoord en zal in 2011 aan stadsdelen worden uitgekeerd. Het bedrag bestaat uit € 0,5 miljoen 
verrekeningen over 2008 en 2009 van het gemeentefonds en € 5,2 miljoen aantallenontwikkeling 2010
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2.3  Belastingen

Bedragen x € 1 miljoen Rekening
 2009

Begroting
 2010

Actualisatie 
2010

Rekening
 2010

Subresultaatgebied Belastingen

Lasten +  35,0  35,9  36,9  36,4

Baten -  184,4  181,6  183,8  203,6

Mutatie in reserves 0,7 0,0 -1,0

Saldo - 148,7 - 145,8 - 146,9 - 168,1

De opbrengsten aan belastingmiddelen, inclusief de afwikkelingsverschillen van oude jaren, zijn € 17,7 
miljoen hoger dan de begroting en € 17,5 miljoen hoger dan de Actualisatie 2010. Grote uitschieters zijn 
de onroerende zaakbelastingen (OZB) en de toeristenbelasting. De OZB kent een totale meeropbrengst van 
€ 16,0 miljoen (€ 15,7 miljoen ten opzichte van de actualisatie) en de toeristenbelasting kent een hogere 
opbrengst van € 1,2 miljoen (€ 1,3 miljoen ten opzichte van de actualisatie). 

De hogere opbrengst bij de OZB bestaat voor € 9,2 miljoen uit hogere opbrengsten over het belastingjaar 
2010, voornamelijk door de aansluiting van de Dienst Belastingen (DBGA) op de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG) en voor € 6,8 miljoen uit afwikkelingsverschillen over vroegere jaren.
Bij de woningen heeft dit geleid tot de opvoer circa 2000 woningen ten opzichte van de begroting 2010, 
waardoor de opbrengst € 0,8 miljoen hoger is dan de raming.
Ook bij de niet-woningen heeft dit geleid tot extra objecten. Bij de niet-woningen had bovendien een aantal 
objecten bij de raming nog geen waarde. Deze zijn tegen een – achteraf – te lage gemiddelde waarde in 
de raming meegenomen. De hogere opbrengst bij de niet-woningen is voor € 4,7 miljoen ten laste van 
eigenaren en voor € 3,7 miljoen te laste van gebruikers gekomen.

Uit analyses van de toeristenbelasting blijkt, dat door een licht herstel van de branche, in de realisatie 2010 
rekening kan worden gehouden met een omzetstijging van 3% ten opzichte van 2009. In de actualisatie 2010 
werd nog rekening gehouden met een omzetdaling van 3% ten opzichte van 2009.

De overige baten van DBGA overschrijden zowel de begroting (€ 4,3 miljoen) als de geactualiseerde 
begroting (€ 4,0 miljoen). Het betreft posten (vervolgingskosten, invorderingrente en alsnog geïnde 
bedragen die eerder oninbaar waren verklaard) die het karakter hebben van een stelpost en mede afhankelijk 
zijn van conjuncturele aspecten.

In totaal zijn de gerealiseerde baten € 22,3 miljoen hoger dan geraamd in de begroting. De lasten zijn vrijwel 
gelijk aan de begroting.

2.4  Erfpacht

Bedragen x € 1 miljoen Rekening
 2009

Begroting
 2010

Actualisatie 
2010

Rekening
 2010

Subresultaatgebied Erfpacht

Lasten + 118,6 75,4  272,7 200,5

Baten - 242,4 278,3  326,8 367,4

Mutatie in reserves 75,8 146,8 106,8

Saldo - 48,0 - 56,0 - 54,1 - 60,0

De doelstellingen van Erfpachtsysteem zijn:
�� het actief in stand houden van het erfpachtstelsel om de waardestijging van de grond en de structurele 

revenuen ten gunste van de gemeente te laten komen
�� de maatschappelijke acceptatie van het stelsel te bevorderen, door het aanbieden van eigentijdse 

condities en een adequate communicatie met de betrokken partijen
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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.

Grondwaarde
De boekwaarde van de in erfpacht gegeven grond (grondwaarde) is het totaal van de (historische) gronduit-
gifte 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 2010 was als volgt:

Bedragen x € 1 miljoen Ultimo
2009

Mutaties
2010

Ultimo
2010

Grondwaarde afgekochte rechten = reserve afkoopsommen 4.168 +115 4.282

Grondwaarde canonbetalende rechten 970 +14 984

Totaal grondwaarden 5.138 +129 5.266

De toename in 2010 bedroeg € 128 miljoen, iets meer dan in 2009, maar aanzienlijk minder dan vóór de 
huidige vastgoedcrisis. Van de in erfpacht uitgegeven grond is 81% afgekocht; dit percentage is de laatste 
jaren vrij constant gebleven.

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. Ook bij tussentijdse wijziging 
van bestemming wordt de canon opnieuw vastgesteld met de mogelijkheid van afkoop.
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 2010 werd voor € 216 miljoen aan afkoopsommen ontvangen en € 48 miljoen terugbetaald wegens 
beëindiging van erfpachtrechten, netto € 168 miljoen, € 40 miljoen meer en €  70 miljoen meer dan in 2009. 
De besteding van de afkoopsommen in 2010 was als volgt

specificatie aanwending afkoopsommen

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting 
2010

Rekening 
2010

overige toevoegingen aan SFV tlv reserve afkoopsommen 18,1 4,5 4,8

afdracht VE-fonds (bouwen aan de stad) en ACE 11,3 0,0 2,2

meerwaarde afkoop particulier 1,0 3,8 12,2

afdracht Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 30,3 18,3 34,5

netto dotatie reserve afkoopsommen 84,3 153,6 113,8

netto ontvangen afkoopsommen 145,1 180,2 167,6

Ter toelichting bij bovenstaande tabel:
�� 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 2010 ontvangen meerwaarde bedroeg € 53,7 miljoen 
€ 27,2 miljoen meer dan begroot en € 7,0 miljoen minder dan in 2009

�� 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 (€ 2,2 miljoen in 2010) 

�� 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 2010 bedroeg de bijdrage ten behoeve van het SFV in totaal 
€ 41,5 miljoen. De ontwikkeling van het SFV wordt bij het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling toegelicht
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�� conform de overeenkomst ‘Bouwen aan de Stad’ zijn de bijdragen van corporaties voor elke door hen 
verkochte sociale huurwoning toegevoegd aan het VE-fonds (€ 4,8 miljoen) 

�� erfpachters konden in 2009 minder gemakkelijk hun afkoopsom financieren, in 2010 heeft zich dit hersteld 
waardoor aan meerwaarde afkoopsommen particulieren € 12,2 miljoen werd ontvangen.

�� 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 € 113,8 miljoen, € 40 miljoen minder dan begroot en bijna 
€ 30 miljoen minder dan in 2009

Overige Baten
De canonopbrengsten bedragen in 2010 € 93,0 miljoen, € 1,6 miljoen hoger dan begroot.
De overige baten van het erfpachtbedrijf (€ 53,8 miljoen) bestaan voornamelijk uit € 48,4 miljoen ten behoeve 
van terugbetaling afkoopsommen wegens beëindiging van erfpachtrechten (zie hierboven). Het resterend 
deel bestaat vooral uit rentevergoedingen wegens te laat betalen van canons en afkoopsommen. Deze baten 
vertonen naar hun aard een onzekere ontwikkeling.

Lasten
�� in vorige jaren werden de ontvangen afkoopsommen gesaldeerd in de begroting en rekening verwerkt. 

In de rekening 2010 worden voor het eerst terugbetaalde afkoopsommen vanwege beëindigingen van 
erfpachtcontracten apart weergegeven onder overige lasten (in 2010 € 48,4 miljoen). Voor het resultaat 
heeft dit geen gevolgen

�� het resterend deel van de overige lasten is voornamelijk het gevolg van eerder besluiten van uw 
Vergadering, te weten:
- de meerwaarde op uitgiften Oosterdokseiland (waarbij een afkoopsom voor 100 jaar wordt betaald), 

komt ten goede aan de grondexploitatie (€ 3,1 miljoen)
- € 2,8 miljoen voor verwerving en aanleg van een ontsluitingsweg en aanpassing van de bestaande 

omliggende infrastructuur in het voormalige Riva-kavel (Zuidoostlob);
�� Er is in 2010 € 0,7 miljoen minder dan begroot uitgegeven aan aktes, communicatie, onderzoeken en 

advies.
�� De rentelasten zijn € 0,6 miljoen lager dan begroot
�� De apparaatskosten zijn circa € 1,0 miljoen hoger dan begroot, onder andere door een wijziging van de 

verdeling van apparaatskosten die beter aansluit bij de werkelijke verdeling van de inzet van het apparaat

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van baten en lasten samengevat.

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 
2009

Begroting
2010

Rekening  
2010

Lasten

rente over het grondkapitaal 36,3 39,4 38,8

afdrachten aan het SFV en het VE-fonds 59,7 22,8 41,5

Apparaatskosten Erfpachtbedrijf 7,6 7,9 11,0

overige lasten 15,0 5,5 60,8**

Totaal lasten 118,6 75,6 152,1

Baten

Canonopbrengsten 91,2 91,4 93,0

Afkoopsommen 145,1 180,2 167,6

overige baten 7,8 6,7 58,4**

Totaal baten 244,0 278,3 319,0

resultaat voor bestemming reserves 125,3 202,7 166,9

netto toevoeging reserves erfpacht -84,3 -153,6 -113,8

erfpacht resultaat 41,0 49,0 53,0

onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen 7,0 7,0 7,0

saldo erfpacht tbv algemene dekkingsmiddelen 48,0 56,0 60,0

* 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 2009 en € 54 miljoen in 2010)
** inclusief  € 48,4 miljoen terugbetaalde afkoopsommen wegen beëindiging erfpachtcontracten 
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Saldo erfpacht
Het saldo van het erfpachtbedrijf dat beschikbaar is voor de algemene middelen bedroeg in 2010 € 53,0 
miljoen, € 4,0 miljoen meer dan begroot en € 12,0 miljoen meer dan in 2009. 
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

Bedragen x € 1 miljoen Rekening
 2009

Begroting
 2010

Actualisatie 
2010

Rekening
 2010

Subresultaatgebied Financiering

Lasten + 198,7 294,6  336,9 201,5

Baten - 321,7  371,7  417,6 335,2

Mutatie in reserves 18,7 34,9 5,2

Saldo - 104,3 - 42,2 - 80,7 - 128,5

Het saldo van het subresultaatgebied Financiering van Algemene dekkingsmiddelen is -/- € 86,3 miljoen 
hoger dan geraamd in de begroting. Dit is als volgt te verklaren.

Rente eigen financieringsmiddelen 
In totaal wordt € 15,3 miljoen aan bespaarde rente over eigen financieringsmiddelen ten gunste van de 
algemene dienst gebracht. Dit is afgerond € 33 miljoen lager dan geraamd in de begroting. Dit is het gevolg 
van het lagere rentepercentage rekeningcourant. Het werkelijke rentepercentage bedroeg 0,55 %, terwijl in 
de begroting is uitgegaan van 3,5%.
 
De toevoeging aan de reserve stimuleringsfonds volkshuisvesting is € 0,5 miljoen hoger dan begroot. 
Per saldo is het resultaat op de rente over de eigen financieringsmiddelen -/- € 33,9 miljoen.

Doorberekende rente
Door de lagere rente stand zijn de rentelasten lager dan begroot. Over de kapitaalschuld wordt aan diensten 
en stadsdelen een vaste rentevergoeding in rekening gebracht. Deze inkomsten zijn hoger dan geraamd. Het 
verschil tussen de betaalde en de doorberekende rente wordt jaarlijks toegevoegd aan de egalisatiereserve 
kapitaallasten. Aangezien deze reserve boven de gesteld norm van € 140 miljoen komt, valt een deel van de 
toevoeging vrij ten gunste van de algemene middelen. 
De rentelasten zijn € 73 miljoen lager dan begroot. De doorberekende rente is € 17,6 miljoen hoger dan 
begroot. Per saldo een voordeel van € 90,5 miljoen ten opzichte van de begroting 2010.
Het saldo van toevoeging en onttrekking aan de egalisatie reserve kapitaallasten is per saldo € 29,5 miljoen 
gunstiger dan begroot.

Toevoeging aan het weerstandsvermogen
De toevoeging aan het weerstandsvermogen bedraagt € 5,2 miljoen. Dit is € 0,2 miljoen lager dan geraamd.
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2.6  Deelnemingen

Bedragen x € 1 miljoen Rekening
 2009

Begroting
 2010

Actualisatie 
2010

Rekening
 2010

Subresultaatgebied Deelnemingen

Lasten +  13,6  14,5  10,1  10,1

Baten -  55,4  27,6  37,7  37,6

Saldo - 41,9 - 13,1 - 27,6 - 27,4

Bij deelnemingen is sprake van kapitaalverstrekking door de gemeente. De rentelasten van deze kapitaalver-
strekkingen worden deels verantwoord in de resultaatgebieden. Voor een aantal deelnemingen gebeurt dat 
op gemeentelijk niveau. De boekwaarde van de deelnemingen is circa € 252,8 miljoen. De rentelasten die 
ten laste komen van de algemene dienst, bedroegen in 2010 € 10,1 miljoen. Dit is € 4,4 miljoen lager dan 
begroot. De afname is voornamelijk het gevolg van de verkoop van Nuon waardoor de totale boekwaarde 
van de deelnemingen is afgenomen.
De dividendopbrengsten bedroegen € 37,6 miljoen. Dit is € 10,0 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt 
verklaard door:
�� een hogere dividenduitkering BNG (€ 0,7 miljoen)
�� een hogere dividenduitkering Schiphol (€ 0,9 miljoen)
�� een geraamde toevoeging aan voorziening dividenduitkering schiphol die niet in de rekening is verwerkt 

(€ 9,5 miljoen). 
�� een lagere dividenduitkering van Alliander en Nuon Energy ten opzichte van de in de begroting 

geraamde dividenduitkering van de deelneming in Nuon NV (-/- € 0,9 miljoen)

Per saldo is het resultaat van de deelneming € 14,3 miljoen hoger dan begroot.

2.7  Overige algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1 miljoen Rekening
 2009

Begroting
 2010

Actualisatie 
2010

Rekening
 2010

Subresultaatgebied Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten + 540,0 364,7  561,0 582,0

Baten - 1.417,0 368,2  695,6 641,3

Mutatie in reserves 429,5 - 107,0 15,0

Saldo - 447,4 - 110,5 - 134,6 - 44,2

Het onderdeel overige algemene dekkingsmiddelen is een verzameling van diverse posten. Op hoofdlijnen 
kan dit subresultaatgebied worden onderverdeeld naar algemene begrotingsposten, apparaatskosten en 
toevoegingen/onttrekkingen aan reserves. De lasten van overige algemene dekkingsmiddelen zijn € 367 
miljoen hoger dan begroot. De baten zijn € 301 miljoen hoger. Per saldo een verslechtering van € 66 miljoen 
ten opzichte van de begroting.

Algemene begrotingsposten
Ten opzichte van de begroting zijn de lasten € 118 miljoen hoger en de baten € 174 miljoen hoger. Per saldo 
een verbetering van € 57 miljoen.
Dit is het gevolg van:
�� de in de begroting opgenomen stelpost ‘kapitaallasten van onrendabele investeringen die niet in de 

rekening worden verwerkt. Het totale effect bedraagt per saldo € 12 miljoen. Zowel de lasten voor 
onrendabele investeringen als de ‘baten’ – eigenlijk gaat het om lagere lasten kapitaallasten- voor 
kapitaallasten voor niet tot uitgaaf komende investeringen komen tot uitdrukking in de programma’s

�� de post ‘lasten en baten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende’ leidt saldo tot een 
verbetering van € 161 miljoen. De lasten zijn € 3 miljoen hoger en de baten € 164 miljoen. In de lasten 
is een toevoeging aan de voorziening ‘garanties, geldlening en claims’ verwerkt van € 3,4 miljoen die 
niet was begroot. In de baten is het rekeningresultaat 2009 verwerkt. Daarnaast is in deze post de vrijval 
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van de voorziening escrowrekening Nuon en de voorziening ‘garanties, geldleningen en claims’ die was 
getroffen vanwege de procedure met betrekking tot het rioolrecht bij de hoge raad

�� in de rekening is een last opgenomen van € 19 miljoen ter compensatie van de vrijval van de vakantiegeld 
reserves bij de diensten en bedrijven. De vrijval is reeds in de Rekening 2009 als bate verantwoord en 
als vordering op de diensten verantwoord. Tegenover deze last staan baten bij de diensten vanwege de 
vrijval van de vakantiegeld reserves. Dit is verantwoord in de verschillende resultaatgebieden

�� uitgaven ten laste van de post onvoorziene uitgaven zijn € 37 miljoen hoger zijn dan begroot. Het betreft 
hier ondermeer het aandeel van waternet en de stadsdelen in de vrijval van het leningfonds (€ 28,5 
miljoen), de afwikkeling van de declaratie bij het BTW-compensatiefonds over de periode 2004-2008 
(€ 0,6 miljoen), huisvestingskosten samenhangend met de fusie Dienst Wonen en dienst Welzijn, Zorg en 
Samenleven ( € 1,0 miljoen), een afboeking van een vordering op de gemeentelijk kredietbank vanwege 
de liquidatie (€ 4,4 miljoen) die wordt gedekt uit de voorziening juridische risico’s en afwikkelingen van de 
jaarrekening van diensten met betrekking tot voorgaande jaren (€ 1,4 miljoen)

�� vrijval van de voorziening Juridische risico’s van per saldo € 14 miljoen
�� een toevoeging aan de nieuwe risicovoorziening van € 75 miljoen

Apparaatskosten
Op dit onderdeel worden de indirecte lasten en baten van een aantal diensten verwerkt. Per saldo is dit 
onderdeel vrijwel neutraal. De lasten zijn € 100 miljoen hoger dan geraamd de baten € 99 miljoen
In de begroting was er sprake van een positief saldo van € 1 miljoen. In de rekening staat na afronding geen 
saldo op deze post. De indirecte kosten en baten worden hier verzameld en doorbelast naar de resultaatge-
bieden. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door OGA (€ 42 miljoen), 
DMO (€ 9 miljoen), DWZS (€ 18 miljoen) en DWI (€ 25 miljoen).

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
De toevoeging aan reserves bedraagt € 156 miljoen en de onttrekking € 141 miljoen. Dit is respectievelijk 
€ 150 miljoen en € 28 miljoen meer dan begroot. Per saldo is dit een verslechtering van € 122 miljoen ten 
opzichte van de begroting. Dit is het gevolg van een aantal mutaties die niet in de Begroting 2010 zijn 
verwerkt. Het gaat om de volgende mutaties;
�� de toevoeging aan de reserve incidentele ruimte 2011 van het rekeningresultaat 2009 (-/- € 121 miljoen)
�� een hogere onttrekking aan de reserve incidentele ruimte 2010 (€ 8 miljoen)
�� een toevoeging en onttrekking aan de reserve Nuon-opbrengsten. Het gaat om een toevoeging vanwege 

de vrijval van een deel van de escrow (-/- € 18 miljoen) en een onttrekking voor de dekking van de 
toevoeging aan de reserve Foodcenter (€ 20 miljoen)

�� een toevoeging aan de reserve ‘Vlakke vloer stadsschouwburg’ (-/- € 5 miljoen)
�� een toevoeging aan de reserve  ‘Stedelijke Museum’ (-/- € 7 miljoen)
�� onttrekkingen en toevoegingen aan oa vakantiegeld- en ww/wachtgeld reserves (-/-€ 2 miljoen)
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3 Specificatie reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1 miljoen Stand

Ultimo 2009
Verwachte mutaties 2010 Stand

Ultimo 2010+ -/-

Reserves

Weerstandsvermogen 144,8 5,2 0,0 150,0

Basisregister WOZ 0,9 0,0 0,3 0,6

NUON-opbrengsten 368,7 18,3 20,0 367,0

Reserve Incidenteel 2010 gevormd uit vrijval facilitaire reserves in  
rekening 2009 (motie 434/ B")

0,2 0,0 0,0 0,2

Reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / heroverwegingen 1,2 0,0 1,1 0,1

Reserve incidentele ruimte 2010-2011 112,5 121,4 112,5 121,4

Reserve Stedelijk Museum 0,0 7,2 0,0 7,2

Reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg 0,0 5,0 0,0 5,0

Reserve Wegwerken voorraden bezwaren en verzoeken 0,0 0,4 0,4 0,0

Afkoopsommen erfpacht 4.167,3 167,9 54,0 4.281,2

Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf 69,6 0,0 7,0 62,6

Egalisatiefonds kapitaallasten 140,0 120,0 120,0 140,0

Deelneming GVB 78,8 0,0 0,0 78,8

Reserve fusie waterbeheer 58,6 2,3 3,9 57,0

Reserve Bouwfonds 7,3 0,0 0,0 7,3

Beurs van Berlage 5,9 0,0 0,0 5,9

Egalisatiereserve splitsingsunit 1,5 0,0 0,0 1,5

Algemene reserve (DRO) 2,2 0,2 0,0 2,4

Reserve bedrijfsvoering (OGA) 0,7 1,2 0,6 1,3

Afkoopsommen erfpacht 2e termijn 0,9 0,0 0,0 0,9

Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam 0,6 0,5 0,1 0,9
WW/Wachtgeld reserves 2,0 0,0 0,2 1,8

Vakantiegeldreserves 2,0 0,0 2,0 0,0

Totaal reserves 5.165,8 449,5 322,3 5.293,0

Bedragen x € 1 miljoen Stand
Ultimo 2009

Verwachte mutaties 2010 Stand
Ultimo 2010

+ -/-

Voorzieningen

Risicovoorzieningen 0,0 75,0 0,0 75,0

Escrow rekening NUON 36,7 0,3 18,3 18,6

Juridische risico's 49,3 19,2 33,1 35,4

Garanties, geldleningen en claims 21,2 3,4 21 3,6

Verstrekte geldleningen 3,2 1,4 0 4,6

Risico's Beurs van Berlage 1,0 0 0 1,0

Sophia Augusta / Lopez Suasso 0,6 0 0 0,6

Willet Holthuysen 0,1 0 0 0,1

Totaal voorzieningen 112,1 99,3 72,4 139,0

3.1  Nieuwe reserves

�� Reserve vlakke vloer stadsschouwburg; deze reserve is gevormd voor de dekking van de kapitaallasten 
van het aanvullende krediet

�� Reserve stedelijk museum; deze reserve is gevormd voor de dekking van de kapitaallasten van het 
aanvullende krediet

�� Reserve wegwerken voorraden bezwaren en verzoeken; De reserve is gevormd via de extracomptabele 
reserveringsvoorstellen bij de Rekening 2009. Via de openingsbalans is € 0,5 miljoen toegevoegd. Deze 
reserve is op € 0,1 miljoen na besteed. De besteding van de reserve is gericht geweest op structurele 
verbeteringen in de afhandeling van bezwaren en kwijtscheldingsverzoeken. De inzet van externen 
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(waaronder taxatiedeskundigen) heeft ertoe geleid dat de werkvoorraad bezwaarschriften met bijna  
6.000 stuks is teruggebracht tot bijna 5.400.Voor het wegwerken van de piek kwijtscheldingsverzoeken 
zijn externe krachten ingehuurd. Tevens is gewerkt aan een andere werkwijze (systeemdenken) waardoor 
ook extra capaciteit moest worden ingehuurd. Omdat de instroom van nieuwe verzoeken bijna 4.600 
hoger was dan in 2009, is de eindvoorraad ten opzichte van eind 2009 niet gedaald. In 2011 vindt 
afronding plaats.

3.2  Gehandhaafde reserves

�� Weerstandsvermogen; een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling in 2010 is opgenomen in de 
verplichte paragraaf Weerstandsvermogen in hoofdstuk 4 Gemeentebrede aspecten 

�� Reserve Basisregister WOZ: in 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 januari 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. In 2010 is € 0,3 miljoen aan deze reserve onttrokken. Het 
saldo ultimo 2010 bedraagt € 0,6 miljoen

�� Reserve Nuon-opbrengst, de opbrengst uit de verkoop van Nuon is in een reserve gestort. In 2010 is 
hier € 18 miljoen aan toegevoegd vanwege de gedeeltelijk vrijval van de middelen op de geblok-
keerde excrowrekening. Verder is er € 20 miljoen onttrokken ten behoeve van de ontwikkeling van het 
Foodcenter. Het saldo ultimo 2010 bedraagt € 367 miljoen

�� Reserve frictiekosten motie Mulder c.s./heroverwegingen: bij de Begroting 2009 € 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 voor het samenvoegen van diensten. Het bedrag is beschikbaar gesteld 
voor de gehele periode 2009-2012. Tot en met 2010 is € 1,4 miljoen uitgegeven. Het saldo ultimo 2010 
bedraagt € 0,1 miljoen

�� Reserve incidentele ruimte; aan deze reserve is het rekeningresultaat 2009 van € 121 miljoen toegevoegd. 
Het rekeningresultaat 2008 (€ 112,5 miljoen) dat onderdeel uitmaakt van de incidentele ruimte 2010 is in 
2010 onttrokken. Het saldo ultimo 2010 bedraagt € 121 miljoen

�� Incidenteel is er aanvullend ruimte vrijgemaakt in de Begroting 2010, deze is gedekt uit de vrijval van een 
aantal reserves van facilitaire onderdelen in de jaarrekening 2009. Deze reserve is niet vrijgevallen in 2010.

�� 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 € 180,2 miljoen en een onttrekking van € 26,5 
miljoen. Uiteindelijk is ultimo 2010 € 167,9 toegevoegd en € 54,0 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 
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 2010 verwerkt

�� 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 2010 is € 120,0 miljoen toegevoegd en, vanwege het feit dat deze reserve de 
grens van € 140 miljoen reeds heeft bereikt, € 120,0 miljoen vrijgevallen. Een bedrag van € 28,5 miljoen 
komt hiervan ten gunste aan de Stadsdelen en Waternet

�� 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 2010 geen mutaties 

�� 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 
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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

�� 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 2010 hebben zich geen mutaties voorgedaan 

�� 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. In 2010 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. Het saldo ultimo 2010 
bedraagt € 1,5 miljoen

�� Algemene reserve DRO; aan de algemene reserve van DRO is € 0,2 miljoen toegevoegd. Het saldo 
ultimo 2010 bedraagt € 2,4 miljoen

�� Reserve bedrijfsvoering OGA: aan deze reserve is € 1,2 miljoen toegevoegd en € 0,6 miljoen onttrokken. 
Het saldo bedraagt ultimo 2010 € 1,3 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor Parkmanagement, Samen-
werkingsproject volkshuisvesting Suriname, Cultuurgebouw, de verdere uitvoering van de centralisatie 
erfpachtbeheer en winst uit opdrachtnemerschap

�� 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 2010 hebben zich geen mutaties voorgedaan. De stand ultimo 2010 bedraagt € 0,9 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 2010 
is in werkelijkheid slechts € 0,1 miljoen onttrokken; begroot was € 0,4 miljoen. Het saldo ultimo 2010 
bedraagt € 1,0 miljoen

�� aan de WW/wachtgeld reserves zijn geen bedragen toegevoegd en is in totaal € 0,2 miljoen onttrokken; 
de stand ultimo 2010 bedraagt € 1,8 miljoen 

3.3  Afgewikkelde reserves

�� Alle vakantiegeld reserves zijn afgewikkeld conform het besluit bij de jaarrekening 2009. De vrijval van de 
vakantiegeld reserves is reeds als baat in de rekening 2009 verantwoord. De afwikkeling met de diensten 
heeft in 2010 plaatsgevonden

3.4  Extracomptabele reserveringsvoorstellen

�� Om de dienstverlening voor de belastingbetaler te verbeteren heeft de Dienst Belastingen (DBGA) 
in 2010 vooronderzoek verricht voor de interactieve dienstverlening en is het systeemdenken 
geïntroduceerd. Om hiermee verder te kunnen gaan, mede in het licht van de besprekingen in de 
raadscommissie over de kwaliteit van de dienstverlening van Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, 
wordt voorgesteld een reserve te vormen van € 275.000 waarvan € 175.000 ten behoeve van interactieve 
dienstverlening en € 100.000 ten behoeve van systeemdenken. Deze reservering is extracomptabel in de 
rekening verwerkt en staat daarom nog niet in het overzicht reserves.
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3.5  Nieuwe voorzieningen

Risicovoorziening; deze voorziening is toegelicht in de financiële hoofdlijnen.

3.6  Gehandhaafde voorzieningen

�� Voorziening Escrow; Bij de verkoop van Nuon is € 36,7 miljoen uit de verkoopopbrengst gestort op een 
geblokeerde escrowrekening. In 2010 is € 18,3 miljoen vrijgevallen. Dit bedrag is toegevoegd aan de 
reserve Nuon-opbrengst

�� Juridische risico’s: deze voorziening is bedoeld om juridische risico’s van de gemeente te dekken. Aan 
deze voorziening is in 2010 € 19,2 miljoen toegevoegd en € 33,1 miljoen onttrokken. Het saldo ultimo 
2010 bedraagt € 35,4 miljoen 

�� Garanties, geldleningen en claims: aan deze voorziening is € 3,4 miljoen toegevoegd en € 21 miljoen 
onttrokken. Het saldo ultimo 2010 € 3,6 miljoen

�� 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 2010 is € 1,4 
miljoen toegevoegd aan deze voorziening. De stand ultimo 2009 bedraagt € 4,6 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 2010 hebben zich geen mutaties voorgedaan; het saldo bedraagt 
€ 1,0 miljoen

�� Sophia Augusta/Lopez Suasso: de stand van dit legaat bedraagt ultimo 2010 € 0,6 miljoen.

4 Prioriteiten 2010

Voorjaarnota; nieuwe bestuurlijke prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld 

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Kosten beheer 
IJburg

I3 500 500 0 Bijdrage is aan stadsdeel Oost verstrekt J
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Overige prioriteiten

Omschrijving 

prioriteit

S/I Beschik-

baar 

gesteld 

bedrag 

(x € 1.000)

Ultimo 

2010

betaald en 

verplicht 

(x € 1.000)

Voorstel 

om ultimo 

2010 op te 

nemen in 

reserve 

(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 

volledig 

uitgevoerd 

(J/N)

Uiterste 

datum 

geplande 

uitvoering

Extra kwaliteit 
openbare ruimte

I4 1.300 1.300 0 Middelen zijn toegevoegd aan het 
stadsdeelfonds en verwerkt in de stads-
deelfondsuitkering van Zuidoost, Zuid 
en Centrum

J

Extra kwaliteit 
openbare ruimte

S4 1.000 1.000 0 Middelen zijn toegevoegd aan het 
stadsdeelfonds en verwerkt in de stads-
deelfondsuitkering van Zuidoost, Zuid 
en Centrum

J

Centralisatie 
Erfpacht

I4 500 700 850 Project is gerealiseerd met uitzon-
dering van de digitalisering van de 
stadsdeelarchieven

N Medio 2011
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4	 Gemeentebrede	aspecten

Risico’s	en	weerstandsvermogen	
Financiering
Lokale	heffingen
Verbonden	partijen
Onderhoud	van	kapitaalgoederen
Gemeentelijk	grondbeleid
Bedrijfsvoering
Duurzaamheid
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1	 Risico’s	en	weerstandsvermogen	

Deze paragraaf beschrijft het wettelijke kader en het risicobeleid van de gemeente Amsterdam (paragraaf 
1). Vervolgens komt de ontwikkeling van het risicomanagement in de bedrijfsvoering en projecten aan bod 
(paragraaf 2). De actuele ontwikkeling ná het opstellen van de Begroting 2011 van de resterende risico’s 
volgt in paragraaf 3. In paragraaf 4 doet ons College een voorstel voor de bepaling van de omvang van de 
Algemene Risico Reserve.

1.1 Het wettelijke kader en gemeentelijke beleid inzake 

risicomanagement en Weerstandsvermogen

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat de gemeente 
jaarlijks de weerstandscapaciteit en risico’s inventariseert en hierover beleid formuleert1. Artikel 11 BBV 
definieert het weerstandsvermogen als de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit om de 
gevolgen van de risico’s te dekken ten opzichte van 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 Algemene Risico Reserve (ARR). Het 
beleid ten aanzien van risicomanagement en de ARR is vastgelegd in de Notitie Risicomanagement.
Deze notitie is op 14 mei 2008 door uw Vergadering vastgesteld en bevat de volgende uitgangspunten: 
�� risicomanagement is geen controle instrument achteraf maar een sturingsinstrument om optimaal 

bestuurlijke doeleinden (zoals het Programakkoord) te realiseren
�� Het gaat er niet om risico’s koste wat kost te vermijden. Maar ons College moet kunnen waarmaken dat al 

het mogelijke doet om risico’s te beheersen 
�� risicomanagement kan alleen vruchtbaar werken in een cultuur waarin ambtelijk apparaat, College en 

gemeenteraad open over risico’s communiceren 
�� risicomanagement is maatwerk en moet wortelen in de gemeentelijke organisatie

De verbetering van risicomanagement richt zich op drie speerpunten: risico’s in de reguliere bedrijfsvoering, 
risico’s bij projecten en gemeentebrede dienstoverstijgende risico’s. Ons College werkt aan verbetering van 
het risicomanagement, onder andere door:
�� interne regelgeving (zie hierna)
�� trainingen en workshops gericht op risico identificatie en analyse, verankering van risicomanagement 

binnen de organisatie; 
�� opzetten en onderhouden van een gemeentelijk kennisnetwerk en het ontwikkelen van een gemeen-

schappelijke taal. Hiertoe is binnen de gemeente een publicatie ontwikkeld die binnenkort breed zal 
worden verspreid

Uit de risicoparagrafen bij de rekening blijkt dat diensten werken aan verbeteringen van het risicoma-
nagement. Een aantal diensten heeft risico analyses laten uitvoeren waarvan de aanbevelingen worden 
geïmplementeerd. Ons College meent dat diensten nog te weinig risicomanagement structureel als sturings- 
en beheersinstrument hebben ingebed in hun bedrijfsprocessen. Om dit te verbeteren heeft ons College 
in haar Visie op Control (december 2010) risicomanagement een centrale rol gegeven in de aansturing 
van de organisatie. Verder is in de nieuwe opzet van resultaatafspraken tussen Gemeentesecretaris en 
dienstdirecteuren opgenomen dat elke directeur niet alleen expliciete doelstellingen moet formuleren maar 
ook moet aangeven welke risico’s de realisatie kunnen belemmeren en de wijze waarop hij/zij die risico’s gaat 
beheersen.

1 Een risico is in de meest algemene zin het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen, 
meestal verlies of schade.
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1.2 risicomanagement van projecten

Projecten worden niet alleen uitgevoerd in het fysieke domein, maar ook in het sociale domein en de 
gemeentelijke bedrijfsvoering (zoals ICT). 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 waarin deze aspecten 
nadrukkelijk aan de orde komen. De regeling is in het leven geroepen voor projecten met grote risico’s. 
Niet het vermijden van risico’s staat centraal, maar het vooraf in beeld brengen van risico’s en het treffen 
en naleven van beheersmaatregelen. De regeling wil er toe bijdragen dat alle betrokkenen vooraf goed 
nadenken over het project (hoe, wat en wanneer) en tijdens de uitvoering zich tijdig ervan vergewissen dat 
het project op koers ligt en als dat laatste niet het geval is, bijsturen en na afloop er voor zorgen dat de 
resultaten goed worden overgedragen. De Regeling is momenteel (maart 2010) van toepassing voor  
13 projecten2. In 2010 heeft de ACAM bij drie projecten een audit uitgevoerd die hebben geleid tot 
aanbevelingen. In het afgelopen jaar is aan de hand van de aanbevelingen van de enqûetecommissie 
Noord/Zuidlijn en ervaringen met de regeling een aantal verbeterpunten geïnventariseerd die in de regeling 
zullen worden verwerkt.

Belangrijke ontwikkelingen in 2010 wat betreft de risico beheersing van projecten waren:
�� in 2010 is veel werk gemaakt van de uitwerking en implementatie van de aanbevelingen van de enquête-

commissie Noord-Zuidlijn. Deze hebben geleid tot publicatie van de 10 lessen uit de Noord-Zuidlijn. Als 
vervolg daarop worden in 2011 en 2012 activiteiten ondernomen om die lessen binnen de gemeentelijke 
organisatie (ambtelijk én bestuurlijk) daadwerkelijk te verankeren 

�� Naar aanleiding van problemen bij de uitvoering van een aantal infrastructurele projecten heeft een 
extern onderzoek plaatsgevonden naar het opdrachtgeverschap van dIVV bij projecten. De resultaten 
zullen worden verwerkt in een verbeterplan 

�� De problemen bij de gemeentelijke grondexploitatie hebben in 2010 geleid tot onderzoeken van de 
commissie Wijntjes en Deloitte met aanbevelingen die van nut zijn voor grondexploitaties, maar ook voor 
andere gemeentelijke projecten.

Het zal een opgave zijn de komende jaren om al deze inzichten in samenhang effectief uit te werken. Ons 
College heeft hiervoor middelen vrijgemaakt in de Jaarrekening 2010 (zie paragraaf 4.2 van de financiële 
Hoofdlijnen).

1.3 De ontwikkeling van de resterende risico’s na de 

Begroting 2011

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen van majeure risico’s die in de rekeningen van de diensten en 
projecten zijn gemeld, evenals dienstoverstijgende, gemeentebrede risico’s.

1.3.1	Noord/Zuidlijn

De realisatie van de Noord/Zuidlijn is een groot en complex project waarbij sprake is van veel raakvlakken 
met verschillende actoren. De invloed van de omgeving op het project en andersom is groot. Risicoma-
nagement is voor het project een belangrijk beheersinstrument. De afgelopen jaren is de organisatie op 
dit punt versterkt. Risicomanagement vormt een vast deel van de managementcyclus binnen het project. 
Het identificeren, toewijzen en beheersen van risico’s is een continu proces waarbij de inhoud van het 
risicodossier periodiek getoetst wordt. Het primaire doel van risicomanagement is om bedreigingen op 
de projectdoelstellingen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Secundair wordt het risicodossier 
gebruikt ten behoeve van het periodiek opstellen van de financiële prognose van het project en de haalbaar-
heid van de planning.

2 de Noord/Zuidlijn, AMSYS, Uitbreiding glasvezelnet, Project 1012, Zuidas, de grootstedelijke 
ruimtelijke projecten (IJburg en Zeeburgereiland, Noordwaarts, Zuidelijke IJ-oevers, Zuidoostlob, 
Werkgebieden OGA, Wibaut aan de Amstel), Amsterdams Financieel systeem, WMO-ICT, Tweede Sluis, 
Realisatieplan dienst ICT, Renovatie Oostlijn, Verzelfstandiging Haven en Regionale Ontwikkelingsbedrijf 
Noordzee-kanaal
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In 2010 zijn de aanbevelingen van de commissie Veerman op het gebied van risicomanagement verder 
uitgediept. Met AMSYS, dat onderdelen voor de Noord-Zuidlijn levert op het gebied van ICT, telecom en 
signaleringssystemen, zijn werkwijzen en methodes aangaande risicomanagement gesynchroniseerd. De 
periodieke risicoanalyse van het kritieke pad van de planning is uitgebreid naar de onderdelen Centraal 
Station en Zinktunnel. Deze onderdelen liggen weliswaar niet op het kritieke pad van de planning, maar de 
materiële effecten op deze onderdelen kunnen gezien de complexe planningsraakvlakken binnen dit werk 
substantieel zijn. De effecten op de planning en de kosten die gepaard gaan met noodzakelijke besluit 
om alsnog het station Vijzelgracht deels onder overdruk te ontgraven zijn door middel van risicoanalyses 
ondersteund.

1.3.2	Grondexploitaties	en	vereveningsfonds

Ondanks alle getroffen maatregelen en gerealiseerde verbeteringen moet geconstateerd worden dat 
het financiële perspectief van de gemeentelijke grondexploitaties uiterst zorgwekkend is. De ruimtelijke 
ontwikkeling heeft een eigen budgettair kader: via het Vereveningsfonds worden winsten van grondex-
ploitaties ingezet als dekking van verliesgevende grondexploitaties. Daarnaast is het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting (SFV) beschikbaar als dekking van de kosten van de herstructurering van de naoorlogse 
wijken (Zuid-oost, Amsterdam Noord en de westelijke tuinsteden). Ten slotte is er de Zuidas met een eigen 
financieel kader voor de gebiedsontwikkeling.

Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de vooruitzichten van het Vereveningsfonds precair zijn. In 
opdracht van ons College onderzochten de commissie Wijntjes en Deloitte de oorzaken van de problemen 
en de oplossingen. Op basis hiervan nam en neemt ons College een aantal maatregelen die het risico van 
het Vereveningsfonds beheersbaar moeten maken.
Ultimo 2010 was de algemene reserve van het Vereveningsfonds gedaald tot - € 199 miljoen. Binnen het 
Vereveningsfonds is € 977 miljoen beschikbaar als voorziening voor verliesgevende plannen en projectspeci-
fieke en generieke risico’s. Daartegen over staat dat de huidige boekwaarde (saldo van uitgaven en ontvangsten 
in lopende grondexploitaties) circa € 650 miljoen bedraagt (exclusief grondexploitaties stadsdelen). 

In de lopende plannen wordt nog ruim € 3 miljard aan uitgaven geraamd die moeten worden gedekt door 
grondopbrengsten. De actuele prognoses laten zien dat een positieve algemene reserve in 2015 mogelijk 
is, maar de prognose is gebaseerd op aannames die met de nodige onzekerheden en risico’s zijn omgeven. 
De fondsbeheerder raamt hierbij een risico van € 730 miljoen. Voor de lopende plannen wordt een uiteinde-
lijke resultaat van ruim - € 200 miljoen geraamd. Een cruciale risico beheersingsmaatregel is een stringente 
kostenbewaking: pas geld uitgeven indien er voldoende zekerheid is over grondopbrengsten. 

1.3.3	Hervormingen	en	bezuinigingen

een ambitieus programma van ombuigingen en hervormingen is onderdeel van het Programakkoord. Ons 
College is zich ervan bewust dat de implementatie van de ombuigingen op deze schaal risico’s met zich 
mee brengen voor de gemeente en haar bevolking. Ons College zal de voortgang in de realisatie van de 
ombuigingen maandelijks monitoren om snel in te kunnen springen op knelpunten als die zich voordoen. 
Hierin wordt expliciet aandacht besteed aan de risico’s en de beheersing daarvan. De monitoring van de 
ombuigingen heeft een vaste plek in de planning- en controlcyclus en de daarmee verbonden rapportages. 

1.3.4	Onzekerheid	over	gevolgen	van	beleid	rijk

Op het moment van schrijven is nog onduidelijk welke maatregelen vanuit het rijksbeleid op ons af komen. 
De financiële situatie zal niet beter worden maar eerder slechter. Dit maakt in ieder geval duidelijk dat de 
eerder besloten bezuinigingen hard nodig zijn. De nog onbekende feitelijke omvang en richting van de 
rijksbezuinigingen vormt een fors risico, zeker in meerjarig perspectief.

Momenteel vinden onderhandelingen over het bestuursakkoord tussen VNG en Rijk plaats. Het rijk wil taken 
op gebied van jeugdzorg, dagbegeleiding/dagbesteding AWBZ en arbeidsmarktregelingen (o.a. Wajong) 
decentraliseren naar gemeenten. De wijze waarop is op dit moment niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het 
rijk op sommige dossiers efficiencykortingen wil inboeken. Het risico bestaat dat gemeenten een taak 
overgedragen krijgen met onvoldoende budget voor de uitvoering ervan.
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1.3.5	ontwikkeling	specifieke	bestaande	risico’s	sinds	de	Begroting	2011

Afval Energie Bedrijf (AEB)
De economische recessie en toenemende verbrandingscapaciteit hebben een remmend effect op het 
afvalaanbod. Bij de Actualisatie 2010 en Begroting 2011 is ervan uitgegaan dat contractpartijen blijven 
leveren zoals contractueel is vastgelegd. De langlopende contracten bieden enige zekerheid met betrekking 
tot afvalaanvoer en tarifering. AEB heeft in 2010 afval uit het buitenland aangetrokken, het risico bestaat dat 
nieuwe wetgeving dit bemoeilijkt.

OV Chipkaart
Het GVB raamt de maximale schade vanwege de introductie van de OV-chipkaart op € 18 miljoen. De 
reserves voor het openbaar vervoer (OV) zijn overgedragen aan de Stadsregio, als opdrachtgever. Het 
GVB wil de gemeente echter houden aan de ambtelijke overeenkomst uit 2004 toen de gemeente nog 
opdrachtgever was. De gemeente meent dat een eventuele claim gericht zou moeten zijn aan de Stadsregio. 
Het GVB weigert tevens betaling van de door uw Vergadering vastgestelde bijdrage aan het project Poortjes 
van € 6,8 miljoen. Een besluit van ons College hierover is in voorbereiding.

Renovatie Oostlijn
De Renovatie Metro Oostlijn (ROL) valt onder de regeling Risicovolle Projecten. De Stadsregio is voor 100% 
verantwoordelijk voor de bekostiging en daardoor is het risicoprofiel, gezien de omvang van het programma, 
voor de gemeente beperkt. Op basis van de risicoanalyse eind 2010 bedraagt de verwachtingswaarde van 
alle risico’s samen nu € 12,5 miljoen, vooral door een stijging van het risicoprofiel van het cluster Stations-
renovaties. De verwachtingswaarde van het resterend risico na beheersingsmaatregelen is nu € 9,4 miljoen 
(was € 2,4 miljoen). Deze stijging is vooral het gevolg van het niet doorgaan van het werk van Vluchtweg-
maatregelen afgelopen zomer. Dit heeft geresulteerd in risico’s rond de afwikkeling met de aannemer die 
moeilijker te beheersen zijn. Hierdoor is de stijging van de resterende risico’s groter dan vóór beheersing. 
De totale risicoreservering bedraagt nu € 10,35 miljoen (was € 3,13 miljoen). De actuele prognose van 
het project laat een tekort zien van circa € 3,8 miljoen (inclusief het gestegen risicoprofiel). Conform de 
convenanten met de Stadsregio dienen mogelijke overschrijdingen gecompenseerd te worden in het totale 
vervangingsprogramma voor de metro. De mogelijkheden hiertoe worden in kaart gebracht.

Project Hogesluis
Het project kent grote knelpunten. Uw vergadering heeft eind 2010 besloten tot een nieuwe scope 
(renovatie conform de ‘reconstructie/renovatievariant’) met een aanvullend krediet van € 12,6 miljoen.

IJsei
Bij IJsei is de samenwerking met de aannemer van de kap verbeterd. De afronding is erg sterk afhankelijk 
van omgevingsprojecten, vooral de Noord/Zuidlijn. De meest recente risicoanalyse (peildatum januari 2010) 
laat een risicoprofiel zien van € 2,3 miljoen, inclusief beheersmaatregelen. Dit risico kan worden gedekt uit 
de risicoreserve. Met het opleveren van het busstation is het project in een nieuwe fase terecht gekomen. 
Er vindt een volledige nieuwe risicoanalyse plaats, de kwantificering zal in de eerste helft van 2011 worden 
afgerond. Een verhoogd risicoprofiel is daarbij niet uit te sluiten.

Westrandweg / 2e Coentunnel
In het krediet is uitgegaan van levering van grond door Amsterdam aan het Rijk. Ontwikkelingen in 2010 
hebben geleid tot lagere aanvoer van gebruikte grond zodat schone grond – tegen een hogere prijs – moest 
worden aangekocht. De meerkosten (€ 1,0 miljoen) zijn binnen het huidige krediet opgevangen.

Verbreding A9/A10
Amsterdam heeft – onder voorwaarden – een bijdrage van € 70 miljoen toegezegd. Hieraan ligt ten 
grondslag dat Amsterdam door de beoogde inpassing van de Gaasperdammerweg extra grondopbrengsten 
kan realiseren, die als gemeentelijke bijdrage worden ingebracht (€ 25 miljoen). Daarnaast worden de A9 en 
de A10 verbreed, waarvoor het rijk grond van de gemeente moet verwerven. Vastgelegd is dat dit gebeurt 
voor het resterende bedrag van € 45 miljoen. Met deze bijdragen ‘in natura’ wordt in principe geen beslag 
gelegd op de gemeentebegroting.



Jaarrekening 2010	 Gemeentebrede	aspecten 379

risico
’s	en		

w
eerstand

sverm
o

g
en

Er resteren twee risico’s: 
�� in het besluit is een verwacht verlies van erfpachtinkomsten van € 5 à € 10 miljoen aangekondigd. Nadere 

uitwerking van de nu voorliggende variant laat een boekwaardeverlies van circa € 4 miljoen zien. Deze 
variant is nog niet definitief, al ligt het niet voor de hand dat deze nog substantieel wijzigt. Een eventueel 
gewijzigde variant kan tot een andere uitkomst leiden 

�� het is nog onzeker of de gebiedsontwikkeling bij de Gaasperdammerweg per saldo het volledige bedrag 
van € 25 miljoen zal opleveren

Wibautstraat Noord
Verschillende risico’s kunnen optreden:
�� Bodemvervuiling (kans 25%, maximale kosten € 0,1 miljoen)
�� Vertraging kabel- en leidingenwerk (kans 75%, maximale kosten € 0,4 miljoen)
�� Vertraging opruimen bodem (kans 25%, maximale kosten € 0,4 miljoen)
�� Vertraging door metroconstructies (kans 75%, maximale kosten € 0,4 miljoen)

Vooralsnog kunnen deze risico’s binnen de financiële kaders van het project worden opgevangen.

Losse tramrails
Al enkele jaren wordt in toenemende mate geconstateerd dat de klemverbindingen waarmee de rails zijn 
bevestigd, lostrillen wat op den duur losliggende rails tot gevolg heeft. Zonder maatregelen stagneert 
de dienstregeling en stopt zelfs de exploitatie. De kosten voor de vervanging van de klemmen werden 
eerst geschat op € 25 à € 35 miljoen. Recente inzichten hebben geleid tot een verlaging van dit risico naar 
€ 15 miljoen. Het GVB heeft de gemeente aansprakelijk gesteld voor de snelheidsbeperkingen vanwege 
niet herstelde losse rails. Samen met GVB werkt de gemeente aan een rapportage over de kosten en de 
verantwoordelijkheid daarvoor. De gemeente kijkt daarbij naar het GVB én de Stadsregio als subsidiegever 
voor beheer en onderhoud. Echter niet uitgesloten wordt dat ook de gemeente, als eigenaar van de 
railinfrastructuur, zal worden aangesproken.

Tunnelveiligheid
Na de rampen enkele jaren geleden is meer aandacht gekomen voor tunnelveiligheid hetgeen zijn 
neerslag heeft gevonden in Europese en Nederlandse wetgeving. Alhoewel er nog veel discussie rondom 
de wetgeving plaats vindt mag ervan worden uitgegaan dat bestaande en in aanbouw zijnde tunnels niet 
voldoen aan de hedendaagse eisen. Dit risico is vanaf 2008 onderdeel van de risicoparagraaf, vanaf 2009 is 
de maximale financiële omvang bekend.
Een belangrijk knelpunt is de tijdsklem die er bestaat vanwege de plicht om per 1 mei 2014 te voldoen aan 
een wet die nu geëvalueerd wordt. Daarmee bestaat de kans dat forse investeringen die worden gedaan 
om tijdig aan de wet te voldoen, achteraf niet nodig blijken te zijn vanwege aanpassingen aan de wet op 
grond van de evaluatie. Amsterdam bevindt zich hier in een bestuurlijke en financiële spagaat. Wacht men 
op zekerheid over de benodigde ingrepen of kiest men voor zekerheid om aan de wet te voldoen op 1 mei 
2014. Dit knelpunt is nog klemmender voor de in aanbouw zijnde auto-onderdoorgang achter CS waarbij nu 
gekozen moet worden voor een uitvoeringsniveau.
Op basis van de huidige inschattingen van de eisen uit de wet en uitgaande van de wettelijke deadline van  
1 mei 2014 dient voor de IJtunnel, Piet Heintunnel, Arenatunnel en de in aanbouw zijnde auto-onderdoor-
gang CS rekening te houden met de volgende bedragen:

Bedragen x € 1 miljoen 2012 2013 2014 Totaal

Aanvullende middelen tunnelveiligheid  35,4  20,0  7,2  62.6

Daarnaast is er een gering risico dat de rijksbijdrage voor het project (€ 27 miljoen ) vervalt indien het niet 
tijdig gereed is.

Utrechtsestraat
Om dit project in de huidige scope af te ronden is een extra budget nodig van € 2,2 miljoen, exclusief de 
nu nog niet in te schatten financiële effecten voor de afronding van fase 1 (afhankelijk van afwikkeling met 
vorige aannemer) en de nadeelcompensatie. Inmiddels heeft ons College besloten de scope van het project 
aan te passen waardoor het risico op extra budget substantieel afneemt.
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Parkeergarages
In het kader van de opdracht om Parkeergebouwen te verzakelijken is de huidige portfolio op risico’s 
doorgelicht: 
�� De bouwkundige staat van de Piet Heingarage is niet conform het beheerskader. Er is sprake van 

uitvoerings- en bouwfouten en mogelijk verkeerde keuzes in het ontwerp en/of ambitieniveau van de 
garage. Dit leidt tot hoge onderhoudskosten. P10: er is sprake van mogelijke herstel- en afbouwkosten en 
achterstallig onderhoud.

�� De exploitatie van de Bewonersgarages/bedrijfsruimten Zuidoost: is verliesgevend (circa € 0,6 miljoen 
per jaar) en de egalisatiereserve is toereikend tot 2013. Voor die tijd moet een bestuurlijke afspraak met 
stadsdeel Zuidoost zijn gemaakt over sloop of overdracht aan het stadsdeel.

�� Inzake Parkeergarage de Opgang speelt een juridisch conflict met eigenaar over ernstige gebreken 
(onder andere lekkages, kapot wegdek, scheurvorming in balken). 

Onderhoudskosten oeverconstructies
De Stadsdelen kunnen een beroep doen op de Centrale Stad voor de dekking van hun kosten van groot 
onderhoud/vervanging oeverconstructies van Amstel, IJ en secundaire vaarwegen. Dit risico bedraagt € 3 
miljoen structureel op jaarbasis.

Proef betaald rijden
Vanwege verschil van inzicht tussen het rijk en de regionale partners kan het rijk de
subsidiëring terug draaien, inclusief reeds verstrekte subsidies. Het budget voor de eerste tranche is € 7,2 
miljoen. In totaal is op dit moment voor ca € 3,3 miljoen aan verplichtingen aangegaan, waarvan 
 € 2,8 miljoen daadwerkelijk is uitgegeven. Er is € 2,7 miljoen euro bijdrage van de SRA ontvangen. De proef 
is voorlopig uitgesteld en wordt waarschijnlijk vroegtijdig beëindigd. Dit betekent dat lopende contracten 
moeten worden stopgezet. Het is nog niet bekend in hoeverre dit kosten met zich mee gaat brengen.
De aanbesteding voor de projectleiding van de proef betaald rijden is vanwege benodigde specifieke 
expertise uitbesteed. Deze uitbesteding had formeel Europees aanbesteed moeten worden. Het risico 
bedraagt € 0,73 miljoen.

Tweede sluis
In november 2009 is een convenant gesloten tussen het Rijk, de Provincie en Amsterdam waarin de 
financiële onderwerpen zijn vermeld die nog geregeld moeten worden: een mogelijke subsidie van de EU 
(€ 80 miljoen) en de BTW-terugvordering op de bijdragen van de Provincie en de gemeente (€ 29 miljoen). 
Daarnaast is een bijdrage van Amsterdam opgenomen van € 95 miljoen tot maximaal € 123 miljoen aan 
rentekosten en tegenvallers in de externe bijdragen.
In het convenant is ook opgenomen dat onderzoek zal worden gedaan naar eerdere realisatie dan door het 
Rijk is gepland. Ook zal het bedrijfsmodel voor de haven van Amsterdam opnieuw worden doorgerekend. 
Mogelijk komen daar andere resultaten uit dan gehanteerd zijn bij het opstellen van het convenant. In dat 
geval zullen nieuwe onderhandelingen tussen partijen nodig zijn.
Ter beheersing van de risico’s is voorzien in twee bestuurlijke go/no go besluiten: het eerste besluit is te 
verwachten in het eerste kwartaal 2012. Eind 2012 volgt dan het definitieve besluit tot de bouw van de sluis. 
In de tussentijd loopt de gemeente geen financiële risico’s omdat de kosten tot die datum voor rekening van 
het Rijk zijn. 
De Regeling Risicovolle Projecten is van toepassing voor dit project.

Uitvoering WWB
De uitvoering van de WWB is sterk conjunctuur gerelateerd. Het is dus niet eenvoudig de jaarlijkse 
uitkeringslasten vooraf goed te ramen. De rijksbijdrage wordt grotendeels gebaseerd op ramingen van 
het CPB. Het afgelopen jaar heeft het CPB te pessimistisch geraamd en als gevolg daarvan heeft het Rijk 
het budget naar beneden bijgesteld. Vanaf 2011 raamt het CPB op basis van de internationale definitie 
van werkgelegenheid en werkloosheid (bij 1 uur werk al niet meer werkloos). Dit is een groot verschil met 
de nationale definitie (werkloos bij werk minder dan 12 uur). Een gevolg hiervan is waarschijnlijk dat de 
rijksbijdrage wordt gebaseerd op een te lage raming van het aantal uitkeringsgerechtigden. Aangezien de 
gemeente in begroting 2011 nog is uitgegaan van de oude ramingsmethode (voor zowel uitkeringen als 
rijksbijdrage) ontstaat een risico dat de werkelijke rijksbijdrage lager zal zijn dan waarvan in de begroting is 
uitgegaan. 
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Daarnaast is er het risico dat de economie zich in 2011 ongunstiger ontwikkeld dan verwacht en het aantal 
uitkeringen groter zal zijn dan begroot.
De omvang van deze risico’s zijn substantieel. Als dekking is de reserve WBB beschikbaar die ultimo 2010 is 
gedaald tot € 29 miljoen.

Declaratie wet Participatiebudget (WPB)
Er bestaat een risico op uitvoeringsfouten binnen het participatiebudget gezien complexe declaratie-
vereisten en stringente controletoleranties. Als beheersmaatregel worden maandelijkse kwaliteitsaudits 
uitgevoerd. Het resterende risico is op maximaal € 2,5 miljoen geraamd.

Inburgering
De GSB afrekening van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) en Oudkomers met het rijk over 2010 en 
2011 moet nog plaatsvinden met een risico dat het rijk bijdragen terugvordert omdat niet is voldaan is aan 
de eisen die het rijk stelt.

WMO open einde regelingen
De afgelopen jaren konden de schommelingen binnen de open einde regelingen van de WMO worden 
opgevangen binnen de WMO-begroting en egalisatiereserve. In 2010 is duidelijk geworden dat de vraag 
naar zorg fors is toegenomen waardoor de open einde regelingen een groot financieel risico vormen. Met de 
onttrekking in 2010 van bijna € 11 miljoen bedraagt de egalisatiereserve nog maar € 1,6 miljoen ultimo 2010. 
Daarnaast zal het tekort op de WMO-begroting toenemen tot circa € 6,5 miljoen structureel. Het risico wordt 
nog groter gezien de verwachting dat de vraag naar WMO voorzieningen de komende jaren zal toenemen.

WMO ICT
Het in ontwikkeling zijnde WMO–ICT systeem is een voorloper in het gemeentelijke ICT systeem, hetgeen 
leidt tot extra kosten. De gemeentebrede ICT systemen plukken hier de vruchten van maar de kosten 
worden gedekt uit het WMO budget. Tot nu toe is circa € 12 miljoen geinvesteerd. Er zijn extra kosten 
geraamd van € 5 miljoen. Het risico is reëel dat de extra kosten hoger zullen worden. Getracht wordt het 
risico te beheersen door de implementatie van het WMO-ICT systeem zoveel mogelijk te koppelen aan de 
stedelijke ICT ontwikkeling. Voor 2011 wordt uitgegaan van 40.000 aanvragen voor individuele voorzie-
ningen. Om de dienstverlening en budgetbeheer te optimaliseren wordt stapsgewijs de dienstverlening 
overgezet op het nieuwe WMO-ICT systeem. In 2011 zal het ‘point of no return’ worden gepasseerd. 
Uw vergadering heeft 2010 een aanvullend krediet verstrekt, waarmee de 2e fase van het project kan worden 
afgerond. In het besluit voor dit aanvullend krediet zijn maatregelen opgenomen om de risico’s goed te 
beheersen. De Regeling Risicovolle Projecten is van toepassing voor dit project.

Verbouwing de Bazel
Er wordt nog onderhandeld over claims inzake de vertraging in de oplevering.

Onderwijshuisvesting
Bij nieuw- of verbouw van onderwijshuisvesting kunnen incidentele lasten optreden, zoals huur voor tijdelijke 
huisvesting, verzekeringen, erfpacht, klein onderhoud etc. deze lasten worden deels gedekt uit de reserve 
Onderwijshuisvesting die wordt gevoed door verkoopopbrengsten van schoolgebouwen. Dit ‘gesloten’ 
systeem functioneert alleen indien de verkoopopbrengsten en de incidentele lasten op de lange termijn in 
de pas lopen. Er is een risico dat dit de komende jaren niet meer zal lukken vanwege minder verkoopbaten. 
De gemeente heeft met betrokken partijen afspraken gemaakt over de beheersing van deze risico’s. In 2011 
worden de uitkomsten van een nu lopende onderzoek aan ons College voorgelegd. 

Nieuwe Wet ambulancezorg
Met de invoering van de wet 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 en frictiekosten bij de 
GGD is aanwezig, de omvang hiervan is nog onbekend. In 2010 is de nodige voorbereiding in gang gezet, 
inclusief een aantal College besluiten. De onderhandelingen met Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA), 
de andere vergunninghouder, zijn gestart. De financiële consequenties zullen, wanneer deze bekend zijn, aan 
uw Vergadering worden voorgelegd.
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Herpositionering Haven Amsterdam
Eind 2009 heeft uw vergadering besloten tot de onderzoeksfase voor de herpositionering van de Haven 
Amsterdam. In de onderzoeksfase zijn de risico’s en kansen van al of niet verzelfstandigen uitgebreid aan 
de orde gekomen. Binnenkort wordt uw vergadering een besluit tot verzelfstandiging voorgelegd waarbij 
de risico’s en de beheersing daarvan expliciet aan de orde komt. De Regeling Risicovolle Projecten is van 
toepassing voor dit project.

Stadstoezicht
Het belangrijkste risico is de dreigende overtolligheid van personeel door het wegvallen van omzet vanwege 
de privatisering van het parkeerbeheer en de overdracht van taken naar stadsdelen.

Gemeentelijke belastingen
Er zijn altijd risico’s uit hoofde van fiscaal-juridische procedures met mogelijke gevolgen voor de belasting-
opbrengst. In 2010 zijn langdurige procedures over rioolrechten met succes afgerond en is door het Hof een 
deels ongunstige uitspraak gedaan ten aanzien van de vermakelijkheidsretributie. Hieruit vloeit een risico 
voort van € 3,4 miljoen.

Fiscale risico’s algemeen
Het project Amsterdam Fiscaal in Control (AFC) is bedoeld om met ingang van 2013 gemeentebreed fiscaal 
in control te zijn. Hierover zijn afspraken met de Rijksbelastingdienst gemaakt in het kader van het gesloten 
convenant Horizontaal toezicht. Er worden nu nulmetingen verricht en daaruit vloeien te nemen maatregelen 
voort. Momenteel is de gemeente dus nog niet fiscaal in control, hetgeen financiële risico’s met zich 
meebrengt.

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. Veel diensten noemen juridische claims als risico. De 
gemeente heeft hiervoor een aparte voorziening juridische risico’s.

Leningen en garanties
De gemeente Amsterdam verleent garanties en leningen die in principe risico’s voor de gemeente met 
zich meebrengen. De Amsterdamse Rekenkamer heeft recent een onderzoek uitgevoerd en aanbevolen in 
de rekening en begroting actuele informatie op te nemen over leningen en garanties met problemen en 
grote risico’s. Ons College heeft toegezegd voortaan in de rekening een totaal overzicht op te nemen van 
verstrekte leningen en garanties (exclusief stadsdelen) en een indicatie te geven van het actuele risicoprofiel.

Leningen met een vergroot risico’s wat betreft betaling van rente en aflossing:
�� Het Slotervaartziekenhuis die de achtergestelde lening (€ 4,6 miljoen) betwist die de gemeente bij de 

verzelfstandiging van het ziekenhuis heeft verstrekt. 
�� Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied CV die geld doorleent aan de RON en een lening aan 

de RON (samen € 11,5 miljoen)

Garanties met vergrote risico’s dat de gemeente de garanties daadwerkelijk moet verlenen: 
�� Garantie ten behoeve van Beth Shalom 
�� Garantie ten behoeve van Stichting Orfeos Studios (Muziekmakerscentrum). Het risico dat dit nadelige 

financiële consequenties heeft voor de centrale stad is gering, aangezien de centrale stad pas garant 
staat voor de tweede termijn van 10 jaar € 1,5 miljoen per jaar rente- en aflossingsverplichtingen. Het 
grootste risico is voor het Stadsdeel Oost dat garant staat voor de eerste 10 jaar

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. 
De gemeente participeert 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 
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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 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 vindt nog overleg plaats. Amsterdam blijft 
in dat geval alleen nog (50%) achtervang voor de tot en met 2010 verstrekte garanties.

Door de economische crisis is er een stijging van aanvragen voor leningen en garanties. De gemeente 
hanteert een zeer terughoudend beleid bij de beoordeling van deze aanvragen. 

ICT
In 2008 heeft het toenmalige College een onderzoek laten uitvoeren naar de uitvoering en toepassing van 
het gemeenlijke ICT beleid. Hieruit bleek dat er sprake is van verregaande versnippering. Dit onderzoek 
heeft geleid tot verbetervoorstellen, waaronder de oprichting van een nieuwe dienst ICT (DICT). Deze dienst 
heeft als taak de control (waaronder het risicomanagenement) op het terrein van de ICT binnen de gemeente 
te versterken en uniformering en standaardisatie van de gemeentelijke ICT.

Bij de overgang van taken van het Servicehuis ICT (SHI) naar de DICT per 1 januari 2010 bleek er sprake te 
zijn van achterstallig onderhoud. In de actualisatie 2010 heeft ons College € 22,3 miljoen uitgetrokken om dit 
op te lossen. De risico’s betreffen: 
�� uitval/verstoring ICT bij een dienst
�� uitval verstoring van een applicatie
�� uitval verstoring van een deel van de werkplekken bij een dienst
�� het niet kunnen herstellen van de meeste recente situatie na een storing
�� juridische geschillen met leveranciers. Het programma Achterstallig onderhoud is erop gericht om de 

mogelijkheid dat deze risico’s zich voordoen te beperken.

Een ander risico is de kwaliteit van de beheersprocessen voor zowel de primaire- als de interne ondersteu-
nende dienstverlening van de dienst ICT. Verbeter acties bestaan uit professionalisering van de inrichting en 
de vastlegging van werkprocessen. Alleen het vastleggen van werkprocessen is echter niet voldoende: het 
tekort aan eigen personeel in relatie tot tijdelijke inhuurkrachten creeert het risico dat werkprocessen niet 
worden ‘geautomatiseerd’ en er geen collectief geheugen wordt opgebouwd. Dit laatste is van belang voor 
het borgen van kennis als basis voor het beheersen van activiteiten en projecten. Daarom moet het aantal 
externe krachten en openstaande vacatures worden teruggebracht. 

1.3.6	Vervallen	risico’s	sinds	de	Begroting	2011

�� Koers Nieuwe West
�� Metromorfose
�� Vervanging sluisdeuren
�� Discontinuïteit zorgaanbieders WMO
�� Fiscaal juridisch risico inzake tarief rioolheffing. De hiervoor bestemde voorziening is vrijgevallen.

Daarnaast zijn enkele kleinere langdurige risico’s niet meer in de risicoparagraaf opgenomen.

1.3.7	Nieuwe	risico’s

Project 1012
Uw Vergadering heeft ingestemd met de strategienota 1012 en daarmee met de uitvoering door Stadsdeel 
centrum van het Bestemmingsplan Herbestemmen Raambordelen Binnenstad. Hiermee gaat een specifiek 
risico van planschade gepaard met een in dit stadium moeilijk te schatten kans dat het risico zich voordoet. 
De belangrijkste risicobeheersingsmaatregel is dat de gemeente kan besluiten om het Bestemmingsplan 
niet uit te voeren indien de uit te keren planschade te groot blijkt te worden. Dit kan wel betekenen dat 
de doelstelling van het project om het aantal ramen uit de prostitutie te verwijderen, niet geheel wordt 
gerealiseerd. De Regeling Risicovolle Projecten is van toepassing voor dit project.
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AMSYS 
In 2010 is het risicomanagement instrumentarium verder geprofessionaliseerd in samenwerking met de 
Dienst Noord/Zuidlijn. Risicoprofielen zijn gebaseerd op de huidige scope. Wat betreft de actuele ontwik-
kelingen van de risico’s het volgende: 
�� Voor het deelproject M5M6 is er een daling in het risicoprofiel geconstateerd. 
�� Voor het deelproject Signalling & Control zal, volgens de huidige berekeningen, de gekwantificeerde 

risico’s gedekt kunnen worden uit de huidige ramingen.
�� In 2010 is gestart met een risicodatabase voor de deelprojecten Opstelterreinen en de diverse ICT/

Telecom-projecten die in 2011 verder uitgewerkt worden. 
�� Een belangrijk risico is de hoogte van de gemeentelijke bijdrage
�� Volgens de eerste berekeningen kunnen deze risico’s gedekt worden uit de bestaande risicoreserve, 

uitgaande van een 70%-waarde onderschrijdingskans3.

Investeringen in exploitatievoorzieningen worden voor 100% gedekt door de exploitant of de SRA. 
Investeringen in infrastructuur kennen een gemeentelijke bijdrage van 5%. De voorlopige berekening kwam 
uit op een bijdrage van € 5 miljoen waarvoor dekking bestaat. Bij een verdere uitwerking of bij een andere 
keus bij de aard van de investeringen kan de eigen bijdrage hoger uitvallen zonder dat de totale kosten 
hoger worden. Hier zal dan aanvullende dekking voor gevonden moeten worden of de projecten moeten 
worden afgeblazen. Recent lijkt dit probleem zich te manifesteren bij de opstelplaats voor de metro’s en de 
werkplaats in Diemen waarbij de subsidie-inschatting van de SRA tientallen miljoenen lager ligt dan enkele 
maanden geleden. Dit brengt een ernstige tijdsklem met zich mee omdat de nieuwe metro’s vanaf volgend 
jaar zullen instromen.

Amsterdams Financieel Systeem (AFS)
De opzet is om de komende jaren alle diensten en stadsdelen over te laten gaan naar een nieuw financieel 
systeem AFS. De implementatie vind in nauwe samenwerking met alle betrokkenen plaats met een 
zorgvuldige en uitgebreide voorbereiding. Het proces vindt gestructureerd plaats.
Het belangrijkste financiële risico bestaat uit de transformatiekosten die de diensten moeten maken bij de 
overgang naar AFS. De komende maanden zal meer duidelijkheid over deze kosten ontstaan.
De Regeling Risicovolle Projecten is van toepassing voor dit project.

De Waag
Eind 2010 is geconstateerd dat bij het monumentale pand ‘de Waag’ op de Nieuwmarkt funderingspro-
blemen zijn. Recent zijn ter bescherming van de Metselaarstoren maatregelen genomen. Op dit moment 
vindt nader onderzoek plaats voor het vaststellen van de problematiek en de te nemen maatregelen voor het 
benodigde herstel. De omvang van dit risico wordt in de loop van 2011 duidelijk.

1.4 Algemene Risico Reserve

De weerstandscapaciteit van de gemeente Amsterdam bestaat uit de Algemene Risico Reserve (ARR) en 
dient om de gevolgen van resterende risico’s op te vangen. Ons College hanteert een dynamische methode 
bij de bepaling van de weerstandscapaciteit door uw Vergadering in de rekening en begroting expliciet 
een voorstel te doen voor de omvang van de ARR, op basis van de ontwikkeling van risico’s. Hierbij moet er 
rekening mee worden gehouden dat de gemeente ook andere 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. Met als gevolg dat er in geen enkel jaar sprake was van een 
negatief rekeningresultaat dat moest worden gedekt uit de Algemene Risico Reserve. Het uitgangspunt 
van behoedzaam ramen blijkt dus een nuttige risicobeheersing maatregel te zijn.

�� de gemeente beschikt ultimo 2010 in totaal over ruim € 90 miljoen aan additionele algemene reserves.
�� de gemeente beschikt, naast de gemeentelijke belastingen, over andere eigen middelen die kunnen 

dienen als dekking voor risico’s.

Als reactie op de opmerkingen van de ACAM bij de Jaarrekening 2009 heeft ons College toegezegd te 

3 Dat wil zeggen dat op basis van de huidige inzichten de kans 70% is dat de eventuele schade minder zal 
zijn dan de risicoreserve.
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werken aan een betere onderbouwing van de omvang van de Algemene Risico Reserve. Aan de diensten is 
gevraagd om de risico’s die zij zelf niet kunnen beheersen zo goed mogelijk te kwantificeren (in termen van 
kans en mogelijke schade) met ondersteuning door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. 
Er zijn ruim 200 risico’s geïdentificeerd en met een simulatie is de weerstandscapaciteit geraamd om deze 
risico’s te dekken, rekening houdend met de ervaring dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd en in volle 
omvang voordoen4. Uit deze berekening komt het volgende beeld naar voren:

Zekerheid dat in de schatting betrokken risico’s  
kunnen worden afgedekt

Benodigde weerstandscapaciteit

50% € 97 miljoen

80% € 122 miljoen

90% € 136 miljoen

95% € 149 miljoen

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat bovenstaande berekening het resultaat is van een kort intensief 
proces dat dit jaar voor het eerst is doorlopen. Hierdoor is het kwantitatief beeld van het risicoprofiel niet 
volledig. Van een deel van de vermelde risico’s kon de mogelijke financiële gevolgen nog niet worden 
ingevuld. De gehanteerde systematiek zal verder worden uitgewerkt, zodat bij volgende rapportagemo-
menten een steeds vollediger en betrouwbaarder kwantitatief beeld ontstaat. Verder wordt er op gewezen 
dat in bovenstaande raming specifiek de risico’s rond het Vereveningsfonds en de ICT niet zijn meegenomen, 
aangezien deze een eigen proces van risico analyse kennen.

Ons College wordt geconfronteerd met forse risico’s die voor een deel nog niet zijn gekwantificeerd. 
De meest in het oog springende risico’s zijn:
�� de economische terugval vergroot de kans op tegenvallers. Zowel aan de batenkant als de lastenkant. De 

bestaande buffers voor de bijstand (WWB) en maatschappelijke ondersteuning (WMO) volstaan niet meer 
om verdere tegenvallers op te vangen;

�� de gevolgen van het kabinetsbeleid voor onze financiële positie zijn nog onduidelijk. Nieuwe 
bezuinigingen liggen in de lijn der verwachtingen. Daarnaast worden wetswijzigingen voorbereid die 
grote financiële gevolgen voor Amsterdam kunnen hebben, zoals tunnelveiligheid, ambulancezorg, 
aanbestedingen openbaar vervoer en wijzingen in het bestuurlijk stelsel;

�� de risico’s van grondexploitaties zijn door de vastgoedcrisis buitengewoon groot en worden vooralsnog 
niet minder. Ons College houdt vast aan de gedragslijn dat deze risico’s in eerste instantie binnen het 
Vereveningsfonds moeten worden beheerst. Maar het is onverstandig er zonder meer vanuit te gaan dat 
de risico’s daarmee afdoende zijn afgedekt;

�� ons College heeft in 2010 besloten tot een forse ombuigingsoperatie die vanaf 2011 tot resultaten 
moeten leiden. De hieraan verbonden risico’s blijven in deze jaarrekening nadrukkelijk buiten 
beschouwing;

�� binnen de bedrijfsvoering is de ICT een risico. Op dit moment is het lastig de risico’s volledig financieel te 
vertalen. Anno 2011 kan de gemeente Amsterdam zich geen haperende ICT-systemen veroorloven; dan 
zijn kostbare noodvoorzieningen onvermijdelijk. Het is momenteel onduidelijk of de in het Programak-
koord uitgetrokken ICT-middelen voldoende zijn en de fasering van de daaraan gekoppelde ombuiging 
realistisch is. Juli 2011 wordt het verbeterplan ICT aan uw Vergadering voorgelegd. Daarin worden de 
huidige onzekerheden verder ingevuld.;

�� afgelopen jaren zijn de budgetten voor de uitvoering van infrastructuurprojecten herhaaldelijk, soms 
zelfs fors, overschreden. Onmiskenbaar wordt vooruitgang geboekt bij de beheersing van de risico’s. 
De bevindingen van de diverse onderzoekscommissies leren echter dat nog wel het één en ander moet 
gebeuren. Dat betekent vooralsnog een hoger risicoprofiel dan wenselijk is; 

�� een bijzondere risicocategorie is ‘kleine kansen grote gevolgen risico’s’ (KKGG-risico’s). Als deze risico’s 
zich voordoen (de kans daarop is kleiner dan 1%), kunnen de gevolgen niet binnen de bestaande 
risicoreserves worden gedekt. In de rekening 2009 hebben wij er voor gekozen om de KKGG-risico’s van 
de Noord-Zuidlijn (in 4de kwartaalrapportage van 2010 geraamd op ruim € 42 miljoen) niet te dekken.

4 Met een zogeheten Monte Carlo simulatie wordt op basis van verschillende zekerheden de omvang 
geschat van de benodigde weerstandscapaciteit, om de risico’s te kunnen dekken.
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Alles overziende, meent ons College dat ons risicoprofiel het afgelopen jaar substantieel is toegenomen. 
Onze omzet ligt in de orde van € 3 miljard (gecorrigeerd voor interne betalingen). Met een algemene risico-
reserve van € 150 miljoen is de buffer voor onverwachte tegenvallers zo’n 5% van de omzet. Dit acht ons 
College in de huidige situatie niet voldoende, gezien de bovengenoemde onderkende risico’s. Daarnaast 
heeft het verleden ons geleerd dat er altijd risico’s zijn die nog niet als zodanig worden onderkend. 
Een aantal risico’s is bijna onontkoombaar maar de totale omvang van de schade is nog moeilijk in te 
schatten. Om te onderstrepen dat deze risico’s nu tastbaar en urgent zijn, kiest ons College ervoor een 
nieuwe voorziening voor risico’s te treffen voor een bedrag van € 75 miljoen. 
De met bovenvermelde risico’s gepaard gaande effecten zijn zowel structureel als incidenteel van aard. 
De incidentele effecten kunnen worden opgevangen door de Algemene Risicoreserve en door de nieuw 
gevormde risicovoorziening. Voor de structurele effecten moeten dekking worden gevonden in de meer-
jarenbegroting en worden meegenomen in de Hervormingsagenda. Voor incidentele transformatiekosten 
(of frictiekosten) die hier mee gepaard gaan, kunnen wel de Algemene Risicoreserve en de nieuw gevormde 
risicovoorziening dekking bieden.
De komende maanden zal duidelijk worden wat de totale impact is van de genoemde risico’s is en welke 
dekking (structureel of incidenteel) nodig is.

bedragen x € 1 miljoen algemene risico reserve Risico voorziening

Stand ultimo 2009 145 0

Nominale aanpassing 2010 5

Toevoegingen5 75

onttrekkingen 2010

Stand ultimo 2010 150 75

5 In de begroting 2011 is nog uitgegaan van een extra toevoeging van € 65 miljoen die in de loop 
van 2010 is gebruikt als dekking van de kosten van het onder verhoogde druk ontgraven van station 
Vijzelgracht van de Noord-Zuidlijn .
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2	 Financiering

2.1 Inleiding

2.1.1	 Algemeen

De financiering van gemeenten moet plaatsvinden binnen de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Wet 
financiering decentrale overheden (Wet fido). Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen 
van de uit de treasuryfunctie (mogelijk) voortvloeiende risico’s. Dat uit zich in twee kwalitatieve randvoor-
waarden 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

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 treasury-
instrumenten 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 verant-
woording 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 2,32 en 3,62%. Het 
gemiddelde rentepercentage voor de 10-jarige staatsleningen kwam uit op 2,99 tegen 3,71 gemiddeld in 
2009. De lange termijnrente van staatsleningen geldt als benchmark voor het aantrekken van lange termijn 
leningen. Leningen met een looptijd van meer dan 10 jaar blijven lastig omdat banken moeite hebben om 
leningen langer dan 10 jaar aan te trekken vanwege de economische crisis. 
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Tarief 10 jaars staatsleningen 2010 (gemiddeld 2,99 %)
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In 2010 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de herfinancieringsrente op 1% gehandhaafd. Hierdoor 
bleef de korte rente laag ondanks een stijgende trend in de tweede helft van het jaar (1-maands Euribor, 
zie grafiek hierna). De korte rente kwam voor het gehele jaar uit op een gemiddelde van 0,55 %. 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. De Gemeente Amsterdam heeft voor de aangetrokken korte leningen in 
2010 gemiddeld 0,35% betaald. Dit is een stuk lager dan de gemiddelde 1-maands Euribor (0,55). 

1 maand Euribor in 2010 (gemiddeld 0,55 %)
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Tarief 10 jaars staatsleningen 2010 (gemiddeld 2,99 %)

In 2010 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de herfinancieringsrente op 1% gehandhaafd. Hierdoor 
bleef de korte rente laag ondanks een stijgende trend in de tweede helft van het jaar (1-maands Euribor, 
zie grafiek hierna). De korte rente kwam voor het gehele jaar uit op een gemiddelde van 0,55 %. 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. De Gemeente Amsterdam heeft voor de aangetrokken korte leningen in 
2010 gemiddeld 0,35% betaald. Dit is een stuk lager dan de gemiddelde 1-maands Euribor (0,55). 

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) begrotingsto-
taal. 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 tijdelijke, overtollige geldmiddelen te worden uitgeleend.

In onderstaande tabel wordt de voor 2010 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 deze limiet heeft overschreden. In de eerste helft van het jaar was sprake van een 
overschrijding maar deze wordt door de onderschrijdingen in de tweede helft van het jaar niet gecompen-
seerd. De overschrijding is echter binnen de limiet van drie kwartalen gecorrigeerd, waardoor is voldaan aan 
de eisen die de Wet fido stelt. Deze toegestane tijdelijke overschrijding in 2010 heeft de financieringskosten 
van de gemeente in gunstige zin beïnvloed. 

Tabel Kasgeldlimiet vlottende schuld (bedragen x € 1 miljoen)

2009 2010
Omvang begroting per 1 januari 5.272 5.535
Toegestane kasgeldlimiet (8,5% van de begroting) 448 470
Gemiddelde netto vlottende schuld 432 566
Ruimte (+) / overschrijding (-) 16 -96

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. Het feitelijke renterisico werd dus lager dan begroot .

Tabel Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld (bedragen x € 1 miljoen)

2009
(werkelijk)

2010
(begroting)

2010
(werkelijk)

Grondslag : netto omvang begroting n.v.t. 4.569 4.569
Grondslag vóór 2009 : Stand van de vaste schuld 2.408 n.v.t. n.v.t.
Renterisiconorm (20% van grondslag) 482 914 914
Feitelijk renterisico op vaste schuld 5 4 509
Ruimte (+) / overschrijding (-) 477 910 405

Met ingang van 2009 (wetswijziging Financiering Decentrale Overheden) wordt de renterisiconorm feitelijk 
berekend over het begrotingstotaal in plaats van over de stand van de vaste schuld. Hierdoor neemt de 
ruimte aanzienlijk toe.



390	 Gemeentebrede	aspecten Jaarrekening 2010

fin
an

ci
er

in
g

2.3 Het Leningfonds

2.3.1	 Algemeen

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 financie-
ring 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 (4% in 2010). Daarbij is het streven een evenwichtige ontwikke-
ling 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.

Vooral de korte termijn rente was in 2010 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 het saldo van de renteomslag niet langer toegevoegd. Het overschot van € 120 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 € miljoen

Boekwaarde 31 december 2009 140,0

Dotatie en onttrekking 2010 120,0

Boekwaarde 31 december 2010 140,0

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.
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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 rekening-
courantsaldo rente wordt verrekend. Het doel hiervan is het bevorderen van een zo optimaal mogelijk 
middelenbeheer. Daarnaast is het verrekenen van rente over de saldi essentieel bij de onderdelen die op 
bedrijfsmatige grondslagen moeten opereren en daarvoor de juiste tarieven moeten kunnen vaststellen. Als 
voorbeeld 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 2010 afgerond 
uitgekomen op 0,55 %. Het begrote percentage voor 2010 was 3,5 %. 

Opgenomen langlopende geldleningen
De post opgenomen langlopende geldleningen heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld: 

1.000

2.000

 

201020022001 20052003 20062004 2007 2008 2009

Opgenomen langlopende geldleningen (x € 1 miljoen)

In 2010 is de leningportefeuille toegenomen met € 249 miljoen. De toename hangt samen met investeringen 
(bijvoorbeeld het openbaar vervoer). De daling in 2009 staat op het conto van de verkoop van het productie-
bedrijf van Nuon aan Vattenfäll. 

Kerncijfers leningportefeuille centrale stad (opgenomen):

2007 2008 2009 2010

Aantal geldleningen 147 147 147 140

Gemiddelde maximale looptijd in maanden 98 91 91 87

Gewogen gemiddelde in het jaar betaalde percentage 4,16 4,17 4,17 4,06

Mutaties langlopende schulden (bedragen x € miljoen) 

Boekwaarde 31 december 2010 langlopende leningen 2,274

Boekwaarde 31 december 2010 beleggingen derden en waarborgsommen 83

Boekwaarde langlopende schulden 31 december 2010 2.357

Opgenomen leningen 549

Subtotaal 2.906

Aflossingen 319

Boekwaarde 31 december 2010 2.587
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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.

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
�� 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 leningvoor-
waarden 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 
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Mutaties verstrekte leningen langlopende geldleningen (bedragen x € miljoen)

Boekwaarde 31 december 2009 (exclusief financiering stadsdelen) 840

Nieuwe verstrekte leningen 29

Subtotaal 869

Totaal aflossingen 98

Boekwaarde 31 december 2010 771

De belangrijkste overige verstrekte langlopende geldleningen zijn (schuldrestant per 31-12-2010):
�� GVB Activa BV (€ 308 miljoen) 
�� Woningbouwverenigingen (€ 282 miljoen) 
�� Regionale Brandweer (€ 44 miljoen)
�� NV Stadsgoed (€ 43 miljoen)
�� Westpoort Warmte BV (€ 32,4 miljoen)
�� Stadsschouwburg (€ 13,4 miljoen)
�� NV Zeedijk (€ 12,5 miljoen)
�� BV Exploitatiemaatschappij Carré (€ 12,4 miljoen + achterstallige aflossingen)
�� Beurs van Berlage Vastgoed BV (€ 5,8 miljoen)
�� Stichting Slotervaartziekenhuis (€ 4,6 miljoen)
�� Afvalservice West (€ 3,9 miljoen)
�� GVB Veren BV (€ 3 miljoen)
�� Cition BV (€ 1,6 miljoen)
�� Stichting SIA-kunstijsbaan Jaap Eden (€ 0,9 miljoen)
�� Het Waterlaboratorium NV (€0,9 miljoen)

Het totaalbedrag aan verstrekte leningen is in 2010 afgenomen door aflossingen, voornamelijk van de 
leningen aan woningbouwverenigingen (€ 36,4 miljoen in 2010). 

In het kader van het zeer terughoudend beleid heeft de gemeente in 2010 de leningportefeuille met  
€ 29 miljoen uitgebreid (Cition € 1,6 miljoen, Onze energie € 90.000, Regionale Ontwikkeling Noordzee-
kanaalgebied € 250.000, Westpoortwarmte € 15,6 miljoen, GVB EUR € 11 miljoen)

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 gecon-
fronteerd. 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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3	 Lokale	heffingen

3.1  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. In paragraaf 3.4 blijkt uit het overzicht van de lokale 
lastendruk dat wij erin geslaagd zijn het Programakkoord op dit punt uit te voeren.
Per belastingmiddel wordt hierna het beleid in 2010 toegelicht.

3.1.1		 Rioolheffing

De gemeente heft rioolheffing van burgers en bedrijven met een aansluiting op de gemeentelijke riolering. 
In 2010 wordt 98,5% van de (begrote) kosten gedekt uit de (begrote) opbrengsten. Het tarief voor 2010 
bedroeg € 145,46 per aansluiting op het gemeentelijke rioleringsstelsel.

3.1.2		 Onroerende	zaakbelastingen	(OZB)	en	roerende-ruimtebelastingen	(RRB)

OZB en RRB kennen gelijke tarieven voor eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van 
niet-woningen (zie onderstaande tabel). De heffing van OZB en RRB geschiedt vanaf 2009 op basis van een 
percentage van de WOZ-waarde.

Tarief 2010 * in € 

Gebruikers

Niet-woningen 0,13723

Eigenaren

Niet-woningen 0,17165

Woningen 0,05287

* Tarief als percentage van de WOZ-waarde

3.1.3		 Hondenbelasting	

Het houden van een hond wordt door de gemeente belast met hondenbelasting. De gemeente kent 
hierbij een ongedifferentieerd tarief per hond van € 100,18 in 2010. Daarnaast is er een apart vast tarief 
voor geregistreerde kennels van € 380,85. Er wordt vrijstelling verleend voor politiehonden, blindengeleide 
honden en speciaal opgeleide honden voor mensen met een handicap. 

3.1.4		 Toeristenbelasting	

Het tarief van deze belasting is gebaseerd op een vast percentage (5%) van de overnachtingvergoeding 
(exclusief ontbijt) in hotels en andere belastingplichtige objecten zoals campings. De belas tingopbrengst is 
dus afhankelijk van de bezettingsgraad en de kamerprijzen.

3.1.5	 Vermakelijkheidsretributie

De vermakelijkheidsretributie wordt geheven van de aanbieders van vermaak op het water tegen 
vergoeding. De heffing kende in 2010 twee vaste tarieven per persoon: € 0,60 voor rondvaartboten en 
 € 0,30 voor waterfietsen (en stationerende vaartuigen).

3.1.6		 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: afvalstoffenheffing, reinigingsrecht 
bedrijven, precariobelasting en leges. Heffingen die door centrale diensten worden geheven – leges en 
rechten – komen voor zover relevant bij de betreffende resultaatgebieden aan de orde.
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3.2  Belastinginkomsten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de belastinginkomsten van de afgelopen 
drie jaar.

Bedragen x € 1.000
Rekening

2008
Rekening

2009
Rekening

2010
Realisatie 

2010
Afwikkelings-

verschillen

rioolheffing 55.901 58.719 62.693 62.172 521

OZB gebruik 36.853 38.065 42.774 40.683 2.091

OZB eigenaren 104.803 105.759 114.138 109.414 4.724

RRB gebruik 22 18 19 21 - 2

RRB eigenaren 380 308 336 327 9

toeristenbelasting 35.013 22.213 25.303 25.353 - 50

vermakelijkheidsretributie 1.753 1.713 1.838 1.818 20

hondenbelasting 1.776 1.778 1.814 1.762 52

reclamebelasting 350 315 438 357 81

precario / liggeld 
woonschepen

80 4 42 36 6

De heffing en invordering van de precariobelasting voor het Westpoortgebied valt onder de bevoegdheid 
van de Centrale stad.

De eerste drie kolommen betreffen het netto resultaat inclusief afwikkelingsverschillen over vorige belasting-
jaren. In de laatste twee kolommen is het rekeningresultaat gesplitst in de realisatie over het belastingjaar 
2010 en afwikkelingsverschillen over vorige jaren. De realisatie over het belastingjaar bestaat uit de gerea-
liseerde opbrengsten, vermeerderd met nog te verwachten (nog op te leggen) aanslagen, verminderd met 
nog toe te kennen verminderingen (ten gevolge van bezwaar en beroep) en nog te verwachten oninbaar.
De opbrengst rioolheffing komt aan de orde in het programma Milieu en Water en de overige opbrengsten 
bij de Algemene Dekkingsmiddelen.

Hierna wordt ingegaan op de opbrengsten van de overige lokale heffingen.

3.2.1		 Binnenhavengeld

De dienst Binnenwaterbeheer (m.i.v. 2011 onderdeel Waternet) heft het binnenhavengeld.

Inkomsten Begroting (€) Realisatie (€)

bedrijfsvaart 4.929.000 5.007.406

pleziervaart 1.125.000 1.064.316

Door het aantrekken van de activiteiten in de haven in het laatste halfjaar zijn de opbrengsten bedrijfsvaart 
boven de begroting uitgekomen. In 2010 zijn er ook meer controles in het havengebied uitgevoerd, 
waardoor het aantal naheffingen is gestegen en daardoor ook de opbrengst.

De invoering van het afmeervignet heeft bij de pleziervaart geleid tot minder opbrengsten, omdat er niet 
meer betaald hoeft te worden bij het alleen maar doorvaren. Het op 1 april 2010 ingevoerde boetebeleid 
heeft een gering effect op de opbrengsten.

3.2.2		 Leges

Leges worden door verschillende gemeenteonderdelen geheven. De verschillende soorten leges zijn in de 
navolgende tabel opgenomen, waarbij ter informatie het heffende gemeentelijke onderdeel is vermeld.
In de tabel zijn tevens de gerealiseerde dekkingspercentages opgenomen. 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. 
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Dienst Soort leges Totaal
Lasten €

Totaal
Baten € 

Dekkings-
Percentage

Stadsarchief Onderzoek en reproducties 274.996 271.117 99

Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht

Bouw en gebruik 10.657.482 6.508031 61

Milieu (vuurwerk en geluid) 56.854 17.694 31

Bodem (makelaarsfaxen) 247.024 212.529 86

Dienst Persoons- en 
Geo-informatie

Trouwboekje 424 424 100

Uittreksel burgerlijke stand 193.197 177.742 92

Transportkosten GBA 30.160 27.142 90

Uittreksels elektronisch 64.850 53.175 82

Uittreksel bevolkingsregister aan het 
loket

98.780 92.851 94

Uittrekstel bevolkingsregister schriftelijk 102.500 97.380 95

Archiefonderzoek 12.580 11.698 93

Erfrecht onderzoek 119.740 111.355 93

Bewijs van Nederlanderschap 555 527 95

Taxi ontheffing 136.300 134.974 99

Taxi vermissing 103 102 99

Belanghebbendenvergunning 34.000 33.986 100

Benoeming buitengewoon ambtenaar 
burgerlijke stand

33.400 33.384 100

Dienst Stadstoezicht Milieuzonering 210.885 233.050 110

Verkeerontheffingen 71.899 72.238 100

Dienst Wonen, Zorg 
en Samenleving

Huisvestingsvergunning 1.098.391 351.293 32

Tijdelijke verhuur 246.468 225.734 92

Woning- en kamerbemiddelingsbureaus 133.950 17.899 13

Haven Amsterdam Vergunningen 67.387 78.253 116

Dienst 
Binnenwaterbeheer

Ligplaats-, verbouwings-, vervangings-, 
en exploitatievergunningen

13.150 12.940 96

Sleeploon en bewaarloon

Dienst Belastingen Bestemmingsgegevens 108.472 91.643 84

Waarde- en aanslaginformatie 49.000 45.308 92

In 2010 bedroegen de legesopbrengsten van het Stadsarchief (SAA) € 271.117 (begroot was € 200.000). 
De opbrengsten zijn ten opzichte van de Rekening 2009 met 3% toegenomen. De opbrengsten worden 
gerealiseerd door het verstrekken van informatie uit de archieven en collecties. De vraag naar digitale 
producten blijft groeien, terwijl de vraag naar analoge producten afneemt. Klanten willen bijvoorbeeld graag 
een digitaal bestand van een bouwtekening in plaats van een analoge afdruk. De digitale archiefstukken in 
de Archiefbank zijn wekelijks met 10.000 tot 15.000 scans uitgebreid door het principe scanning-on-demand. 
Een klant vraagt een archiefstuk aan, daarna wordt het gedigitaliseerd. En vervolgens kan de klant het 
digitale archiefstuk tegen betaling downloaden. Door de digitalisering is de snelheid van levering zodanig 
toegenomen, dat het spoedtarief nog maar zelden wordt gebruikt. De vraag naar maatwerkfotografie en 
onderzoek is teruggelopen ten opzichte van voorgaande jaren. In 2010 zijn er geen wijzigingen in de tarieven 
doorgevoerd. De legestarieven van het SAA zijn nagenoeg kostendekkend.

Bij de leges bouw en gebruik (Dienst Milieu en Bouwtoezicht) is de begrote kostendekkendheid terug-
gelopen van 97% naar 61%.
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Dit is het gevolg van de navolgende oorzaken:
�� aantal bestede uren is 16% hoger dan begroot door invoering Wabo (4.800 uur), aanschaf en implemen-

tatie Squit XO (1.650 uur) en hoger aantal vergunningaanvragen (5.000 uur)
�� 50% hogere advieskosten dan begroot door het hogere aantal vergunningaanvragen (54%) en de 

naweeën van de problematiek rond de Noordzuid/lijn
�� 48% hogere publicatiekosten dan begroot door het hogere aantal vergunningaanvragen
�� lagere legesinkomsten. Na het 1e kwartaal leek er, onder invloed van de malaise in de bouwwereld, 

afgestevend te worden op een vermindering van € 4 miljoen ten opzichte van de begroting; door een 
tussentijdse tariefsverhoging is dit nadeel beperkt tot € 1,4 miljoen

De milieuleges hebben een lage dekkingsgraad door de navolgende oorzaken:
�� de leges voor ontheffing geluideisen zijn nooit gevraagd. Dit gaat in 2011 wel gebeuren
�� door een beleidswijziging waren er voor vuurwerkverkoopvergunningen incidenteel meer uren nodig

De legestarieven voor makelaarsmails zijn alleen nominaal aangepast omdat afschaffing van deze dienstver-
lening en vervanging door digitale ontsluiting van de gegevens al enkele jaren wordt overwogen.

De tarieven van de Dienst Persoonsgegevens en Geo-informatie zijn niet volledig kostendekkend omdat 
voor de leges van de burgerlijke stand en de transportkosten wettelijk vastgestelde tarieven gelden. 
De leges voor uittreksels en archief- en erfrechtonderzoek zijn de laatste twee jaar niet verhoogd omdat 
Amsterdam een van de duurste gemeenten op dit vlak was.

De kostendekkendheid van de leges voor milieuzonering en verkeersontheffingen van de Dienst 
Stadstoezicht is gebaseerd op de kosten die door deze dienst zijn gemaakt voor zowel dagontheffingen en 
langdurige ontheffingen samen.

De tarieven voor de huisvestingsvergunning zijn duidelijk niet kostendekkend. De reden hiervoor is – en dat 
is al tientallen jaren het geval – dat niet een kostendekkende vergunningverlening wordt nagestreefd, maar 
dat de gemeente met behulp van het vergunningstelsel de woningmarkt zodanig reguleert dat de zwakkeren 
op de woningmarkt in voldoende mate aan bod komen op het schaarse gedeelte van de woningmarkt. In het 
kader van de heroverwegingen zal met ingang van 2011 een hogere kostendekking worden nagestreefd.
Ook voor de leges voor woning- en kamerbemiddelingsbureaus wordt geen volledige kostendekkendheid 
nagestreefd. De bedoeling van de regulering is het tegengaan van schaarste. Een volledig kostendekkend 
tarief zou ertoe leiden dat geen vergunningen meer worden aangevraagd, waardoor de burger geen 
onderscheid meer kan maken tussen bonafide bemiddelaars die met een vergunning werken en malafide 
bemiddelaars.

De leges van de Haven Amsterdam betreffen vergunningen in het Westpoortgebied, waarbij in het kader van 
het streven naar uniforme tarieven, de tarieven van de stadsdelen worden gevolgd. De opbrengst is in 2010 
hoger uitgevallen.

De leges die door de Dienst Binnenwaterbeheer zijn geheven, zijn kostendekkend, met uitzondering van de 
leges rond woonboten, waar harmonisatie met de legestarieven van de stadsdelen heeft plaatsgevonden.

De ontoereikende dekkingspercentages van de leges voor bestemmingsgegevens en waarde- en aanslaginfor-
matie van de Dienst Belastingen zijn het gevolg van de situatie op de woningmarkt die tot minder opvragingen 
leidt. Dergelijke ontwikkelingen zijn niet meteen in de voorcalculatorisch bepaalde tarieven te verwerken.

3.2.3		 Parkeren

Tot en met het jaar 2009 was de parkeerhandhaving belegd bij de Dienst Stadstoezicht. Deze dienst 
rapporteerde over de eigen opbrengsten alsmede over de opbrengsten van stadsdelen die de handhaving 
aan een particuliere onderneming uitbesteden. In 2010 is de parkeerhandhaving grotendeels in handen van 
Cition B.V. Bij het opstellen van dit onderdeel bij de Rekening 2010 was de jaarrekening van Cition B.V. nog 
niet beschikbaar. Daarom konden (nog) geen gegevens over de parkeeropbrengsten worden opgenomen.
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3.3  Belangrijkste ontwikkelingen in wet- en regelgeving

3.3.1		 Basisregistratie	WOZ

De Basisregistratie WOZ (waardering onroerende zaken) is met ingang van 1 januari 2009 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 herzien. Op 1 juli 2011 moeten gemeenten in hun WOZ-administratie gebruik maken 
van authentieke gegevens. In 2010 is de eerste fase van het project Basisregistratie WOZ uitgevoerd. De 
eerste fase betreft de inhoudelijke aansluiting en omvat onder meer een geautomatiseerde koppeling 
tussen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en WOZ en een bestandsschoning. De inhoudelijke 
aansluiting zal ruim voor 1 juli 2011 zijn gerealiseerd, zodat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

3.3.2		 Wet	algemene	bepalingen	omgevingsrecht

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Dit heeft 
een omvangrijke wijziging met zich mee gebracht van het bestaande vergunningstelsel voor ruimtelijke 
projecten. Op basis van de nieuwe wet wordt nu één geïntegreerde omgevingsvergunning afgegeven voor 
bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu. Voorheen waren deze onderwerpen verdeeld over verschillende 
vergunningstelsels. De aanvrager kan nu volstaan met het indienen van één verzoek.

3.4  Lokale lastendruk

Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. Gelet op de bezwaren die 
kleven aan de diverse publicaties, wordt al vele jaren volstaan met een vergelijking van de verschillende 
tarieven met die in de andere grote steden.

In de navolgende tabel zijn de standaard woonlasten weergegeven voor een meerpersoonshuishouden met 
een woning van gemiddelde waarde, zoals die zijn opgenomen in het Belastingoverzicht Grote Gemeenten 
2010 van COELO. Het gaat daarbij om onroerende-zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, 
waarbij de afvalstoffenheffing binnen Amsterdam wordt geheven door de afzonderlijke stadsdelen. 
Bovendien wordt bij rioolheffing uitgegaan van de gemiddelde omvang van huishoudens in de desbetref-
fende gemeente.

Tabel: Woonlasten 2006-2010 meerpersoonshuishoudens in € 

Jaar Amsterdam ** Rotterdam Den Haag Utrecht Gemiddeld

2006 * 526 500 510 599 534

2007 539 553 540 666 575

2008 563 577 550 684 599

2009 542 609 549 704 601

2010 571 620 523 694 602

* De OZB voor gebruikers van woningen is per 2006 afgeschaft
**  Amsterdam: afvalstoffenheffing op basis van gemiddelde van de stadsdelen

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de tarieven van de belastingmiddelen, die het 
grootste deel van de woonlasten voor huishoudens vormen. Voor afvalstoffenheffing in Amsterdam is het 
niet-gewogen gemiddelde van de tarieven van de stadsdelen genomen.
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Belastingtarieven grote steden 2010 meerpersoonshuishoudens

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Gemiddeld Amsterdam t.o.v. 
gemiddelde

OZB eigendom 
woningen (%) 

0,05287 0,1103 0,06190 0,08980 0,0787 - 33%

Rioolheffing 
eigenaren (€)

145,46 173,08 274,92 183,48 194,24 - 25%

Afvalstoffen- 
heffing (€)

331,71 259,04 293,52 256,20 285,12 16%
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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), publiekrechtelijke rechtspersonen en ook 
om Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS). De gemeente gaat de relatie met 
de verbonden partijen aan vanuit een publiek belang. De invulling van het publieke belang komt in de 
desbetreffende programma’s van de jaarrekening 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 hebben. 

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. In onderstaande tabel is de huidige status van de 
deelnemingen opgenomen. De deelnemingen waarover in 2007 is besloten ze aan te houden zijn niet 
opgenomen in de tabel. In het voorjaar van 2011 zal ons College de gemeentelijke deelnemingen opnieuw 
aan een herijking onderwerpen. 

Stand van zaken heroverweging

 Deelneming Besluit heroverweging 2007 Stand van zaken 

Amsterdam Science 
Park NV & CV

Evalueren na herfinanciering Na herfinanciering is Amsterdam Science Park (ASP) 
financieel stabiel. Met de andere aandeelhouders 
wordt de strategische positionering van ASP 
besproken. Verkoop van aandelen door gemeente 
Amsterdam op afzienbare termijn is daarbij niet aan 
de orde. 

BV Exploitatiemaat-
schappij Carré

Extern onderzoek 
(bespreken voorjaar 2008)

Extern onderzoek is afgerond. College en gemeente-
raad hebben aanbevelingen in 2008 overgenomen; 
deze zijn in januari 2009 uitgevoerd.

NV 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

Er zijn geen potentiële kopers van de certificaten van 
de Arena, omdat de certificaten geen opbrengsten 
opleveren. Daarom is het niet aantrekkelijk om een 
gedeelte af te stoten.
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NV Zeedijk Belang terugbrengen De mogelijkheid om een NV Wallen op te richten 
wordt onderzocht (conform programakkoord). Met de 
uitkomst van dit onderzoek kan de wens/mogelijkheid 
tot veranderen van de omvang van het NV Zeedijk 
belang worden bekeken. 

Amsterdam Rai BV Aanhouden (opnieuw 
bespreken rond 2011)

Momenteel nog niet aan de orde.

Amsterdamse 
Compagnie NV

Evalueren (Kw. 3 2008) Geëvalueerd en besloten de deelneming aan te 
houden.

Hallum Cruise BV Afstoten (na afstoten 
Waterkant)

Zie Waterkant.

AT5 Evalueren na vaststelling 
lokaal media beleid

AT5 onderzoekt verschillende toekomstmodellen. 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)

Het pand van het Bellevue-theater kon niet verkocht 
worden. Besluitvorming over de toekomst van 
Hollandais komt terug in de herijking gemeente-
lijke deelnemingen die in het voorjaar van 2011 
uitgevoerd wordt. 

Startgoed 
Amsterdam BV

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. Bovendien bood het businessplan 
onvoldoende waarborgen voor de continuïteit van de 
onderneming. Daarom heeft ons College besloten de 
deelname van de gemeente in Startgoed Amsterdam 
BV te willen beëindigen. Naar verwachting zal uiterlijk 
in het voorjaar van 2011 duidelijkheid zijn hoe dit 
vormgegeven kan worden.

Havengebouw 
Amsterdam 

Afstoten (onderzoek 
mogelijkheid)

Onderzoek afgerond, verkoopprocedure in 2008 
gestart. Vanwege de economische malaise in de 
vastgoedsector in het voorjaar in 2009 tijdelijk 
opgeschort. Medio 2010 zijn gesprekken gestart met 
een mogelijk geïnteresseerde partij. Deze zijn nog 
gaande.

Westpoint Vof Afstoten (binnen 3 jaar) In liquidatie.

Hotel Vieux, de 
Oude Doelen BV

Liquideren als pand is 
overgedragen

Geliquideerd.

Amsterdam Clipper 
Beheer BV

Afstoten Er is overleg met de mede-aandeelhouder of 
toekomst (inzet van) Clipper. Afstoten lijkt vooralsnog 
niet opportuun.

Clipper Stad 
Amsterdam 

Afstoten

Waterkant BV en 
CV

Afstoten (na 2010) In 2011 zal onderzoek gedaan worden naar 
beëindiging of wijze van voorzetting van de samen-
werking met NS Stations in Waterkant.

Servicebedrijven 
Groot Amsterdam 
Holding NV

In liquidatie Er is een schikking getroffen met een van de 
voormalig directeuren over zijn ontslagvergoeding. 
De NV is in liquidatie.
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4.3 Opbrengsten en lasten

De werkelijke dividendopbrengsten zijn € 9,8 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. De belangrijkste 
afwijkingen zijn:
�� vanwege iets beter dan verwachte resultaten, was het dividend dat NV Luchthaven Schiphol in 2010 

uitkeerde met € 12,9 miljoen, € 0,9 miljoen, hoger dan geraamd. In de begroting is rekening gehouden 
met een dotatie van € 9,5 miljoen aan de voorziening dividenduitkering Schiphol. In de actualisatie en  
de rekening is deze last niet meer opgenomen, aangezien de verwachte verslechtering van de dividend-
uitkering zich niet voor heeft gedaan

�� in de Begroting 2010 werden Nuon Energy NV en NV Alliander nog ongesplitst vermeld onder de naam 
NV Nuon. Voor NV Nuon was € 15 miljoen begroot. Beide deelnemingen hebben bij elkaar echter  
€ 14,1 miljoen aan dividend opgebracht, conform actualisatie 

�� NV Nuon Energy heeft € 9,2 miljoen uitgekeerd. Daarnaast is € 18 miljoen vrijgevallen uit de ESCROW-
reservering. Dit was niet begroot. 

�� Netwerkbedrijf NV Alliander keerde voor ons 9,2% belang € 4,9 miljoen dividend uit. 
�� De NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA) heeft in 2009 een winst behaald van € 4,5 miljoen 

Hiervan is € 3,2 miljoen als dividend uitgekeerd (onder aftrek van € 0,4 miljoen dividend dat toekomt aan 
stadsdelen) en € 0,9 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve. Het uitgekeerde dividend is  
€ 0,5 miljoen lager dan begroot. In de actualisatie is geen rekening gehouden met het dividend dat 
toekomt aan stadsdelen.

�� in overeenstemming met de statutaire afspraken heeft GVB 6% van het eigen vermogen uitgekeerd aan 
de gemeente Amsterdam. Het uit te keren dividend over 2009 kan daarmee worden vastgesteld op 
€ 4,5 miljoen (2008: € 4,4 miljoen). Ten opzichte van de begroting 2010 is dit een afname van  
€ 0,5 miljoen. De daling is het gevolg van eerdere daling van het eigen vermogen door vorming van 
voorzieningen in 2008. GVB heeft vanaf 2009 weer een lichte stijging van het eigen vermogen gekend

�� RAI Holding BV behaalde in 2008 voldoende resultaat om het reguliere dividend betaalbaar te stellen. 
Vanwege de plots sterk verslechterde marktomstandigheden in 2009 was er onvoldoende cash om tot 
de daadwerkelijke uitkering over te gaan. In 2010 is dit bedrag van € 0,5 miljoen alsnog uitgekeerd. 
Vanwege het lage resultaat wordt over 2009 geen dividend uitgekeerd. Zodoende is in 2010 conform 
begroting € 0,5 miljoen ontvangen

�� het dividend van Bank Nederlandse Gemeenten is € 0,7 miljoen. hoger uitgevallen dan begroot

Bedragen x € 1 miljoen BG 2010 Act 2010 Rek 2010 BG 2011 BG 2012 BG 2013 BG 2014

Bank Nederlandse Gemeenten NV 0,8 1,5 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8

GVB Holding NV 5,0 4,5 4,5 3,6 3,6 3,6 3,6

NV Het Havengebouw Amsterdam 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

NV Luchthaven Schiphol 12,0 12,9 12,9 12,0 12,0 12,0 12,0

NV NUON 15,0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt

NUON Energy nvt 9,2 9,2 9,8 6,5 7,0 3,8

Alliander nvt 4,9 4,9 6,0 6,0 6,0 6,0

NV Stadsherstel Amsterdam 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam 3,1 3,6 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1

RAI Holding BV 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Voorziening dividenduitkering Schiphol -9,5 0,0 0,0 nvt nvt nvt nvt

Totaal 27,6 37,7 37,4 36,4 33,0 33,6 30,4

Lasten 14,5 10,1 10,1 10,7 11,4 11,4 11,4

Saldo 13,1 27,6 27,3 22,1 21,6 22,2 19,0
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4.4 Belangrijkste ontwikkelingen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen bij de verbonden partijen. Nadere 
informatie over de andere verbonden partijen is te vinden in de rekeningen van de gemeentelijke diensten.

GVB	Holding	NV	

Rechtsvorm NV

Vestigingsplaats Amsterdam

Publiek belang behartigd Het op een efficiënte en effectieve wijze (doen) voorzien in de behoefte 
aan openbaar vervoer en overig personenvervoer.

Wijze van behartiging 100% aandeelhouder

Hoogte financiële relatie in 2010 € 78,83 miljoen. (boekwaarde) 
€ 310,7 miljoen. (lening waarmee de activa in GVB Activa BV en GVB 
Veren BV gefinancierd worden, stand 31 december 2010) 

Bereikte beleidsresultaten in 
2010

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft de 
OV-concessie 2012-2018 in principe onderhands gegund. Hiervoor is 
een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Amsterdam en de 
Stadsregio. Met de overeenkomst is een deel van de bevoegdheid als 
aandeelhouder overgedragen aan de Stadsregio Amsterdam. Tevens 
zijn statutenwijzigingen doorgevoerd bij GVB Holding NV en GVB 
Exploitatie BV, waarbij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
van GVB de bevoegdheid heeft gekregen om zaken als de begroting, 
het bedrijfsplan en belangrijke besluiten van GVB goed te keuren. 
Daarmee heeft de Stadsregio de doorslaggevende zeggenschap 
verkregen, die nodig is om de concessie onderhands te gunnen. Door 
het aantreden van het nieuwe kabinet staat de houdbaarheid van de 
verleende concessie ter discussie. Het gaat daarbij om enerzijds de 
aangekondigde bezuinigingen op het openbaar vervoer, m.n. ook in 
de grote steden en anderzijds de wens van het kabinet tot (alsnog) 
openbaar aanbesteden van de concessie. De consequenties van deze 
ontwikkelingen worden onderzocht. 

GVB is met de gemeente (DIVV) in bespreking over de inbesteding 
van beheer en onderhoud van de railinfrastructuur. GVB heeft een 
bieding ingediend, DIVV beoordeelt of deze bieding als marktconform 
kan worden beschouwd en, bij een positieve uitslag, tot onderhandse 
gunning overgegaan kan worden.

In 2010 begroot dividend € 5 miljoen

In 2010 uitgekeerd dividend € 4,5 miljoen

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening

2009

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening 

2009

Gemeentelijke risico’s GVB is grotendeels afhankelijk van de concessie Amsterdam. Deze 
loopt af op 1 januari 2012. De concessie vanaf 2012 is onder marktcon-
forme voorwaarden onderhands gegund aan GVB. De gevolgen van 
het kabinetsstandpunt rond bezuiniging en aanbesteding zijn nog niet 
uitgekristalliseerd (zie ook ‘bereikte beleidsresultaten’) De bedrijfsresul-
taten en het dividend kunnen hiermee onder druk komen te staan. 

Wijzigingen in 2010 n.v.t.
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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 2010 9,2% aandeelhouder

Bereikte beleidsresultaten in 
2010

De Energiekamer (EZ/NMa) reguleert Alliander, zodat Alliander 
gehouden is haar activiteiten uit te voeren conform hun regelgeving. 

In 2010 begroot dividend In de begroting 2010 werden Nuon Energy NV en NV Alliander nog 
ongesplitst vermeld onder de naam NV Nuon. Zodoende is er geen 
dividend begroot specifiek voor Alliander

In 2010 uitgekeerd dividend € 4,9 miljoen

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening 

2009

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening 

2009

Gemeentelijke risico’s Via de regulering zijn de inkomsten van Alliander weinig risicovol. 

Wijzigingen in 2010 n.v.t.

Nuon	Energy

Rechtsvorm NV

Vestigingsplaats Amsterdam

Publiek belang behartigd N.v.t., wordt daarom verkocht

Wijze van behartiging Aandeelhouderschap

Hoogte financiële relatie in 2010 Per 1 juli 2009 4,6% aandeelhouder

Bereikte beleidsresultaten in 
2010

n.v.t.

In 2010 begroot dividend In de begroting 2010 werden Nuon Energy NV en NV Alliander nog 
ongesplitst vermeld onder de naam NV Nuon. Zodoende is er geen 
dividend begroot specifiek voor Nuon Energy.

In 2010 uitgekeerd dividend € 9,2 miljoen.

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening 

2009

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening 

2009

Gemeentelijke risico’s n.v.t.

Wijzigingen in 2010 In 2011 wordt conform afspraak weer een plukje aandelen aan 
Vattenfall verkocht (15% van het initiële belang).

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 2010 20% aandeelhouder
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Bereikte beleidsresultaten in 
2010

Bestendigen hub-functie van de luchthaven.

In 2010 begroot dividend € 2,5 miljoen. (€ 12 miljoen minus een voorziening van € 9,5 miljoen. 
voor het opvangen van een lagere dividenduitkering).

In 2010 uitgekeerd dividend € 12,9 miljoen

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening 

2009 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening 

2009

Gemeentelijke risico’s Eventuele slechte (financiële) prestaties komen terug in een lager 
dividend, maar waarschijnlijk nog meer in minder economische spin off.

Wijzigingen in 2010 n.v.t.

Cition	BV

Rechtsvorm BV

Vestigingsplaats Amsterdam

Publiek belang behartigd Per 1 januari 2010 zijn, uit de dienst Stadstoezicht, de fiscale parkeerac-
tiviteiten verzelfstandigd en ondergebracht in Cition BV

Wijze van behartiging 100% van de aandelen

Hoogte financiële relatie in 2010 Boekwaarde € 18.000. De gemeente heeft een lening verstrekt van  
€ 4,5 miljoen Verder is er een kredietfaciliteit van maximaal  
€ 10 miljoen.

Bereikte beleidsresultaten in 
2010

Inzetten op verlaging van ziekteverzuim en verhogen van 
klanttevredenheid

In 2010 begroot dividend € 5,7 miljoen

In 2010 uitgekeerd dividend € 6 miljoen. De dividenden worden verantwoord in de begroting van 
Bestuursdienst.

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening 

2009

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening 

2009

Gemeentelijke risico’s n.v.t.

Wijzigingen in 2010 Cition is onderwerp van een positioneringsonderzoek.

AT5	Holding	BV

Rechtsvorm BV

Vestigingsplaats Amsterdam

Publiek belang behartigd Het zorg dragen voor een onafhankelijke, kwalitatieve en lokale 
nieuwsvoorziening ten behoeve van de Amsterdamse burgers.

Wijze van behartiging De gemeente heeft 1 prioriteitsaandeel in AT5. De rest van de 
aandelen is in handen van de Stichting Beheer AT5.

Hoogte financiële relatie in 2010 Boekwaarde € 100 

Bereikte beleidsresultaten in 
2010

Het bieden van een goede lokale nieuwsvoorziening, terwijl de 
bedrijfsvoering op orde is.

In 2010 begroot dividend € 0

In 2010 uitgekeerd dividend € 0

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening 

2009

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening 

2009
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Gemeentelijke risico’s De gemeente verstrekt voor 2011 een subsidie van € 2,85 miljoen. 
En AT5 ontvangt jaarlijks € 1,4 miljoen. zogenaamde ‘voormalige 
kabelgelden’ tot 2013. Daarnaast heeft AT5 een extra incidentele 
subsidie ontvangen van €750.000 om het begrotingstekort over 2010 
te dichten.

Wijzigingen in 2010 n.v.t.

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 2010 € 240.000 (boekwaarde)

Bereikte beleidsresultaten in 
2010

Geen, zie “Publiek belang behartigd”.

In 2010 begroot dividend € 200.000

In 2010 uitgekeerd dividend € 336.414

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening 

2009

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening 

2009

Gemeentelijke risico’s Er is een beperkte kans op ingrijpende gevolgen. De leegstand is 
sterk afgenomen doordat in 2010 Cordaan een aantal verdiepingen 
heeft betrokken. Wel blijft het risico op leegstand in het Havengebouw 
groter dan enkele jaren geleden, vanwege de recessie.

Wijzigingen in 2010 De procedure voor verkoop van het gemeentelijk aandelenpakket is in 
2008 gestart. Vanwege de economische malaise in de vastgoed-
sector in het voorjaar in 2009 tijdelijk opgeschort. Medio 2010 zijn 
gesprekken gestart met een mogelijk geïnteresseerde partij. Deze zijn 
nog gaande.

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 2010 25% van de aandelen

Bereikte beleidsresultaten in 
2010

Zie “Publiek belang behartigd”

In 2010 begroot dividend € 500.000

In 2010 uitgekeerd dividend € 500.000 (over boekjaar 2008. Over boekjaar 2009 was het resultaat 
onvoldoende)

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening 

2009

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening 

2009

Gemeentelijke risico’s Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties 
kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen.

Wijzigingen in 2010 n.v.t.
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4.5 Positioneringsprojecten

4.5.1	 Voorgenomen	privatisering	van	Cition	BV	

Het voorgenomen besluit tot aanbesteding in 2012 van de contracten voor parkeerhandhaving en het 
overgaan van Cition BV naar de winnaar van die aanbesteding, zal in het najaar van 2011 voorgelegd worden 
aan uw Vergadering. Op basis van de door uw Vergadering naar voren gebrachte wensen en bedenkingen 
zal ons College vervolgens een besluit nemen.

4.5.2	 Positionering	Haven	Amsterdam

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. Bij dit onderzoek zijn de voor- en nadelen van een eventuele verzelfstandiging 
onderzocht en is onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van verzelfstandiging in een 
overheids NV.

4.5.3	 Positionering	Stadsbank	van	Lening

In 2010 is onderzoek gestart naar de positionering van de Stadsbank van Lening (SBL). Daarbij is gekeken 
naar de toegevoegde waarde van SBL voor het armoedebeleid van de gemeente. De positionering is 
mede in het licht bezien van de vernieuwing van de Pandhuiswet (verwacht wordt dat deze in 2012 ingaat) 
In december heeft ons College het principebesluit tot verzelfstandiging genomen (denkfase), dat in januari 
2011 aan de Raadscommissies is voorgelegd. Gehoord het advies van de Raadscommissie heeft ons College 
besloten het (principe)besluit tot verzelfstandiging in te trekken en SBL te handhaven.

4.5.4	 Positionering	VGA	Verzekeringen

In 2010 is onderzoek gestart naar de positionering van VGA Verzekeringen (VGA). Daarbij wordt bekeken of 
VGA aansluiting kan vinden bij een andere dienst of dat schaalvergroting mogelijk is door een bredere markt 
dan alleen de gemeente Amsterdam te bedienen. In maart 2011 is het onderzoek afgerond. Gebleken is dat 
zowel de organisatievorm als de wijze waarop VGA is opgehangen aan de gemeentesecretaris optimaal is.

4.5.5	 Fusie	Binnenwaterbeheer	Amsterdam	met	Waternet

Op 7 juli 2010 heeft uw Vergadering ingestemd met het per 1 januari 2011 onderbrengen van de dienst 
Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA) in de stichting Waternet (dit is de afronding van de onderzoeksfase) 
en met het starten van de uitvoeringsfase. Het gaat hier formeel om een uitplaatsing, waarbij de statuten 
en samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de stichting Waternet zijn uitgebreid met de 
taken van BBA. Met de fusie wordt op termijn, vanaf 2013 een structurele besparing voortkomend uit 
synergievoordelen voorzien, die geschat wordt op ca. € 1 miljoen per jaar. In de 2e helft van 2010 is het 
ontwerpbesluit en het definitief besluit voorgelegd aan ons College en aan Gedeputeerde Staten van de 
provincie.

4.6 Stadsdelen

De stadsdelen worden beschouwd als verbonden partijen van de centrale stad. De stadsdelen zijn 
zelfstandig bevoegd tot het behartigen van de publieke belangen door middel van verbonden partijen. Deze 
verbonden partijen worden begroot en verantwoord in de stadsdeelrekeningen en zijn niet opgenomen in 
de gemeentelijke jaarrekening.

In het kader van de verbetering van het bestuurlijk stelsel is het aantal stadsdelen per 1 mei 2010 
teruggebracht naar zeven.
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4.7 Gemeenschappelijke regelingen

Naast de privaatrechtelijke rechtspersonen kent de gemeente gemeenschappelijke regelingen. Belangrijke 
gemeenschappelijke regelingen zijn: Stadsregio Amsterdam, de recreatieschappen en Veiligheidsregio 
Amsterdam Amstelland. In 2010 hebben zich geen ingrijpende wijzigingen in de verhoudingen voorgedaan.

4.8 Overzicht gemeentelijke verbonden partijen

Hieronder is een uitputtend overzicht weergegeven van de gemeentelijke verbonden partijen, zoals deze in 
de rekeningen van de afzonderlijke diensttakken worden genoemd en toegelicht.

Naam Rechtsvorm Beherende dienst

Vereniging van Directeuren van Gemeentelijke 
Accountantsdiensten

Vereniging ACAM Accountancy en 
Advies

NV Afvalverwerkingsinrichting Gemeente 
Amsterdam

NV Afval Energie Bedrijf

NV AEC NV Afval Energie Bedrijf

NV HRC NV Afval Energie Bedrijf

Westpoort Warmte BV BV Afval Energie Bedrijf

Stadsregio Amsterdam Gemeenschappelijke 
Regeling

Bestuursdienst 
Amsterdam

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Gemeenschappelijke 
Regeling

Bestuursdienst 
Amsterdam/ GGD 
Amsterdam

GVB Holding NV NV Concern

Alliander NV Concern

Nuon Energy NV Concern

Luchthaven Schiphol NV Concern

Cition BV BV Concern

AT5 Holding BV BV Concern

NV Het Havengebouw Amsterdam NV Concern

Rai Holding BV BV Concern

NV Zeedijk NV Concern

Beurs van Berlage CV/BV Concern

NV Stadsherstel Amsterdam NV Concern

Exploitatiemaatschappij Carré BV Concern

NV Bank Nederlandse Gemeenten NV Concern

NV VGA NV Concern

NV Holding Servicebedrijven Groot Amsterdam 
(SGA)

NV Concern

Fabchannel Holding BV Concern

NV Maatschappij tot Exploitatie v/h Hotel en 
Café “Hollandais” 

NV Concern/ Ontwikkel-
ingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam

Stichting J.H. Christiaanse Stichting Dienst Belastingen

Stichting Goois Natuurreservaat Stichting Dienst Ruimtelijke 
Ordening

Recreatieschap het Twiske Gemeenschappelijke 
Regeling

Dienst Ruimtelijke 
Ordening

Recreatieschap Spaarnwoude Gemeenschappelijke 
Regeling

Dienst Ruimtelijke 
Ordening
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Recreatieschap Groengebied Amstelland Gemeenschappelijke 
Regeling

Dienst Ruimtelijke 
Ordening

Landschap Waterland Gemeenschappelijke 
Regeling

Dienst Ruimtelijke 
Ordening

Recreatieschap Vinkeveense plassen Gemeenschappelijke 
Regeling

Dienst Ruimtelijke 
Ordening

Wigo4it U.A. Coöperatieve Vereniging Dienst Werk en Inkomen

Schiphol Area Development Company NV Economische Zaken

Amsterdam Science Park CV/NV Economische Zaken

WTCW CV/NV Economische Zaken

Amsterdam Clipper Beheer BV Economische Zaken

Amsterdam Toerisme en Congresbureau Vereniging/ BV Economische Zaken

Amsterdamse Innovatiemotor Stichting Economische Zaken

Kenniskring Stichting Economische Zaken

Amsterdam Partners Stichting Economische Zaken

Amsterdamse Compagnie NV Economische Zaken

Startgoed Amsterdam BV Economische Zaken

Life Sciences Fonds Amsterdam BV Economische Zaken

Stichting Landelijk Coördinatiecentrum voor 
Reizigersadvisering

Stichting GGD Amsterdam

Stichting Regionale ambulancevoorziening 
Agglomeratie Amsterdam

Stichting GGD Amsterdam

OGZ Amstelland Gemeenschappelijke 
Regeling

GGD Amsterdam

Bouw- en Handelsmaatschappij Hallum BV Haven Amsterdam

Hallum Cruise BV Haven Amsterdam

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het 
NZKG

NV Haven Amsterdam

Amsterdam Westpoint Vof Haven Amsterdam

Amsterdam Logistics Group BV Haven Amsterdam

Investeringsmaatschappij NZKG CV/BV Haven Amsterdam

Hafen Duisburg/Amsterdam 
Beteiligungsgesellschaft

mbH Haven Amsterdam

Waterkant CV/BV Haven Amsterdam

Amsterdam Port Consultants Stichting Haven Amsterdam

Collectieve Beveiliging Amsterdam Stichting Haven Amsterdam

Ecoports Stichting Haven Amsterdam

Industrieel Toerisme Regio Amsterdam Stichting Haven Amsterdam

Nederland Distributieland Stichting Haven Amsterdam

Promotie cruisevaart 
Amsterdam-Noordzeekanaalgebied

Stichting Haven Amsterdam

Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping Stichting Haven Amsterdam

Nationale Nautische verkeersdienstopleiding Stichting Haven Amsterdam

Exploitatie Maatschappij Amerikahaven BV Haven Amsterdam

Westpoort Bereikbaar Stichting Haven Amsterdam

Logistics Platform Stichting Haven Amsterdam

Keyrail BV Haven Amsterdam

Amsterdam Ports Association Stichting Haven Amsterdam

Portbase BV Haven Amsterdam

Amsterdam Participatie Glasvezelnet Holding BV Ontwikkelingsbedrijf 
Gemeente Amsterdam
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Gemeenschappelijk Glas Amsterdam BV Ontwikkelingsbedrijf 
Gemeente Amsterdam

Glasvezelnet Amsterdam BV Ontwikkelingsbedrijf 
Gemeente Amsterdam

Stichting Prioriteit Glasvezelnet Amsterdam Stichting Ontwikkelingsbedrijf 
Gemeente Amsterdam

Scheepsexploitatiemaatschappij BAVO NV Ontwikkelingsbedrijf 
Gemeente Amsterdam

Brasa Stichting Ontwikkelingsbedrijf 
Gemeente Amsterdam

Amsterdam participatie Lutkemeer BV Ontwikkelingsbedrijf 
Gemeente Amsterdam

Amsterdams Archieffonds Stichting Stadsarchief

N.V. Watertransportmaatschappij 
Rijn-Kennemerland

NV Waternet

Het Waterlaboratorium N.V. NV Waternet

KWR (KIWA Water Research) BV Waternet

Reststoffenunie N.V. NV Waternet
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5	 Onderhoud	van	kapitaalgoederen

5.1 Inleiding

Deze paragraaf geeft uw Vergadering inzicht in de onderhoudssituatie van de kapitaalgoederen die in bezit 
zijn van de gemeente Amsterdam. 

De Jaarrekening 2010 geeft ten opzichte van de Begroting 2010 voor het onderhoud van kapitaalgoederen 
een daling van € 105,8 miljoen te zien (38%). Deze daling is nagenoeg geheel toe te schrijven aan de 
categorie Infrastructuur metro/tram en in het bijzonder aan de veel lagere uitgaven (€ 40,4 miljoen) dan 
begroot (€ 143,2 miljoen) voor de Renovatie Oostlijn. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen over de afgelopen 
periode. Al in de Jaarrekening 2009 werd € 47,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot, naar aanleiding 
van de opdracht van uw Vergadering aan ons College onderzoek te verrichten naar een hoger ambitieniveau, 
waardoor de werkzaamheden aan de ondergrondse stations zijn verschoven naar latere jaren. In de 
Begroting 2011 werkte dat door en werd € 40,2 miljoen begroot voor Infrastructuur metro/tram waar 
dat in de Begroting 2010 nog € 143,2 miljoen was. De Jaarrekening 2010 sluit met een besteding van  
€ 40,4 miljoen nauw bij deze ontwikkeling aan. 

Verder zijn er ten opzichte van de Begroting 2010 voor Installaties, machines en apparaten en Gebouwen 
significante verschillen te melden. Voor Installaties, machines en apparaten nemen de bestedingen toe met 
€ 6,3 miljoen (22%) verspreid over een aantal posten waarvan die voor parkeerautomaten (€ 1,4 miljoen) de 
hoogste is en voor Gebouwen daalden de bestedingen ten opzichte van begroot met € 3,9 miljoen (22%), 
een daling waarvoor geen specifieke oorzaak is aan te wijzen. 

Tabel: Onderhoudslasten (bedragen x € 1 miljoen)

Categorie
Rekening 
2009

Begroting 
2010

Rekening 
2010

Wegen 8,2 10,9 9,0

Bruggen 6,2 6,7 6,4

Sluizen en oevers 1,6 1,8 1,6

Tunnels 3,0 5,3 5,1

Kades/steigers 0,4 0,4 0,5

Riolering 37,6 36,1 35,2

Water 6,8 6,8 5,1

Groen 1,2 0,7 1,2

Gebouwen 14,2 18,1 14,2

Materieel 0,3 0,4 0,2

Verkeersregelinstallaties 6,0 6,4 6,4

Openbare verlichting 24,7 11,1 10,5

Infrastructuur metro/tram 86,5 143,2 40,4

Installaties, machines en apparaten 32,8 28,6 34,9

Totaal 229,5 276,4 170,7

De totale besteding voor het onderhoud kapitaalgoederen was in de Jaarrekening 2010 € 69,3 miljoen (29%) 
lager dan in de Jaarrekening 2009. En ook nu is bij vergelijking de besteding voor de categorie Infrastructuur 
metro/tram beduidend lager: € 46,1 miljoen (53%); de ontwikkelingen die hieraan tengrondslage liggen zijn 
hierboven al aangegeven. Voor Openbare verlichting werd € 14,2 miljoen (57%) minder besteed, en dat had 
te maken met het feit dat er in 2009 sprake was van vervanginginvesteringen die werden meegerekend; 
dat heeft zich dit jaar niet voorgedaan. De besteding voor Installaties, machines en apparaten was € 9,9 
miljoen (22%) lager omdat de kosten van het verbeterprogramma voor de Hoogrendement Centrale van het 
Afvalenergiebedrijf lager bleken dan begroot. Voor het overige zijn er geen grote verschillen aanwijsbaar.
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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 
samengevat naar hun effecten. 

l 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

 - Verkeersveilig-
heid neemt af 

 - Reële kans op 
aansprakelijk-
heidsstelling

 - Verkeersveilig-
heid blijft 
constant

 - Enige kans op 
aansprakelijk-
heidsstelling

 - Verkeersveilig-
heid neemt toe, 

 - Nauwelijks kans 
op aansprakelijk-
heidsstelling

 - Verkeersveilig-
heid neemt fors 
toe, 

 - Minimale kans op 
aansprakelijk-
heidsstelling

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 aanstoot-
gevende teksten 
snel verwijderd

 - Veel standaard-
materiaal,

 - 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

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. 
De budgetten zijn hiervoor echter niet beschikbaar, het gevaar dreigt dus dat de uitstraling van deze 
objecten zal verminderen. 
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Hervormingen en bezuinigingen
De gemeente Amsterdam zal vanaf 2011 het niveau sober hanteren voor beheer en onderhoud van de 
infrastructuur. Consequenties hiervan zijn in beeld gebracht in de nota Beheren op Niveau. Zoals in de Nota 
BON beschreven, hebben de maatregelen die leiden tot het niveau sober gevolgen voor de uitstraling 
van de stad, de kwaliteit van de verkeersafwikkeling , de sociale veiligheid en de leefbaarheid. Een sober 
onderhouden infrastructuur betekent in algemene zin dat er een verschuiving plaatsvindt van pro-actief 
beheer en preventief onderhoud naar een meer re-actieve opstelling en correctief onderhoud. Maar omdat 
het niveau sober voor het eerst zal worden toegepast, zijn de effecten nog niet met zekerheid aan te geven. 
Te verwachten effecten zijn: een toename van klachten van burgers, meer storingen en uitval, verkorte 
levensduur objecten, verloedering straatbeeld en minder doorstroming. Ook zal vanwege een beperking van 
de ambtelijke capaciteit de aandacht meer gericht worden op de noodzakelijke onderhoudsprocessen en 
-activiteiten en minder op zaken zoals duurzaamheid en innovatie.

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 van 38% tot 15% gedaald in 2009. Dit percentage komt 
overeen met de landelijke CROW-normering1, waarbij 15% aan wegen in een onvoldoende technische staat 
wordt geaccepteerd, maar beantwoord nog niet aan het niveau verzorgd uit de Nota BON dat op 13% is 
genormeerd. 
In 2010 is een begin gemaakt met een rapportage op basis van het Meerjaren Onderhoudsplan Wegen 
2010 – 2014. In deze rapportage wordt het huidige kwaliteits- en onderhoudsniveau van het areaal van het 
Hoofdnet Auto gekoppeld aan de kosten die er mee gemoeid zijn dat areaal gedurende de planperiode 
op het onderhoudsniveau verzorgd te brengen dan wel te houden. De rapportage wordt in de eerste helft 
van 2011 afgerond, zodat dan de relatie tussen kwaliteitsniveau en kosten inzichtelijk zal zijn. Ook wordt in 
de eerste helft van 2011 het in 2010 begonnen onderzoek naar de kostenkengetallen voor de verschillende 
soorten onderhoudsmaatregelen aan het Hoofdnet Auto – groot onderhoud, vervanging en reconstructie 
– afgerond. 

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, 
de laatste heeft plaatsgevonden in 2009. 
Aan de hand van nader wegenbouwkundig onderzoek wordt bepaald welke maatregel(en) – deklaagvervan-
ging 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. Het Groot Onderhoudprogramma 2010 is conform de planning uitgevoerd.

Het huidige niveau van de onderhoudssituatie van het Hoofdnet Auto zit dus tussen sober en verzorgd in. 
Zoals we hierboven in de tabel waarin de beheersniveaus van Beheren op Niveau zijn uitgewerkt al zagen, 
worden behalve de technische staat ook de verkeersveiligheid en de doorstroming mee gewogen. Hiervoor 
worden vaak separate programma’s ingezet, bijvoorbeeld voor de aanpak van black- spots of bevordering 
van doorstroming, die aan verschillende hoofdnetten ten goede komen. 

1 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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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	

In 2010 en 2011 worden nut en noodzaak van het bestaande systeem van bewegwijzering in de haven 
onderzocht. Door grote infrastructurele wijzigingen (Westrandweg, 2e Coentunnel) verwachten wij de 
nodige grote aanpassingen aan een systeem dat elk jaar minder gebruikers trekt. Onderhoud aan dit 
systeem beperken we voorlopig tot minimaal instandhouding, terwijl DRO een visie voor de havenbeweg-
wijzering in de nabije toekomst ontwikkelt. Het bestaande systeem is erg onderhoudsgevoelig en vraagt 
bij gebiedsuitbreiding en gebiedsontwikkeling veel aanpassingen. Grootschalige aanpassingen aan het 
bestaande bewegwijzeringsysteem zijn aan te merken als vervangingsinvesteringen en worden gedekt vanuit 
het meerjarige investeringsplan.

De onderhoudsbegroting voor het deel Haven is adequaat en de bestedingen zijn conform de begroting.  
Er is geen aanleiding om de onderhoudspost in de begroting te wijzigen. Voor wat betreft Westpoort merken 
we op dat in 2009 de integratie van de taken voor dit gebied en die voor Haven Amsterdam op gang is 
gekomen, maar dat met ingang van de geactualiseerde begroting voor 2010 er in de onderhoudsbegroting 
voor groot onderhoud voor infrastructuur in dit gebied geen reserve meer is opgenomen. Westpoort is 
een verantwoordelijkheid van OGA en Haven Amsterdam. De belangrijkste kwaliteit van het gebied is de 
bereikbaarheid. De plangebieden omvatten kantoren, bedrijven en een gebiedscentrum. 

5.4 Bruggen

Op dit moment ligt het beheer en onderhoud van bruggen het kwaliteitsniveau iets onder niveau verzorgd. 
Bij de Begroting 2011 is besloten het onderhoud te richten op het niveau sober. De effecten worden 
zichtbaar door toename van graffiti op de objecten. Alleen aanstootgevende teksten worden nog verwijderd. 
Hierdoor zal het aantal klachten en meldingen mogelijk toenemen. De monumentale en gezichtbepalende 
bruggen krijgen geen extra aandacht meer. De uitstraling van deze objecten zal daardoor verminderen. 
De gemiddelde staat van onderhoud zal het niveau verzorgd niet meer halen. In de komende jaren daalt 
het niveau verder richting sober waardoor het risico bestaat op de toename van het aantal storingen en 
vermindering van de bereikbaarheid van de stad. 

5.5 Sluizen en oevers

5.5.1	 Sluizen

Ook het kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud van sluizen is iets onder verzorgd. Ook voor de 
monumentale sluizen geldt dat ze geen extra aandacht meer krijgen en dat hun uitstraling daardoor zal 
verminderen.

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. 
In de Nota Stedelijke Infrastructuur 2006 is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen centrale stad en 
stadsdelen betreffende het groot onderhoud en vervanging van kades en oevers in hoofdzaak vastgelegd. 
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Op onderdelen is een vervolgonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek zijn voorstellen geformu-
leerd voor verduidelijking van de verdeling van verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van kades 
en oevers langs hoofdvaarwegen en secundaire vaarwegen. Deze voorstellen zullen in de geüpdate Nota 
Stedelijke Infrastructuur opgenomen worden 

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 een inventarisatie heeft aangetoond 
dat de tunnels niet voldoen aan de nieuwe, strengere eisen die aan de veiligheid van tunnels worden 
gesteld. Binnen het project RAW (Renovatie Amsterdamse Wegtunnels) 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. De scopeomvang van de werkzaamheden 
wordt in 2011 vastgesteld. De komende jaren zal flink geïnvesteerd moeten worden in de renovatie van 
installaties en ingrijpende maatregelen om alle tunnels aan de veiligheidswet te laten voldoen. Deze 
werkzaamheden zijn gestart in de zomerperiode van 2009 en lopen door tot 2014.

5.7 Kades en steigers

5.7.1	 Steigers	

De onderhoudssituatie van de steigers is goed. Bijna alle houten steigers zijn vervangen door stalen 
exemplaren van grotere afmetingen. Wel ontstaat er in toenemende mate schade aan de drijvende steigers 
aan de De Ruyterkade, daarom zijn de onderhoudsposten verhoogd. Gezien de staat van onderhoud 
zal groot onderhoud eerder nodig zijn dan gepland. Het groot onderhoud zal ten laste komen van de 
reserveringsposten die voor dat doel zijn verhoogd.
In de Houthavens en bij ADM zijn nieuwe steigers aangelegd die na overdracht in de onderhoudsbegroting 
worden opgenomen. Voor diverse afmeerpalen is het groot onderhoud de afgelopen jaren uitgesteld. De 
komende jaren zullen die groot onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd. 

5.7.2	 Kades	

De staat van onderhoud van de kades is redelijk tot goed te noemen. In verband met een waarneembare 
afname van kwaliteit van een aantal stalen damwandconstructies is de controle op kwaliteit van de kades 
verscherpt en de frequentie van de controle verhoogd. Voor deze post is een grote reservering aanwezig, die 
vaker zal worden aangesproken.

5.7.3	 Lichterinstallatie	IJ-palen

Grote schepen die niet door de sluizen kunnen vanwege teveel diepgang worden gelichterd. Een beperkt 
deel van de lading wordt dan overgeheveld op kleinere schepen, zodat het zeeschip alsnog door de sluizen 
kan. Sinds een aantal jaren dalen de onderhoudskosten aan de lichterinstallatie IJ-palen in IJmuiden en de 
geschatte posten voor onderhoud zijn dan ook met ingang van 2009 verlaagd. Vernieuwing van palen is niet 
direct aan de orde is, en ook gezien de te verwachten ontwikkelingen rond het lichteren (Tweede Zeesluis), 
wordt de opbouw van de reserve voor dit object voorlopig bevroren. Indachtig het grote schaderisico dat dit 
object loopt, blijft de risicoreservering voor dit object wel gehandhaafd.
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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 regenwater-

riool 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

Waternet ontwikkelt zich tot een meer informatiegestuurde organisatie. Daarbij is een onderhoudsmanage-
ment systeem (OMS) dat ervoor zorgt dat de juiste informatie wordt vastgelegd en dat het onderhouds-
proces zo optimaal mogelijk kan worden gestuurd een vereiste. Waternet heeft gekozen voor Maximo als 
systeem voor onderhoudsmanagement. De applicatie is inmiddels operationeel, maar moet nog ingericht 
worden voor de rioolgemalen. In 2010 is een Plan van Aanpak opgesteld voor de implementatie. Dit traject 
start begin 2011 en loopt door tot in 2012. Medio 2010 is het Ontwerp en Beheerplan Gemalen 2010 – 2015 
vastgesteld waarin het beleid ten aanzien van het ontwerp en beheer van de Amsterdamse rioolgemalen is 
vastgelegd. In het plan zijn verbeteracties voor dit proces van ontwerpen en beheren benoemd die in 2011 
verder uitgevoerd worden.

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, assetmanagement, verregaande 
automatisering en bouwt de optimalisering van de zuiveringsinstallatie trapsgewijs verder uit. 

De staat van het onderhoud van het leidingnet is goed te noemen. Het onderhoud wordt door middel 
van assetmanagement gestuurd: vervanging en onderhoud van het leidingnet is toestandsafhankelijk en 
risico gestuurd; 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

5.10.1	 Amsterdamse	Bos

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 2010 
voor deze posten toont dat circa € 245.000 meer is uitgegeven dan begroot. Dat betrof voornamelijk groen 
(€ 147.000) wegen (€ 95.000) en gebouwen (€ 68.000). In 2010 is een aantal bruggen gerenoveerd, waardoor 
er ten opzichte van de Begroting 2010 minder uitgaven zijn gedaan voor het reguliere onderhoud van de 
bruggen.

5.10.2	 Haven	Amsterdam

De Dienst Plaagdier Bestrijding van de GGD heeft in de haven de zwarte rat waargenomen. Om uitbreiding 
van de populatie te voorkomen worden door in aanzegging door de GGD door HA in de oevers rond diverse 
terminals beheersmaatregelen genomen. De kosten van die maatregelen worden ten laste gebracht van de 
risicovoorzieningen van oeverbeschermingen.

5.11 Gebouwen

5.11.1	 Inleiding

Een van de ombuigingen in de bedrijfsvoering betreft de gemeentelijke huisvestingslasten, oplopend tot 
structureel € 10 miljoen per jaar. Ons College heeft inmiddels kennis genomen van het concept van de 
strategische huisvestingsvisie van de Task Force Huisvesting. In de visie wordt uitgegaan van een centralisatie 
van de gemeentelijke (kantoor) huisvesting. Deze voorstellen zullen ingrijpende gevolgen hebben voor uw 
baten en lasten met betrekking tot huisvesting. In een afzonderlijk traject zult u geïnformeerd worden over 
inventarisatie van de te centraliseren huisvesting budgetten en de verwerking daarvan in de jaarstukken. 
Een en ander zal uiteraard ook gevolgen hebben voor het onderdeel gebouwen van de paragraaf over de 
gemeentelijke kapitaalgoederen.

5.11.2	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 beheren object:

(1) uitstekend:   nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit
(2) goed:   nieuwbouwkwaliteit met de eerste tekenen van feitelijke veroudering
(3) redelijk:   het verouderingsproces is over de hele linie duidelijk op gang gekomen
(4) matig:   het verouderingsproces heeft het gebouw (of elementen daarvan) duidelijk in de greep 
(5) slecht:   het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden c.q. heeft het gebouw 

(of elementen daarvan) zeer duidelijk in de greep
(6) zeer slecht:  een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder conditie 5

Er is 2010 regulier en groot onderhoud uitgevoerd aan stadhuis en installaties voor € 6,6 miljoen en dat was 
conform de Meerjarige Onderhoudbegroting (MOB). DFM werkt niet volgens de componentenbenadering 
voor de verschillende onderdelen van de gebouwen. Dat wil zeggen dat alle vervangingen die niet leiden 
tot levensduurverlenging van gebouwen onderdeel zijn van het groot onderhoud. Bij de Jaarrekening 2009 
is deze uitsplitsing voor het eerst extracomptabel gemaakt. Bij de actualisatie van de Begroting 2010 is deze 
splitsing in de begroting verwerkt.
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5.11.3	 Stadsarchief	Amsterdam	(SAA)

Om de onderhoudskosten in de toekomst te kunnen beheersen heeft SAA voorjaar 2009 de Monumen-
tenwacht 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. Op grond van dit rapport is de begroting van het SAA aangepast 
waardoor jaarlijks de nodig geachte werkzaamheden kunnen plaatsvinden. In 2010 is begonnen met groot 
onderhoud aan de Noord en Zuidgevel van gebouw De Bazel. Dit betreft vooral schilderwerk, voegwerk 
en onderhoud/reparatie van zonweringen en dergelijke. In 2011 worden de lengtegevels onder handen 
genomen als ook de uitvoering van schilderwerk.

5.11.4	 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 activiteitenplan-
ning per locatie. In 2010 zijn een groot aantal MJOP’s uitgevoerd. 
In 2011 en de daarop volgende jaren kan aan de hand van de MJOP’s het noodzakelijke onderhoud en 
de daarbij behorende kosten in kaart gebracht worden. Op basis van de MJOP’s en de toekomstplannen 
per locatie kunnen ook de hoogte van de benodigde voorzieningen en de jaarlijkse dotaties nauwkeuriger 
worden vastgesteld. Als gevolg van de heroverwegingen en de samenvoeging van Stadsdelen is er 
een vertraging opgetreden in de uitrol van de OKC’s (Ouder- en kindcentra). Hierdoor zijn een aantal 
voorgenomen verhuizingen en verbouwingen uitgesteld waardoor de kosten voor (groot)onderhoud in 
de komende jaren licht zullen stijgen omdat er nu langer gebruikt gemaakt wordt van bestaande locaties. 
Noodzakelijk onderhoud en aanpassingen zullen nu mogelijk alsnog uitgevoerd moeten worden om de 
locaties veilig, arbo conform en bruikbaar te houden voor de gebruikers en cliënten. 

5.11.5	 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 gemeentebe-
stuur 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 het onderhoud in 
opdracht van derden wordt niet verder ingegaan; het is afhankelijk van wat de opdrachtgever aangeeft.

Permanent Beheer
Doelstelling is panden in permanent beheer in goede staat van onderhoud te brengen en te houden. Voor 
alle panden zijn meerjaren onderhoudsplannen opgesteld (MOP) die het jaarlijks groot onderhoud aangeven 
om de kwaliteit te garanderen. Vereiste is wel dat panden renderen. Dit betekent dat er een evenwicht in 
inkomsten en onderhoudsuitgaven moet zijn. De panden met de kwalificatie `matig` worden afgestoten of 
zullen middels ingrepen naar `goed` worden gebracht. Bij het onderhoud wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van duurzame materialen.

Tijdelijke exploitatie
Bij tijdelijke exploitatie is het de doelstelling dat de panden wind- en waterdicht worden gehouden. 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. Aangezien de panden deel uitmaken van planologische ontwikkelingen is er geen sprake van een 
MOP. Het onderhoud is dus beperkt. Bij gevaar of calamiteiten wordt ingegrepen.

Panden Food Center
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. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Programma Facilitair en Bedrijven 
(onderdeel Food Center).
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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.

5.11.4	 Haven	Amsterdam

Voor de loodsen is opnieuw gekeken naar groot onderhoudsmaatregelen en middelgroot onderhoud. 
Diverse kosten van middelgroot onderhoud kunnen in de nabije toekomst direct worden gedekt vanuit de 
onderhoudsbegroting. 

De woningen in het gebied hebben een lage onderhoudsnorm aangezien ze bij het vrijkomen mogelijk 
direct gesloopt worden. Momenteel is Haven Amsterdam bezig het actief beëindigen van bewoning 
bestuurlijk te laten accorderen. Sinds een aantal jaren worden de onderhoudsposten voor de woningen 
verlaagd en worden minimale posten voor onderhoud opgenomen in de begroting. 

Met de verbouwing van het Haven Operationeel Centrum (HOC) is HA met RWS overeengekomen het 
beheer van het HOC te gaan uitvoeren en deels te bekostigen. In samenwerking met RWS is een onderzoek 
uitgevoerd naar de relevante onderhoudsposten, deze zijn daarop aangepast en verhoogd. 

De overgebleven voedingspunten van de gelijkstroominstallatie (stroomvoorziening van diverse 
havenkranen) zijn vanuit het project decentralisatie gelijkstroom nu ondergebracht bij de gebruikers zelf. 
De overtollige hoogspanningsruimtes zijn ontmanteld en gesloopt. De onderhoudsposten voor onderhoud 
aan deze objectgroep zijn de voorgaande jaren verlaagd, en een kleine voorziening wordt behouden om 
eventuele kosten van te verwijderen oude stroomkabels alsnog te dekken.

5.11.5	 Dienst	Maatschappelijke	Ontwikkeling	(DMO)

Voor het in kaart brengen van de onderhoudssituatie van de gemeentelijke kapitaalgoederen maakt DMO 
onderscheid in vier categorieën, die hierna nader worden toegelicht.

A.  Gebouwen in volledig eigendom van de gemeente en in administratief beheer bij DMO;
B.   Gebouwen waarvan het economisch eigendom (claimrecht) ligt bij de gemeente en het juridisch 

eigendom bij stichtingen (vooral onderwijsgebouwen);
C.  Gebouwen die worden gehuurd of geëxploiteerd en waarvan de huurder/ exploitant via DMO subsidie 

ontvangt voor activiteiten en /of specifieke kosten zoals bijvoorbeeld huurlasten, kapitaallasten en 
gebouwonderhoud.

D.  Gebouwen die door DMO worden gehuurd voor haar eigen huisvesting.

Categorie A
DMO heeft in totaal vijfentwintig gebouwen waarvan het volledig eigendom ligt bij de gemeente en 
het administratieve beheer bij DMO. Naar functie en onderhoudssituatie is de volgende onderverdeling 
gemaakt:

A.1 Sporthallen Zuid/Amsterdamse Bos (eigenaarslasten bij DMO)
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 voor administratief beheer overgedragen 
aan DMO. In 2009 werd een Meerjaren onderhoudsplan MOP) opgesteld voor de Sporthallen Zuid, waarmee 
in 2010 is gewerkt. In 2010 is het groot achterstallig onderhoud weggewerkt. Ook het structurele onderhoud 
van de gebouwen in het Amsterdamse Bos is in 2009 verwerkt in een MOP. Het onderhoud aan de eigen 
gebouwen is beperkt tot een minimum omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor structureel 
regulier en groot onderhoud.
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A.2 Cultuurgebouwen (eigenaarslasten bij gebruiker)
Alle gemeentelijke cultuurpanden, behalve het Stedelijk Museum en de Stadsschouwburg, zijn in het bezit 
van een MOP. Dit zijn: Theater Carré, het Muziekgebouw aan het IJ, de Stadsschouwburg, de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam (OBA), het Amsterdams Historisch Museum (AHM) met de gebouwen aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal en de Herengracht (Museum Willet Holthuysen).

A.3 Cultuurgebouwen (eigenaarslasten bij DMO)
Conform de Nota Cultuur onder Dak die in maart 2008 door uw Vergadering is aangenomen, zijn 11 cultuur-
panden met een grootstedelijke uitstraling, die in bezit waren van de stadsdelen 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. 

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)
�� Zeemanshoop (Prins Hendrikkade 142)

Op 31 juli 2009 is hier een 12e pand bijgekomen: bestemd voor huisvesting van Stichting De Appel. Voor 
de in het najaar van 2010 begonnen verbouwing heeft uw Vergadering een krediet ter beschikking gesteld. 
Voor alle genoemde panden is een MOP gemaakt. De lasten die hieruit voortvloeien worden gedekt uit de 
reguliere huurinkomsten.

Overige cultuurgebouwen in eigendom van de gemeente
Van twee 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 en De Engelenbak. Het huurregime van deze cultuurpanden is 
gelijk aan dat van de cultuurpanden van DMO. 

Categorie B

Onderwijsgebouwen
Met behulp van een meerjarig huisvestings plan zijn de behoeften aan onderhoud en (ver)nieuw bouw 
in beeld gebracht. In het zogenaamde Integrale Huisvestings plan (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 school-
gebouwen 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. 

Categorie C
Eind 2007 zijn er tussen de centrale stad het Stadsdeel Centrum en drie particuliere partijen afspraken 
gemaakt over het eigendom en de exploitatie van de Beurs van Berlage; de gemeente is voor 25% 
mede-eigenaar. 

Categorie D
Voor de door DMO gehuurde panden zijn de eigenaren in eerste instantie verantwoordelijk voor de 
kapitaalslasten, groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen. DMO is alleen verantwoordelijk voor het 
dagelijks onderhoud.
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Toelichting 

Categorie Rekening 2009 Begroting 2010 Rekening 2010

A - 750 1.407

B 657 1.287 850

C 4.868 1.850* 1.205

Totaal 5.525   

Cultuurgebouwen
In de begroting 2010 is € 750.000 begroot voor onderhoud Muziekgebouw aan het IJ (categorie A) en 
€ 350.000 voor onderhoud concertgebouw (categorie C). Deze posten zijn conform begroting besteed. 
Daarnaast is er € 1.500.000 begroot voor urgent onderhoud, waar nog geen verdeling in categorie A en C 
onderlag. In het overzicht hierboven is dit bedrag opgenomen bij categorie C. In totaal zijn er 9 subsidies 
verstrekt voor urgent onderhoud. Vier van deze subsidies betreffen categorie A, deze bedragen in totaal  
€ 657.030. Vijf vallen in categorie C, dit gaat in totaal om € 854.630

Onderwijsgebouwen
Uit het huisvestingsprogramma 2010 (categorie B) is € 386.904 besteed. De overige bestedingen hebben 
betrekking op afwikkeling uit huisvestingsprogramma’s oude jaren.

5.11.6	 Dienst	Wonen	Zorg	en	Samenleving

De Gemeente Amsterdam onderhoudt 15 woonwagenlocaties met in totaal 167 standplaatsen en heeft 
31 woonwagens in bezit die worden verhuurd. De uitgaven voor onderhoud van woonwagens en sanitaire 
voorzieningen bedroeg in 2010 € 108.807, een onderschrijding met ca. € 17.000.
In zijn algemeenheid gaat het om kleine reparatiewerkzaamheden aan de woonwagens, staanplaatsen en de 
sanitaire units (loodgieter-, timmer-, elektra- en bestratings-werkzaamheden) op verschillende locaties.

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 afgelopen jaren zijn de 
onderhoudskosten aan boeien toegenomen. In samenwerking met Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan 
een eenduidige vaarwegmarkering waarbij de bestaande markering voor een deel zal worden vervangen. 
De post voor groot onderhoud aan vaarwegmarkering zal daarom niet toenemen. Bij realisatie van de 
vernieuwing zal worden bezien op welke wijze deze post nog verder kan worden verlaagd. 

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, maar zal in verband met de bezuini-
gingen vanaf 2011 in twee tranches naar het niveau sober gaan. Mede in het kader van duurzaamheid, wordt 
onderzocht of de infrastructuur (masten, bekabeling) langer mee kan dan 20 jaar. 

5.13.1	 Verkeersmanagement

In het kader van Fileproof en stedelijk verkeersmanagement zijn er koppelingsvlakken aangebracht tussen 
Verkeersregelinstallaties (VRI) en Toeritdoseerinstallaties2 (TDI). Dit vergt extra onderhoud en datzelfde geldt 

2 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.

http://www.wegenwiki.nl/Turbulentie
http://www.wegenwiki.nl/Verkeerslicht
http://www.wegenwiki.nl/Verkeersregelinstallatie
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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. 

5.13.2	 Verkeersinformatiesystemen	

Zowel de vaste als de dynamische systemen zijn in goede staat, op niveau verzorgd, maar ook zij zullen in 
twee stappen naar niveau sober gaan. 

Binnen de vaste systemen worden auto- en fietsbewegwijzering aangelegd en onderhouden conform 
landelijke richtlijnen welke ook de referentie zijn voor het beheer van het voetgangerssysteem in de 
binnenstad en omliggende stadsdelen. De ontwikkeling van de afgelopen jaren m.b.t. de meer dynamische 
systemen is gekoppeld aan de ambities van verkeersmanagement. Deze ambities behelzen een betere 
benutting van de huidige infrastructuur door onder andere het ontwikkelen van scenario’s voor verschillende 
verkeerssituaties (spits, incident, evenement) teneinde een maximale benutting, betrouwbare reistijd 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. Er 
wordt een onderzoek verricht naar de wijze waarop de datacommunicatie tussen de centrale stuurcomputers 
en de systemen op straat op dit moment plaatsvindt. De verwachting is dat dit zal leiden tot een andere 
wijze van communiceren. 

5.14 Openbare verlichting

De gewenste staat van onderhoud voor de openbare verlichting was in 2010 niveau verzorgd, maar zal in 
2011 teruggebracht worden naar niveau sober. 
Op het aspect aardingsveiligheid scoort de installatie nu reeds minimaal tot sober en op een aantal locaties 
onderschrijdt het niveau waarschijnlijk zelfs de minimumnorm. Op 7 februari 2010 zijn ons College en de 
raadscommissie geïnformeerd over de KEMA onderzoeken over de veiligheidsrisico’s van de Amsterdamse 
lichtmasten. Op 16 juli 2010 is een bindende aanwijzing door de de Nederlandsen Mededingingsautoriteit 
(NMa) aan Liander opgelegd, waarin Netbeheerder Liander wordt opgedragen in een periode van twee 
jaar na het besluit de veiligheid van de lichtmastaansluitingen in Amsterdam te hebben verbeterd. Deze 
aanwijzing ligt in het verlengde van wat in de elektrotechnische branche in Nederland gebruikelijk is. De 
lichtmastaansluitingen op locaties met een verhoogd risico zoals scholen, speelplaatsen en parken zullen 
binnen een jaar door Liander op het door de NMa aangegeven veiligheidsniveau zijn gebracht. 
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 2010-2014. 

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. Eind 2009 heeft een algehele 
remplace van lampen plaatsgevonden. Voorts vonden in 2010 twee visuele inspecties plaats, die een 
overzicht opleverden 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 
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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

5.16.1	 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. Tot 2014 worden de 
stationsingangen van de Oostlijn nog aangepakt, zal het nieuwe station Kraaiennest in gebruik genomen 
worden en wordt de tunnelveiligheid naar het 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) hebben de theoretische 
technische levensduur echter overschreden. In het kader van AMSYS zullen deze systemen in de periode 
2013-2018 voor het grootste deel vervangen worden en robuust gemaakt.

5.16.2	 Tram

De traminfrastructuur (circa 215 km enkelspoor) bevindt zich momenteel net onder het niveau verzorgd. De 
technische staat is redelijk maar de kwaliteit staat onder druk en er zijn te weinig middelen om de infrastruc-
tuur weer op het niveau verzorgd te krijgen. De kwaliteit van de traminfrastructuur is in 2010 lager dan de 
kwaliteit in 2005. De traminfrastructuur is dus in waarde gedaald. 

Sinds 2005 is op sommige plekken in de stad sprake is van degeneratie van de klemverbindingen voor 
bevestiging van de tramrail. Dit lijkt te worden veroorzaakt door zwaardere belasting sinds de komst van 
de Combino, de zogeheten lage vloertrams die sinds 2002 in Amsterdam rondrijden, en heeft losliggende 
tramrails tot gevolg. 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 de problemen voordoen zijn aangepakt. 
Bovendien kan het probleem zich in de toekomst op meer locaties gaan voordoen. Losliggende tramrail leidt 
tot hogere kosten, die niet binnen de reguliere middelen gedekt kunnen worden. Hiervoor is nu en in de 
toekomst aanvullende dekking nodig. Hierover wordt met de Stadsregio overlegd. 

Op het gebied van de toegankelijkheid en de doorstroming zijn verbeteringen gewenst. Van de tramhalten is 
46% opgehoogd maar voor de overige 54% is nog een aanzienlijk budget benodigd. 
Op het gebied van de toegankelijkheid en de doorstroming zijn verbeteringen gewenst. 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 zijn (beperkte) financiële middelen beschikbaar voor bijvoor-
beeld de aanleg van vrije trambanen. Tegelijkertijd doet zich de ontwikkeling voor dat er door ruimtegebrek, 
bijvoorbeeld door aanleg van vrijliggende fietspaden bij reconstructies, steeds vaker wordt gekozen voor 
medegebruik van de trambaan door autoverkeer, waardoor de doorstroming weer in het geding komt. 

5.16 Installaties, machines en apparaten

Deze categorie behelst voornamelijk het onderhoud aan de installaties van het Afval Energie Bedrijf (AEB) 
die onder andere afval omzetten in elektriciteit. Het gaat om de Afvalenergiecentrale (AEC) en de Hoog 
Rendementscentrale (HRC). Deze installaties zijn in het bezit van de naamloze vennootschap AVI, volledig 
eigendom van de gemeente Amsterdam. De installaties worden dan ook tot de kapitaalgoederen van de 
gemeente gerekend en in de balans opgenomen onder materiële vaste activa. Met ingang van 1 januari 
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2010 zijn de parkeerautomaten overgegaan van de Dienst Stadstoezicht naar de Dienst Infrastructuur Verkeer 
en Vervoer (DIVV) en worden op deze plaats apart besproken. 

5.16.1	Afvalenergiebedrijf

In de Begroting 2010 was voor AEC voor onderhoud € 22,6 miljoen opgenomen. 
Voor HRC was € 5,6 miljoen opgenomen voor regulier onderhoud en € 13,3 voor het verbeterprogramma 
HRC onder het kopje afschrijvingen. Door voortschrijdend inzicht in de noodzaak van verbeterpunten en een 
aangepaste planning van de bijbehorende werkzaamheden zijn de werkelijke kosten van het verbeterpro-
gramma HRC in 2010 lager dan begroot. In de Actualisatie van de begroting was dit ook al meegenomen en 
naar beneden bijgesteld. 

Afvalenergiecentrale (AEC)
Omdat de AEC inmiddels 18 jaar in productie is, is de installatie toe aan groot onderhoud. In 2009 is 
hiermee een begin gemaakt en dit is in dat jaar betaald uit de exploitatie. Voor 2010 is er een krediet van 
€ 12 miljoen aangevraagd. Dit krediet komt voor rekening van de NV AEC, in verband met onderhoud 
‘verhuurdersbelang’. (De NV AEC is eigenaar van de installatie). De vervangingsinvesteringen worden 
uit dat krediet betaald. Het reguliere onderhoud is daardoor in 2010 een stuk lager (€ 6,7 miljoen) dan in 
2009. 

Hoog Rendementscentrale (HRC)
Voor de HRC geldt dat er een splitsing is in de onderhoudskosten tussen regulier onderhoud en onder-
houdskosten die verband houden met het verbeterprogramma HRC. De reguliere onderhoudskosten zijn ten 
opzichte van 2009 afgenomen met € 0,5 miljoen, omdat er in 2009 extra correctief onderhoud is gepleegd. 
De onderhoudskosten die in 2010 ten laste zijn gekomen van het verbeterprogramma HRC zijn lager dan in 
2009 omdat in 2009 eerst de essentiële grote verbeterpunten zijn aangepakt. In 2010 zijn de minder urgente 
verbeterpunten uitgevoerd. 

5.16.3	 Parkeerautomaten	

Bij de ontvlechting van de Dienst Stadstoezicht zijn de parkeerautomaten per 1 januari 2010 overgeheveld 
naar DIVV. De komende jaren zal een groot deel van het areaal via rendabele vervangingsinvesteringen 
worden vernieuwd. Naast de afschrijvingstermijnen zijn ook de betaal- en registratietechnologieën gewijzigd 
(belparkeren, kentekenparkeren), tevens zullen meer automaten contant-geld-vrij worden (minder braak). De 
stadsdelen zijn hiervoor de opdrachtgever en financier. De eisen aan beschikbaarheid en kwaliteit voor het 
dagelijks beheer en onderhoud van de parkeerautomaten zijn in een Service Level Agreement met Cition 
(uitvoering operationeel beheer en onderhoud) en de Stadsdelen (opdrachtgevers) vastgelegd. De komende 
jaren wordt in samenwerking met de stadsdelen onderzocht of de parkeerautomaten onderdeel kunnen 
worden van de Stedelijke Infrastructuur, zodat een hogere mate van uniformiteit en kwaliteit kan ontstaan 
tegen lagere beheerskosten. Dan kon ook het gewenste beheerniveau vastgelegd worden in de Nota 
Beheren op Niveau.
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6	 Gemeentelijke	grondbeleid

6.1 Algemene uitgangspunten

Amsterdam voert een actief grondbeleid. Dat wil zeggen dat de gemeente actief locaties (her)ontwikkelt 
(voor o.a. woningen, kantoren) om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te bewerkstelligen. De uitgifte in 
erfpacht van bouwrijpe grond en het beheer van uitgegeven erfpachtrechten behoren tot de kerntaken 
van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam (OGA). Het bepalen van grondprijzen is voor 
beide taken van essentieel belang. De grondprijzen moeten de gewenste ontwikkeling mogelijk maken 
en bijdragen aan een stabiele ontwikkeling van de vastgoedmarkt. De hoogte van de grondprijzen en de 
omvang van de grondproductie zijn bepalend voor de te genereren opbrengsten in de plangebieden en 
(dus) voor de dekking van investeringen in de stad.

Amsterdam hanteert een residueel grondprijsbeleid. Dit houdt in dat de marktconforme nieuwbouw-
waarde (verkoopprijs of beleggingswaarde) van het vastgoed wordt verminderd met de bouwkosten en de 
bijkomende kosten van de beoogde bebouwing (inclusief opslag voor rendement). Het verschil (residu) is 
de waarde die aan de grond wordt toegeschreven. Amsterdam hanteert hierbij de genormeerd residuele 
methode, waarbij voor een te (her)ontwikkelen locatie per functie marktconforme commerciële waarden 
worden bepaald en waarbij de gemiddelde bouwkosten en bijkomende kosten gebaseerd zijn op een 
aantal referentieprojecten. Voor enkele functies, bijvoorbeeld sociaal maatschappelijke voorzieningen en 
kleinschalige bedrijfsruimten binnen woonmilieus, gelden standaard (lage) grondprijzen, die in de gehele 
stad gelijk zijn.

In de gemeente Amsterdam zijn het grond- en grondprijsbeleid centraal stedelijke taken, die door OGA 
worden vormgegeven. In de Grondprijzenbrief 2010 zijn de hoofdlijnen van de grondprijsbepaling voor 
de belangrijkste ruimtelijke functies in Amsterdam (wonen, werken, recreëren, et cetera) beschreven. In 
de eveneens jaarlijks te actualiseren Handleiding Grondprijsbepaling worden de grondprijzen per locatie 
gegeven, alsmede spelregels voor de toepassing van het grondprijsbeleid. De (residuele) grondprijzen voor 
de verschillende functies en locaties vormen de basis voor de grondprijs waarover in concrete projecten 
wordt onderhandeld. Deze grondprijzen zijn daarom niet openbaar. In de openbare Grondprijzenbrief is per 
functie op hoofdlijnen de bandbreedte van de grondprijzen opgenomen.

6.2 De Grote Vereenvoudiging

Sinds 2006 is een aantal werkwijzen van kracht waartoe in het proces De Grote Vereenvoudiging is besloten. 
Dit betreft onder meer het hanteren van bouwenveloppen, selectie van marktpartijen en spelregels bij het 
voeren van onderhandelingen. Doel van De Grote Vereenvoudiging was om te komen tot verhoging van 
de woningproductie, het versnellen en vereenvoudigen van het gemeentelijke planvormingsproces en tot 
kostenbeheersing. Bestuurlijk is toegezegd om De Grote Vereenvoudiging te evalueren. De evaluatie wordt 
in 2011 gemaakt. Het instrument ‘de bouwportemonnee’ is inmiddels geëvalueerd en heeft geleid tot een 
ambtelijk voorstel hoe om te gaan met tussentijdse wijzigingen in ruimtelijke plannen en de daaruit volgende 
wijzigingen in de actieve grondexploitatie en het saldo daarvan: Het taakstellend Saldo. Eventuele invoering 
van dit instrumentarium is mede afhankelijk van de uitkomsten van de adviezen van de commissie Wijntjes. 
Deze commissie (officieel genaamd “Commissie nieuw planeconomisch stelsel voor de ruimtelijke plannen”) 
heeft als opdracht te rapporteren over systeemaanpassingen in het Vereveningsfonds teneinde betrouwbare 
informatie te leveren, hoe te komen tot een minder conjunctuurgevoelig Vereveningsfonds en hoe te komen 
tot verbetering en versterking van risicobeheersing.

6.3 Transformatie

Voorheen lag de nadruk voor de ruimtelijke sector op de uitbreidingslocaties. Behalve op IJburg zijn de 
mogelijkheden hiervoor zeer beperkt. Daarom werkt de gemeente steeds meer aan transformatie van 
verouderde gebieden.
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De gemeente heeft hierbij drie prioriteiten:
�� stedelijke vernieuwing in naoorlogse wijken (m.n. Parkstad)
�� bedrijfsgebieden
�� leegstaande kantoren

Om de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid, de sociale samenstelling en het grondgebruik in naoorlogse 
wijken met veel corporatiebezit te verbeteren, werkt de gemeente aan herstructurering en functiemenging in 
wijken die op achterstand dreigen te komen. De vernieuwing van de Bijlmermeer is reeds vergevorderd.

Momenteel ligt de nadruk bij de reconstructie van de Westelijke Tuinsteden (Parkstad). Daarnaast zal 
stadsvernieuwing plaatsvinden in delen van stadsdeel Noord. De gemeente is met de betrokken corporaties 
in de Westelijke Tuinsteden de Raamovereenkomst Parkstad overeengekomen. De gemeente draagt hieraan 
financieel bij via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Diverse bedrijfsgebieden uit de jaren ’60, ’70 en ’80 worden relatief extensief gebruikt en komen aan het 
einde van hun economische levensduur. Dit is vooral het geval in het gebied tussen het Amstelstation en de 
Amsterdam Arena en in delen van Amsterdam Noord. Om een negatieve spiraal van leegstand, veroudering 
en een negatief imago te voorkomen, zijn investeringen nodig door zowel gemeente, als erfpachters.

Vroeger lagen deze gebieden perifeer ten opzichte van de stad, maar inmiddels zijn de potenties van deze 
gebieden toegenomen. De gemeente streeft voor delen hiervan naar transformatie tot een gemengd 
stedelijk milieu (wonen, werken en recreëren), waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de ligging aan de 
Amstel, dan wel het IJ. Voor andere delen in deze gebieden streeft de gemeente naar een hoogwaardiger en 
intensiever grondgebruik, waarbij de ruimtevraag van kennisintensieve en creatieve bedrijfstakken optimaal 
wordt gefaciliteerd.

Aan de herontwikkeling van bedrijfsgebieden werkt de gemeente in regionaal verband samen met Haven 
Amsterdam, de Schiphol Area Development Company (SADC) en de Regionale Ontwikkelings-maatschappij 
Noordzeekanaalgebied (RON). Daarnaast levert de gemeente de kwartiermaker voor het in 2010 opgerichte 
pilotbureau Herstructurering Bedrijventerrein Metropool Regio Amsterdam. De aanpak van bedrijventer-
reinen moet bijdragen aan een economisch sterk Nederland.

Er is een structureel overaanbod op de kantorenmarkt. In het bijzonder incourante, verouderde kantoren 
staan langdurig leeg. Uit onderzoek is gebleken dat het overaanbod structureel is en dat er weinig vraag is 
naar deze kantoorpanden. Tegelijkertijd is begin 2010 de conclusie getrokken dat de al jaren in beeld zijnde 
boeggolf aan woningbouwplannen zodanig groot is (geworden) dat deze tot onaanvaardbare financiële 
risico’s in de ruimtelijke planvorming voor de gemeente leidt. Op dit moment wordt druk gewerkt aan 
programmatische kaders voor alle relevante vastgoedsegmenten, op grond waarvan nieuwe, maar ook 
bestaande planinitiatieven, wel tot de geprognosticeerde planuitvoering en bijbehorende grondopbrengsten 
voor de gemeente gaan leiden. Dit zal leiden tot het schrappen van kantoorprogramma uit een fors aantal 
plannen en tot het in de tijd naar achteren faseren van een fors aantal woningbouwplannen. Hiermee wordt 
in elk geval voor een groot deel het financiële risico in de planvorming beperkt.

Om transformatie van leegstaande kantoren naar andere functies (waaronder wonen, broedplaatsen en 
horeca) te bevorderen, heeft de gemeente gedurende de Programakkoordperiode 2006-2010 de kantoren-
loods aangesteld. Deze functie is in de nieuwe akkoordperiode vooralsnog gecontinueerd. De taak van de 
kantorenloods is transformatie naar andere functies te faciliteren en stimuleren (maar niet te subsidiëren); dit 
gaat ondermeer gepaard met nauwe samenwerking met onder andere de stadsloods, de bedrijvenloods en 
de hotelloods.

Ook is er in 2010, een transformatieteam in het leven geroepen. Dit zogenaamde T-team stimuleert en 
faciliteert de stadsbrede transformatieopgave door middel van het opstellen en laten vaststellen van een 
helder financieel beleidskader voor de uitvoering daarvan, het ontwikkelen van instrumenten om de (actieve) 
rol van private partijen in het transformatieproces te vergroten en af te dwingen en formuleren van een 
proceskader voor de gemeentelijke rol in het proces van transformatie.
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7	 Bedrijfsvoering

7.1 Inleiding

In deze paragraaf beoogt ons College uw Vergadering inzicht te geven in de stand van zaken binnen de 
verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering en in de risico’s die de gemeente in dit verband mogelijk 
loopt. Elke gemeentelijke organisatie moet haar taken vervullen zoals ze door het gemeentebestuur zijn 
vastgesteld. Adequate bedrijfsvoering, dat wil zeggen goede interne sturing en beheersing van primaire en 
ondersteunende processen, is een essentieel instrument voor de daadwerkelijke en goede uitvoering van 
die taken. 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.

De economische crisis stelt de gemeente Amsterdam voor één van de grootste financiële
uitdagingen van de afgelopen decennia. Ons College wil dat de gemeente sterk en vitaal uit de crisis komt, 
en wil daartoe duurzaam investeren in de stad, zowel fysiek als sociaal. Met het programakkoord en de 
uitwerking daarvan in de Begroting 2011 is daarom ingezet op structurele bezuinigingen oplopend tot € 208 
miljoen in 2014, waarvan € 112 miljoen op de gemeentelijke organisatie.

Meer dan ooit heeft iedereen in de organisatie de verantwoordelijkheid om zo efficiënt mogelijk te werken. 
De basis wordt verder op orde gebracht en we streven naar hervormingen in de bedrijfsvoering en de 
uitvoering van taken. Door hervormingen door te voeren kan Amsterdam met minder middelen toch sterk 
blijven opereren.

De hervormingen en bezuinigingen die ons College heeft ingezet zijn het resultaat van het traject 
Heroverwegingen 2010-2014 dat in het najaar van 2009 is gestart. Het toenmalige college wilde daarmee 
de mogelijkheden voor hervormingen en bezuinigingen in beeld brengen. Dit traject heeft in februari 
2010 geresulteerd in het ambtelijke rapport Inzet op Herstel, waarin een uitgebreide inventarisatie van 
bezuinigingsmogelijkheden is opgenomen. Op basis van dit rapport konden de onderhandelaars voor 
een nieuw College na de gemeenteraadsverkiezingen van maart keuzes maken. In het programakkoord 
Kiezen voor de stad van april 2010 zijn deze inhoudelijke keuzes en de bijbehorende financiële taakstelling 
op hoofdlijnen vastgelegd. Vervolgens zijn de hervormingen en bezuinigingen ter voorbereiding op de 
Begroting 2011 uitgewerkt in concrete maatregelen, te onderscheiden naar:
�� Bezuinigingen gemeentelijke organisatie
�� Bezuinigingen op taken sociaal, fysiek en bestuur & concern
�� Hervormingsagenda

Voor de € 112 miljoen aan bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie wordt gewerkt aan bundeling en 
standaardisatie van de bedrijfsvoering op terreinen als huisvesting, inkoop, financiën, personeel en ICT. Deze 
veranderingen liggen in het verlengde van stappen richting concernvorming en professionalisering van de 
bedrijfsvoering die de afgelopen vijf jaar zijn gezet. 

Ons College heeft het projectbureau Hervormingen en Bezuinigingen opdracht gegeven een systeem voor 
monitoring op te zetten. Op basis van bijdragen van de diensten en bedrijven wordt viermaandelijks aan 
ons College en uw Vergadering gerapporteerd, bij de 4-maandsrapportage, de 8-maandsrapportage en de 
jaarrekening.
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7.2 Financiën

7.2.1	Hervormingen	en	bezuinigingen	bedrijfsvoering	

Met het programakkoord en de uitwerking daarvan in de Begroting 2011 is ingezet op structurele 
bezuinigingen oplopend tot € 208 miljoen in 2014, waarvan € 112 miljoen op de gemeentelijke organisatie.

Randvoorwaardelijk voor het realiseren van de bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie is het anders 
aansturen en inrichten van de bedrijfsvoering. Hiervoor zijn een aantal uitgangspunten (en de gewenste 
eindsituatie in 2014) vastgelegd voor de bedrijfsvoering van de centrale stad. Zo wordt het concernbelang 
leidend bij de inrichting en invulling van de bedrijfsvoeringsfuncties, en worden deze, voor zover dit 
schaalvoordelen heeft, gebundeld. Verder worden centraal kaders opgesteld waarbinnen diensten en 
bedrijven opereren en worden normen geformuleerd op basis waarvan wordt gebudgetteerd voor generieke 
uitgaven zoals personeel, overhead en staf, huisvesting en ICT. Door kaderstelling en normering vindt 
standaardisatie plaats over organisatiegrenzen heen. Deze normen en kaders zijn generiek waar het kan, 
en specifiek waar het nodig is, zodat recht wordt gedaan aan de verschillen die er zijn tussen diensten en 
bedrijven onderling. Sturing op kaders en normen vindt plaats volgens het principe ‘pas toe, of leg uit’.

Binnen deze uitgangspunten wordt op acht terreinen gewerkt aan hervormingen: 
�� Inkoop 

Beoogd wordt een structureel betere prijs/kwaliteit verhouding bij het inkopen van diensten en producten 
door meer gezamenlijke en gecoördineerde inkoop, verdere professionalisering van de inkoopfunctie en 
het beter organiseren van opdrachtgeverschap. 

�� Huisvesting

Met deze maatregel wordt beoogd besparingen te realiseren door het aantal m² kantoorruimte optimaler 
te gebruiken en de kosten per m² naar beneden bij te stellen. Daarnaast worden voorbereidingen 
getroffen voor het oprichten van een gemeentelijke vastgoedorganisatie, zodat meer bedrijfsmatig met 
vastgoed om kan worden gegaan.

�� Personeel 
Met verschillende maatregelen wordt beoogd de personeelskosten terug te dringen: normering 
van externe inhuur, beperken van het opleidingsbudget, terugdringen van het aantal inactieven en 
versobering van de arbeidsvoorwaarden. Verder wordt flexibel werken gestimuleerd door flexibele pools 
voor specifieke expertise in te richten.

�� Financiën 
Beoogd wordt door standaardisering en uniformering het inzicht in en de beheersing van de apparaats-
kosten van diensten en bedrijven te vergroten.

�� ICT 
Toegewerkt wordt naar een uniforme en adequate ICT-dienstverlening, zowel intern als extern, en een 
centrale, bedrijfsmatige sturing op kosten en kwaliteit.

�� Uniformeren en vereenvoudigen subsidieverstrekking

Met deze maatregel wordt beoogd het subsidieproces zowel voor subsidieontvanger als gemeente te 
uniformeren en te vereenvoudigen.

�� Bestuursdienst nieuwe stijl

Deze maatregel wordt een betere, goedkopere en slankere Bestuursdienst beoogd, die zich focust op zijn 
hoofdtaak, het gemeentebestuur helpen bij het besturen van het concern en de stad.

�� Synergie staffuncties besturen en ondersteunen

Met deze maatregel wordt beoogd synergievoordelen te behalen op de staffuncties van elf diensten in 
het cluster Besturen en Ondersteunen door het toepassen van elkaars best practices.

Deze hervormingen moeten bijdragen aan het vergroten van de efficiency, het versoberen van de 
bedrijfsvoering, het verhogen van kwaliteit en effectiviteit en het beter beheersbaar worden van uitgaven.

De bestuurlijke opdrachtgevers voor de hervormingen en bezuinigingen in de bedrijfsvoering zijn de 
wethouders Financiën en Bedrijfsvoering. Om de regie op de bedrijfsvoering van de gemeentelijke 
organisatie te versterken is de nieuwe functie van plaatsvervangend algemeen directeur ingesteld. Deze 
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wordt als ambtelijk opdrachtgever verantwoordelijk voor de volgende veranderopgaven:
�� het implementeren en realiseren van de besparingsmaatregelen
�� het professionaliseren en verstevigen van de organisatie van de bedrijfsvoering
�� het ontwikkelen van normen en kaders voor de bedrijfsvoering
�� de handhaving van die normen en kaders

7.2.2	 Amsterdams	Financieel	Systeem

Uw Vergadering is begin 2011 geïnformeerd over het besluit van ons College om, naast het tijdelijk 
stopzetten van het Uitvoeringsplan ICT, ook de scope en tempo van het implementatietraject voor AFS te 
heroverwegen. In overleg met uw Vergadering zal ons College een voorstel doen over de wijze waarop 
geïmplementeerd gaat worden, zodra er meer inzicht is in de verdere aanpak van de ICT-problematiek. 

Begin 2010 is de Europese aanbesteding voor de levering van een nieuw financieel pakket afgerond. Met de 
leverancier is een raamovereenkomst gesloten voor een gefaseerde levering van het pakket EnterpriseOne 
t/m 2015. Met de afronding van deze aanbesteding is een stap gezet in de reductie van het aantal financiële 
pakketten dat gebruikt wordt binnen de gemeente Amsterdam, maar vooral een stap richting uniformiteit, 
en een eenduidige en transparante manier van administreren voor een goede en tijdige interne en externe 
financiële informatievoorziening. 

Ons College is zich ervan bewust dat de implementatie van een nieuw gemeentebreed pakket een impact 
heeft op de centrale en decentrale financiële organisatie. Veel aandacht zal dan moeten worden besteed aan 
een goede voorbereiding, aan training en risicomanagement. Vanzelfsprekend dient de gemeentebrede en 
lokale ICT-infrastructuur ingericht tw zijn op de implementatie en het toekomstig gebruik van de het nieuwe 
pakket. Een goed functionerende technische infrastructuur is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor 
het slagen van een implementatietraject. 

7.2.3	 Fiscale	risico’s

Project Amsterdam Fiscaal in Control (AFC)
Het doel van het project AFC, dat op 2 maart 2010 van start ging, is Amsterdam met ingang van 1 januari 
2013 fiscaal in control te laten zijn. Om Amsterdam aantoonbaar naar die status toe te laten groeien heeft 
ons College het gemeentelijk bureau Fiscaal Advies en Control (FAC) belast met het opzetten van een 
fiscaal beheerssysteem. Daarmee komt Amsterdam de afspraken na die zijn vastgelegd in het met de 
Rijksbelastingdienst gesloten Convenant Horizontaal Toezicht waarin een systeem van interne beheersing 
en van interne en externe controle werd toegezegd, waarmee materiële fouten in de belastingaangiften 
voorkomen kunnen worden. 

Tax Control Sheets
Binnen Amsterdam worden tien verschillende fiscale processen onderscheiden. Voor elk proces is in 2010 
een zogenaamd Tax Control Sheet opgesteld, waarin de beheersmaatregelen zijn geformuleerd die voor 
alle gemeentelijke organisaties gelden. Aan deze Tax Control Sheets wordt een digitaal fiscaal handboek 
gekoppeld, dat voor alle medewerkers van Amsterdam toegankelijk is en waarin de sheets worden 
toegelicht. In 2010 is een begin gemaakt met het opstellen van het handboek.

Nulmetingen 
In 2010 zijn de eerste nulmetingen gehouden voor het project AFC. Het doel van die metingen is om 
per organisatie een scherp beeld te krijgen welke van de beheersmaatregelen zoals die in de Tax Control 
Sheets zijn geformuleerd reeds toegepast worden en welke nog ontbreken. De nulmeting is gericht op de 
grootste diensten en bedrijven, die samen circa 80% van het financiële belang vertegenwoordigen. Ook 
bij de stadsdelen zijn nulmetingen gedaan, want voor de Rijksbelastingdienst is de gemeente Amsterdam 
(diensten, bedrijven en stadsdelen) één fiscale entiteit. 

Het algemene beeld dat de nulmetingen te zien geven is dat de organisaties de interne beheersing 
onvoldoende in de processen hebben geïntegreerd. Beheersmaatregelen worden wel nageleefd, maar zijn 
niet structureel binnen de organisatie geborgd. De bevindingen worden, vergezeld van aanbevelingen, 
gerapporteerd aan de organisaties. 
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7.3 Bedrijfsvoeringsverklaring & Integrale Meting 

Bedrijfsvoering 

7.3.1	 Inleiding

Sinds 2005 beschikt ons College over de bedrijfsvoeringsverklaring waarin de directeuren van de diensten 
en bedrijven jaarlijks tegelijkertijd met hun jaarrekening een zorgvuldige beoordeling van de kwaliteit van 
de eigen bedrijfsvoering geven. Dat doen zij door aan te geven hoe hun dienst of bedrijf scoort op 28 
concernbreed geldende normen, die verdeeld zijn over de volgende vijf normgebieden:

�� financiën en processturing 
�� juridische kwaliteitzorg (inclusief inkoop) 
�� informatie (ICT en informatiebeheer)
�� P&O (inclusief integriteit)
�� communicatie en dienstverlening

Veranderingen met betrekking tot de rapportage van de Bedrijfsvoering (BVV)
Verderop in deze paragraaf wordt per normgebied een overzicht gegeven van de resultaten uit 
de ingediende bedrijfsvoeringsverklaringen (BVV). Met ingang van de Jaarrekening 2011 zal de 
Bedrijfsvoeringsverklaring (BVV) worden vereenvoudigd, wat voor een betere control, meer inzicht in het 
effect van het instrumentarium en voor een administratieve lastenverlichting zal zorgen. 

Beëindigen van de Integrale Meting Bedrijfsvoering (IMB)
Om de jaarlijkse bedrijfsvoeringsverklaringen van diensten periodiek te kunnen toetsen werd in 2004 de 
Integrale Meting Bedrijfsvoering ingevoerd, een periodiek audit-instrument dat bij alle diensten en bedrijven 
eens in de vier jaar als onafhankelijke toets werd toegepast. De bezochte diensten werden bevraagd over 
hun bedrijfsvoering op de normgebieden. 

In het kader van de heroverwegingen is besloten tot het stopzetten van de IMB’s per 1 januari 2012 of zoveel 
eerder als mogelijk is. Uw vergadering werd bij de Jaarrekening 2009 geïnformeerd over de herziening 
van de bestaande concernnormen. De capaciteit die gemoeid was met de IMB’s wordt ingezet voor de 
ontwikkeling van een nieuw normenkader voor de bedrijfsvoering die in lijn is met de door ons College 
vastgestelde Visie op Control. In 2010 zijn nog drie van de zes geplande IMB’s uitgevoerd. 

7.3.2		 Resultaten	ingediende	bedrijfsvoeringsverklaringen	per	normgebied

Van alle diensten en bedrijven hebben er zesentwintig een bruikbare Bedrijfsvoeringsverklaring 2010 
ingediend. Drie diensten waren daarvan vrijgesteld:
�� Dienst Binnenwaterbeheer is per 1 januari 2011 opgegaan in Waternet en heeft dientengevolge geen 

BVV ingediend
�� Waternet is een stichting en is niet verplicht een BVV aan te leveren
�� De Rekenkamer is per 1-6-2010 opgegaan in een gemeenschappelijke regeling en is derhalve geen 

dienst meer

Dienst Zuidas en de Gemeentelijke Ombudsman hebben geen beoordeling in hun verklaring opgenomen 
en konden derhalve niet verwerkt worden in de analyses per norm. Door late aanlevering kon de BVV van 
het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam niet meegenomen in de analyse van de norm ‘Personeel en 
Organisatie’. 

Om uw Vergadering een beeld te geven van de uitkomsten per normgebied zijn de scores van de diensten 
in tabel 1 weergegeven op de schaal: voldoet niet, voldoet deels, voldoet grotendeels en voldoet geheel/
nog steeds aan de norm. Per categorie is aangeven hoeveel procent van de diensten in de betreffende 
categorie scoren. Door de uitkomsten van 2010 te vergelijken met 2009 en 2008 ontstaat een beeld van het 
verloop van de mate van compliance op de normen. 
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Omdat in 2010 de categorie ‘voldoet grotendeels’ is toegevoegd zijn er voor deze categorie geen 
vergelijkbare data aanwezig voor 2009 en 2008. Het toevoegen van deze categorie heeft ook geleid tot 
een lichte verschuiving van deels naar grotendeels en van geheel naar grotendeels. Om vergelijking met 
voorgaande jaren mogelijk te maken zijn de categorieën ‘voldoet geheel’ en ‘voldoet nog steeds’ (nieuwe 
categorie) over 2010 bij elkaar opgeteld. De categorie geen oordeel is niet in de tabel opgenomen.

Score op normgebieden BVV 2010

Normgebied/ 
Voldoet (%) >>

Niet
2010

2009 2008 Deels
2010

2009 2008 Groten
deels
2010

2009 2008 Geheel
2010

2009 2008

Financien
Processturing 0% 1% 3% 13% 30% 20% 28% - - 58% 69% 61%

Juridische
Kwaliteitszorg 1% - 4% 7% - 23% 21% - - 69% 63% 51%

Inofrmatie
Beheer 1% 3% 2% 13% 24% 25% 27% - - 57% 73% 57%

P&O 2% 7% 1% 7% 23% 16% 9% - - 82% 70% 68%

Communicatie
dienstverlening 2% 2% 2% 7% 13% 13% 6% - - 76% 81% 63%

Algemeen beeld bedrijfsvoering in percentages
Op de normgebieden Juridische kwaliteitszorg en Personeel en Organisatie is sinds 2008 een duidelijk 
stijgende lijn waar te nemen. Met betrekking tot de financiële norm geeft 86% van de diensten aan geheel 
of grotendeels te voldoen, en voor de juridische norm is dat 90%. Aan de normen voor informatiebeheer 
voldoet 84% van de diensten geheel of grotendeels, terwijl 82% grotendeels of geheel aan de norm voor 
communicatie en dienstverlening voldoet. 

Analyse over het aantal diensten (N=26) per norm
De verschillen binnen normgebieden per dienst geven een beeld van normen die nog (relatief) 
onderontwikkeld zijn. In de volgende paragrafen wordt het beeld over 2010 op het niveau van aantallen 
diensten nader geanalyseerd. In totaal hebben 26 diensten hun oordeel gegeven over de mate van 
compliance op de norm. 

Financien en processturing
Met de administratieve systemen om begrotingsafwijkingen tijdig en goed onderbouwd te kunnen melden is 
het bij diensten goed gesteld. Achttien diensten geven aan volledig te kunnen rapporteren en slechts twee 
diensten voldoen maar gedeeltelijk aan de norm. 

Het merendeel van de diensten heeft hun risicovolle processen nog niet geheel effectief, efficiënt en 
stuurbaar vanuit het perspectief van de klant ingericht. Acht diensten geven aan dit volledig te voldoen. Het 
merendeel van de diensten voldoet deels of grotendeels. Nog maar weinig diensten sturen concreet op 
prestatie-indicatoren die zijn gerelateerd aan de klanttevredenheid. Ook het uitvoeren van risicoanalyses en 
het bijsturen van processen is nog een aandachtspunt dat verder bij de diensten ontwikkeld moet worden. 

Juridische Kwaliteitszorg
Mede door de aandacht vanuit de directie Juridische Zaken en de uitgevoerde Integrale Metingen 
Bedrijfsvoering is er een stijgende lijn te constateren in de mate waarin diensten voldoen aan de juridische 
normen. Diensten hadden ook in 2010 aandacht voor de juridische functie en hanteerden actuele 
verordeningen en mandaatregelingen. Wat achterblijft is het goed in kaart brengen van de juridisch 
risicovolle processen. 15 van de zesentwintig diensten voldoet nog niet geheel aan dit vereiste. Daarnaast 
zijn aandachtspunten: het sluiten en beheren van overeenkomsten (13 diensten voldoen nog niet geheel), 
inkoop en aanbestedingen (tien diensten voldoen grotendeels) en voldoen aan het Europees recht (zeven 
diensten voldoen niet, deels of grotendeels). 
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Informatie (ICT en Informatiebeheer)
Uw vergadering is bekend met de huidige problemen rondom de Dienst ICT. Verschillende diensten geven 
in hun bedrijfsvoeringsverklaring aan dat de compliance op de Gemeentelijke Informatiebeveiligingsnorm 
(GIBN) afhangt van de mate waarin ook de Dienst ICT in staat is volledig aan de normen te voldoen. Op 
dit moment is dat niet voor alle normen het geval. De naleving en handhaving van de GIBN norm binnen 
de gemeente is een punt van aandacht. 16 van de 26 diensten voldoen deels (vier diensten) of grotendeels 
(twaalf diensten). Ook de naleving en handhaving op de documentaire informatievoorziening kan worden 
verbeterd. De helft van de diensten heeft haar Documentatie en Informatievoorziening (DIV) functie volledig 
op orde.

Personeel en Organisatie
De inrichting van de personele functie en ontwikkeling is goed op orde. Op de terreinen rechtspositie, 
functiegebouw, arbo en diversiteit verklaren 97% van de diensten en bedrijven dat zij grotendeels, geheel of 
nog steeds voldoen. 90% van de diensten verklaart te voldoen aan de normen voor personeelsontwikkeling, 
gedragslijn informatieverschaffing integriteitschendingen en het mandaat rechtspositie. Een achttal diensten 
en bedrijven geven aan dat zij niet of gedeeltelijk voldoen aan de norm voor een organisatiespecifiek 
protocol met concrete doelstellingen binnen het gemeentelijk kader Agressie en geweld tegen ambtenaren. 
Dit is vooralsnog toegestaan aangezien de betreffende diensten geen direct publiekscontact hebben.

Communicatie en Dienstverlening
23 diensten voldoen geheel of nog steeds aan de norm voor het eenduidig communiceren naar doelgroepen 
en het handelen in overeenstemming met de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) en Wet bescherming 
Persoonsgegevens (WbP). Het getal van de diensten die een tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek 
uitvoeren is lager. Diensten geven onder andere aan te wachten op clustervorming om gezamenlijke 
klanttevredenheidsonderzoeken in de gehele keten te kunnen organiseren. In enkele gevallen geven 
diensten aan dat ze door heroverwegingen of interne reorganisaties de tweejaarlijkse meting niet hebben 
uitgevoerd. Acht van 26 diensten voldoen niet, deels of grotendeels aan de normen. Vijf van de 26 diensten 
geven aan niet te voldoen aan de termijnen van de dienstverlening. 

7.4 Personeel en organisatie

7.4.1	 Formatie	en	bezetting

Als gevolg van de komende hervormingsoperatie 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 bevorderen heeft ons College besloten om per  
1 februari 2010 een selectieve vacaturestop in te voeren. 

Per 1 januari 2010 zijn de Dienst Noord/Zuidlijn, de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (samenvoeging 
Dienst Wonen en Dienst Zorg en Samenleven), evenals de Dienst ICT (voorheen Servicehuis ICT) opgericht.

Uit de cijfers in de jaarrekeningen over 2010 van de diensten en bedrijven blijkt dat de formatie bij de 
gemeente Amsterdam (exclusief de stadsdelen) ten laste van de algemene middelen ten opzichte van de 
Begroting 2010 gedaald is met 128 full-time equivalenten (fte). De totale formatie is, ten opzichte van de 
Begroting 2010, gestegen met 188 fte. Dit heeft als belangrijkste oorzaak dat de formatie die wordt gedekt 
uit externe financieringsbronnen is gestegen met 209 fte. 

Ten opzichte van de Jaarrekening 2009 is wat de formatie betreft, enerzijds een daling te zien van de 
formatie ten laste van de gemeentelijke begroting van 221 full-time fte (voornamelijk bij de Dienst 
Stadstoezicht) en anderzijds een stijging van 393 fte bij de formatie die wordt gedekt uit externe 
financieringsbronnen (vooral bij het Afvalenergiebedrijf, de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, de 
Dienst Persoonsgegevens en Geo-informatie, de Dienst Werk en Inkomen, de GGD, de Dienst ICT en het 
Servicehuis Personeel). Verderop wordt deze stijging per dienst nader verklaard. 

Uit de cijfers in de jaarrekeningen van de diensten en bedrijven blijkt verder dat van de totale formatie 18,2% 
(1.747 fte) gedekt wordt uit externe financieringsbronnen; in 2009 was dit 14,4%. De bezetting is in 2010 – 
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ten opzichte van 2009 – gedaald met 0,3 % ofwel 26 fte. De totale bezetting in fte is blijkens deze cijfers in 
2010 ten opzichte van 2009 is gedaald met 0,3 %, oftewel 26 fte.

Uit de door de diensten en bedrijven opgegeven cijfers blijkt dat van de totale formatie 18,2% (1.747) fte ten 
laste komt van externe financieringsbronnen (onder andere de rijksoverheid).

Overzicht formatie/bezetting in fte ultimo 2010

Rekening 
2009

Waarvan gedekt 
uit externe finan-
cieringsbronnen 

Begroting 
2010

Rekening 
2010

Waarvan 
gedekt uit 

externe 
financierings-

bronnen 

Verschil 
rekening 

2010 t.o.v. 
rekening 

2009 

Formatie in fte 9.301 1.336 9.306 9.494 1.747 + 193

Bezetting in fte 9.254 9.047 9.228 - 26

Overzicht absoluut aantal medewerkers

Rekening 
2009

Waarvan
 tijdelijk

Rekening 
2010

Waarvan
 tijdelijk

Verschil rekening 2010 
t.o.v. rekening 2009

Bezetting absoluut 10.062 1.524 10.021 1.069 -41

(Bronnen: de Jaarrekening 2009, de Begroting 2010 en de jaarrekeningen van diensten en bedrijven over 

het jaar 2010; cijfers zijn exclusief die van de stadsdelen)

In de Personele overzichten is een overzicht van de formatie en bezetting opgenomen per dienst en bedrijf. 
De cijfers van de bezetting en formatie kunnen afwijken van de Jaarrekening 2009 door mutaties met 
terugwerkende kracht en door tussentijdse actualisatie. 

Overzicht formatie/bezetting in fte 2006-2010

Trend vanaf 2006 Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Rekening 2009 Rekening 2010

Formatie in fte 13.384 9.463 8.868 9.301 9.494

Bezetting in fte 12.993 9.116 8.793 9.254 9.228

(Bronnen: de Jaarrekeningen 2006, 2007, 2008, 2009 en de jaarrekeningen van diensten en bedrijven over 
het jaar 2010; cijfers zijn exclusief die van de stadsdelen)

De stijging in de formatie en bezetting kent een aantal redenen; de belangrijkste zijn:
�� verschuiving dan wel uitbreiding takenpakket
�� vervulling van openstaande vacatures
�� de dekking uit externe financieringsbronnen

Hieronder wordt de uitbreiding van de formatie c.q. de bezetting toegelicht voor die diensten en bedrijven 
waar die uitbreiding ten opzichte van de Jaarrekening 2009 groter is dan 10 fte.

Afvalenergiebedrijf (AEB) à formatie +17 fte; bezetting +39 fte
De bezetting van het primaire proces is in 2010 opgewaardeerd met 39 fte bij gelijkblijvende formatie voor 
de ondersteunende functies. De groei in 2010 met 17 fte van de formatie van het primaire proces was de 
laatste stap in het op niveau brengen van kwantitatieve bezetting van AEB na de oplevering van de nieuwe 
Hoog Rendementscentrale (HRC). Aan de groei van 39 fte van de feitelijke bezetting ging een jaar van 
intensief werven vooraf op een lastige arbeidsmarkt. Zo werd het mogelijk de externe inhuur drastisch te 
verlagen (van circa € 6 miljoen in 2009 naar circa € 1,8 miljoen in 2010).

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) à formatie +20 fte; bezetting +38 fte
2010 gaf een tweetal grote bewegingen te zien met gevolgen voor de bezetting en de formatie. De eerste, 
eind 2009, was de overgang van de afdeling Educatie en Inburgering (circa 34 fte) naar de DWI.
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De tweede betrof de centralisatie van het toezicht op de handhaving van de leerplicht waarbij circa 58 
fte (leerplichtambtenaren en –assistenten) vanuit de stadsdelen overkwamen naar DMO. Tevens sluiten 
bezetting en formatie niet voor 100% op elkaar aan, omdat de werkelijke bezetting hoger is dan de formatie 
in verband met projecten die uit incidentele middelen worden gedekt, zoals Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs 
en Koers Nieuw West.

Dienst Persoons- en GEO-informatie (DPG) à formatie +22 fte; bezetting -4 fte
De vaste formatie is toegenomen ten opzichte van 2009 door uitbreiding van de Stadspool, Expatloket en 
Verstrekkingen. 

Dienst Werk en Inkomen (DWI) à formatie +200 fte; bezetting +59 fte
De vaste formatie van DWI is in 2010 toegenomen door overname van Educatie en Inburgering. Daarnaast 
zijn er verschuivingen in de formatie en bezetting van DWI door een toename van het klantenbestand (3,2% 
ten opzichte van 2009).

Geneeskundige en Gezondheid Dienst (GGD)à formatie +11 fte; bezetting +10 fte
De stijging van het aantal fte’s is het gevolg van de groei van de activiteiten van de jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) en het toekennen van prioriteiten.

Dienst ICT (DICT) à formatie +140 fte (t.o.v. SHI); bezetting +61 fte (t.o.v. SHI)
De Dienst ICT is per 1 januari 2010 opgericht en werd gevormd door samenvoeging van het Servicehuis 
ICT en de afdeling Informatiebeleid van de directie Concernorganisatie van de Bestuursdienst. Via het 
uitvoeringsplan is de lijn uitgezet hoe de komende vier jaar de ICT van heel Amsterdam gesaneerd en 
getransformeerd moet worden en dat vraagt om de uitbreiding van de formatie. Door de werving van 
ICT-medewerkers om bestaande vacatures in te vullen is de bezetting gestegen. Bijkomend effect van deze 
opvulling van vacatures is dat de inhuur van externen verminderd. 

Servicehuis Personeel (SHP) à formatie +53 fte, bezetting +34 fte)
In 2010 zijn eenentwintig nog niet aangesloten gemeentelijke organisaties (stadsdelen, diensten en 
bedrijven) op de nieuwe P-dienstverlening en het daarbij behorende e-HRM-systeem Mijn Personeelsnet 
(MPN) aangesloten.
Eind 2010 maakten negenentwintig gemeentelijke organisaties gebruik van de nieuwe P-dienstverlening en 
hadden bijna 14.000 medewerkers en managers toegang tot MPN. Door deze deelname en de instroom van 
personeels- en salarisdeskundigen van de deelnemende organisaties is zowel de formatie als de bezetting 
gestegen.

7.4.2	 Personele	Kosten

In 2010 bedroegen de personele lasten (salariskosten en sociale lasten actief personeel, uitkeringen 
voormalig personeel en WW-uitkeringen en kosten wachtgelders) € 609 miljoen en dat is ten opzichte van 
2009 een stijging van 3,5%.

De stijging van de salariskosten is, behalve door de rechtspositionele verhogingen, veroorzaakt door de 
uitvoering van de landelijke CAO voor de gemeentelijke sector. Dat laatste hield een verhoging van het 
normbedrag van de eindejaarsuitkering naar € 1.750,- in, de verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5% 
en een eenmalige uitkering in 2010 van 1,5%. 
De salariskosten en sociale lasten van actief personeel (het salaris en alle kosten voor sociale premies en 
pensioenpremies die ten laste komen van de werkgever) bedroeg in 2010 € 592 miljoen en dat is ten 
opzichte van 2009 een stijging van 5,7%.
Het totaal van de uitkeringen aan voormalig personeel en de WW-uitkeringen en kosten wachtgelders 
bedroeg in 2010 € 16 miljoen, een daling ten opzichte van 2009 van ruim 40%.



Jaarrekening 2010	 Gemeentebrede	aspecten 435

b
ed

rijfsvo
ering

Overzicht personele kosten diensten en bedrijven Bedragen x € 1.000

Rekening 
2009

Begroting 
2010

Rekening 
2010

Salarissen en sociale lasten 560.112 585.328 592.217

Uitkeringen voormalig personeel 20.573 8.861 9.968

WW-uitkeringen en kosten 
wachtgelders

7.514 4.280 6.856

Totaal 588.200 598.470 609.041

(Bronnen: de Jaarrekening 2009, de Begroting 2010 en de jaarrekeningen van diensten en bedrijven over 

het jaar 2010; cijfers zijn exclusief die van de stadsdelen)

7.4.3	 Inhuur	externen	

De diensten hebben in 2010 per kwartaal hun uitgaven externe inhuur1 en in het bijzonder hun externe 
inhuur boven de aanbestedingsnorm (€ 193.000) en inhuur interim managers op een reguliere plek boven 
een tarief van € 150,- per uur ter kennisneming aan uw Vergadering gerapporteerd, op grond van de motie 
Ivens c.s, die werd opgesteld naar aanleiding van de stijging in 2009 van de uitgaven externe inhuur met 
24% ten opzichte van 2008. 

In het jaaroverzicht is de uitgaven externe inhuur over 2010 gesplitst in de uitgaven inclusief en de uitgaven 
exclusief de Dienst ICT (DICT). De reden is dat DICT verantwoordelijk is voor circa 28% van de totale externe 
inhuur. Vanwege beleidsmatige investeringen is hun externe inhuur onevenredig hoog.

Uitgaven externe inhuur 2010 per kwartaal Bedragen x € 1.000 

(exclusief de dienst 
ICT)

(inclusief de dienst 
ICT)

1e kwartaal 15.580 19.859

2e kwartaal 16.530 21.975

3e kwartaal 13.325 17.754

4e kwartaal 17.421 26.568

Totaal 2010 (opgave kwartaalrapportages) 62.658 85.957

Totaal 2010 (gecorrigeerde kwartaalrapportages)* 59.584 82.883

Totaal 2010 (gecorrigeerd bij jaarrekening)* 59.004 81.274

* Na de 4e kwartaalrapportage en bij de jaarrekening hebben diensten hun eerdere opgave bijgesteld.

Exclusief DICT zijn de uitgaven externe inhuur in € en als percentages van de loonsom actief personeel 
(inclusief sociale lasten) € 59,0 miljoen, (9,6% van de loonsom 2010), gedaald met € 21,4 miljoen. 
Inclusief DICT zijn de uitgaven externe inhuur in € en als percentages van de loonsom actief personeel 
(inclusief sociale lasten) € 81,3 miljoen (13,4% van de loonsom 2010). 
Ten opzichte van de Jaarrekening 2009 (€ 92,8 miljoen) zijn de totale uitgaven externe inhuur in 2010 
gedaald met € 13,9 miljoen.

Daling en stijging externe inhuur
Diensten die hun externe inhuur in 2010 ten opzichte van de Jaarrekening 2009 sterk hebben verlaagd zijn 
het Afval Energie Bedrijf, de Bestuursdienst, Economische Zaken, de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, de 
Dienst Stadstoezicht, Haven Amsterdam en het Ontwikkelingsbedrijf. Voor de daling werden onder andere 
de volgende redenen genoemd:
�� beperken externe inhuur tot uitvoering noodzakelijke werkzaamheden (AEB) 
�� latere uitvoering van werkzaamheden en scherpere richtlijnen en procedures bij het goedkeuren van 

nieuwe opdrachten (DBGA)

1 Het politiek bestuur stuurt op de uitgaven van externe verhuur, exclusief externe financiers. De toelichting 
in de Jaarrekening is daartoe beperkt.
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Diensten met een significante stijging van de uitgaven externe inhuur in de Jaarrekening 2010 ten opzichte 
van Jaarrekening 2009 geven de volgende redenen op:
�� Servicehuis Personeel: additionele inhuur in verband met instroom van eenentwintig organisaties in het 

systeem Mijn Personeelsnet (MPN)
�� GGD Amsterdam: een groot bedrag aan budgetoverdrachten is van DMO naar de GGD overgeheveld; 

dit heeft geleid tot extra inhuur van schaarse, specifieke kennis en expertise 
�� Ingenieursbureau Amsterdam: extra inhuur op projecten (hogere omzet) die valt binnen de flexibele schil 

van 20% van het personeelsbestand
�� Dienst Werk en Inkomen: de overgang van de afdeling Educatie & Inburgering met ingang van 1 januari 

2010 van DMO naar DWI. De uitgaven externe inhuur t.b.v. Educatie & Inburgering in 2010 voor de DWI 
bedragen rond € 3 miljoen

�� Dienst ICT: inhuur ten behoeve van de kwaliteitsslag realisatieplan, tijdelijke bezetting openstaande 
facturen en extra capaciteit op projecten (de externe inhuur bedraagt circa 130% van de loonsom)

Opgave externe inhuur naar soort  Bedragen x 1 miljoen

Uitgaven externe inhuur naar soort 2008 2009 2010
(inclusief DICT)

2010
(exclusief DICT)

Totaal externe inhuur 75,1 92,8 81,3 59,0

waarvan:

 Beleidsgevoelige inhuur 6,5 6,6 5,5 4,0

 Beleidsadvies 8,8 13,6 9,8 9,8

 Ondersteunende inhuur 17,1 23,8 29,3 9,0

 Ondersteuning bedrijfsprocessen 42,7 48,8 36,8 36,3

Inhuur interim management met uurtarief > € 150 en inhuur op contractbasis > € 193.000 in 
2010.

Inhuur interim management op een reguliere managementplek in 2010 boven het uurtarief van €150 

Dienst Functie Tarief p/u Aantal uren Totaal

EZ Afdelingshoofd € 169 204 € 34.425

Uitgaven externe inhuur op contractbasis boven de aanbestedingsnorm € 193.000 over het jaar 2010 
(inclusief DICT) 

Dienst Functie Tarief p/u Aantal uren Totaal

OGA Projectleider € 171 1.174 € 201.640

DIVV Projectmanager € 200 822 € 164.420*

DICT Teamleider € 95 2101 € 199.600

DICT Programma manager € 137 1513 € 207.350

DICT Teamleider € 102 1951 € 199.000

DICT Projectmanager € 110 1895 € 208.500

DICT Sr. Specialist € 129 1624 € 209.500

DICT Programma manager € 145 1367 € 198.250

* Kosten projectmanger in 2009 waren € 80.989. De contractwaarde is in 2010 boven de aanbesteding 
gestegen.
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Gedragscode externe inhuur
Ons College heeft op 26 januari 2010 ingestemd met de nieuwe gedragscode externe inhuur. De gedrags-
code is een aanscherping van de gedragscode van 14 oktober 2008. Een uitgangspunt bij externe inhuur 
is dat de totale contractwaarde niet uitkomt boven de Europese aanbestedingsgrens voor diensten van 
€ 193.000, ook als het contract zich over meerdere jaren uitstrekt (bijvoorbeeld van november jaar t tot april 
jaar t+1). Als hiervan wordt afgeweken dient de inhuur via de vakwethouder te worden voorgelegd aan ons 
College. In de eerste helft van 2011 wordt de gedragscode geëvalueerd. Het onderzoek moet antwoord 
geven op de vraag wat de stand van zaken is met betrekking tot de werking en naleving van de gedragscode 
externe inhuur binnen de gemeente Amsterdam. Het doel is de gedragscode gebruiksvriendelijker te 
maken en te bevorderen dat externe inhuur verder wordt verminderd en de inzet van eigen personeel wordt 
vergroot. 

7.4.4	 Ziekteverzuim	

Ons College heeft in 2003 een target voor het verzuim korter dan 1 jaar vastgelegd van 4,5%, te behalen in 
2008. Uit de door de diensten en bedrijven verzamelde gegevens over het kortdurend verzuim over 2010 
blijkt dat dertien diensten en bedrijven onder de voor hen geldende Verbaannorm zijn uitgekomen en 
zeventien erboven. Bij vijftien diensten en bedrijven is het totale ziekteverzuim gedaald (waarvan het sterkst 
bij de Dienst Dienstverlening en Facilitair Management, de Dienst Economische Zaken, ACAM, de Dienst ICT 
en de Dienst Onderzoek en Statistiek). Gemeentebreed is het kortdurend verzuimpercentage en het totale 
ziekteverzuimpercentage ten opzichte van de Jaarrekening 2009 gedaald met respectievelijk 0,5% en 0,7%. 
Blijvende aandacht voor verzuimbeheersing is noodzakelijk.

Verzuimpercentage diensten en bedrijven 2010

Verzuimpercentage 2007 2008 2009 2010

% < 1 jaar 5,5 % 5,2% 5,2% 4,7%

totaal % incl >1 jaar 6,0 % 5,8% 5,8% 5,1% 

7.4.5	 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 de vastgestelde norm. De publicatie wordt gerelateerd aan de 
functienaam. 

Jaarlijks wordt het gemiddeld belastbaar jaarloon van de ministers vastgesteld in een ministeriële regeling. 
Het normbedrag over 2010 bedraagt € 193.000 (2009: € 188.000; 2008 € 181.000; 2007 € 169.000; 2006: 
€ 171.000, -).

Uit het onderzoek naar de jaarinkomens 2010 en uit de jaarrekeningen van de diensten en bedrijven 
blijkt dat van de medewerkers bij de diensten en bedrijven én van de politiek ambtsdragers er geen een 
jaarinkomen heeft dat hoger is dan het vastgestelde normbedrag voor 2010.

7.4.6	 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 FPU1, aanvulling WW, 
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.

1  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:
�� een verplichte adviesaanvraag bij de Directie Juridische Zaken
�� een directeur is bevoegd vertrekregelingen af te spreken tot een bedrag van maximaal € 35.000,- bruto; 

boven dit bedrag is de Algemeen Directeur bevoegd
�� ondermandaat van de bevoegdheid is niet mogelijk

Van de dertig diensten hebben vijfentwintig diensten informatie aangeleverd. Zestien diensten geven 
aan geen vertrekregelingen te zijn overeengekomen. Bij negen diensten zijn in totaal eenentwintig 
vertrekregelingen getroffen. Negentien vertrekregelingen blijven onder het bedrag van € 35.000. Voor de 
hele gemeente gaat het in totaal om een bedrag van € 460.678.
In zeven gevallen is advies gevraagd bij de Directie Juridische Zaken (DJZ). Verder is in een groot aantal 
gevallen in overleg met DJZ gekozen voor een interne oplossing (zoals bijvoorbeeld een op verbetering 
van het functioneren gericht traject). Inmiddels is een inventarisatie uitgevoerd bij alle diensten en 
stadsdelen naar het aantal vertrekregelingen en het beleid dat daarbij geldt. In 2011 verschijnt hierover een 
evaluatieverslag.

De vertrekregeling met het hoogste bedrag, te weten € 100.000, was niet voorzien van een advies 
van DJZ en is niet door de gemeentesecretaris overgenomen. DJZ beveelt aan de afspraken rondom 
vertrekregelingen nogmaals onder de aandacht van diensten en bedrijven te brengen, te meer daar goed 
advies kostenbesparend kan werken.

7.5 Informatie en ICT

7.5.1	 ICT	en	organisatieontwikkeling

In 2010 is met de oprichting van de Dienst ICT – per 1 januari 2010 – een volgende stap gezet in de 
effectuering van de conclusies en aanbevelingen uit de Doorlichting ICT van 2008. Een van de kernpunten 
van het advies was: richt een centrale IT-organisatie in, waarin beleid en uitvoering bij elkaar worden 
gebracht. Want zaken als de verregaande versnippering op ICT-gebied, het ontbreken van voldoende 
standaardisatie en de beveiligingsrisico’s vragen om krachtig en snel handelen, willen een aantal bestuurlijke 
ambities niet in gevaar komen. 

De Dienst ICT (DICT) bestaat uit het voormalige Servicehuis ICT (uitvoering) en Concern Organisatie / 
Informatie Beleid (beleid). De oprichting van de dienst komt voort uit de invoering van een nieuwe manier 
van samenwerken op het gebied van ICT. Onder het motto: generiek waar mogelijk, verbijzondering waar 
noodzakelijk, werkt de gemeente Amsterdam aan een nieuw ICT stelsel. Eerst moest de nieuwe dienst 
echter de activiteiten die van het voormalige Servicehuis ICT (SHI) overgenomen zijn structureren en het 
achterstallig onderhoud weg werken.

De Dienst ICT begon hierdoor in 2010 niet met een schone lei, maar met lijst van interne problemen. Daarbij 
kwam dat op gemeentebreed niveau vergelijkbare problemen speelden: een sterk versnipperde organisatie 
zonder eenduidige normen, werkwijzen, administratie, et cetera. In het kader van de stelselontwikkeling is 
ook daar een begin gemaakt met het stroomlijnen van activiteiten. 

7.5.2	 Uitvoeringsplan

Een eerste versie van deze visie (Realisatieplan) is onderdeel geweest van de onderhandelingen voor 
het nieuwe Programakkoord. In juni heeft ons College vervolgens een groot aantal besluiten genomen 
(Realisatieplan ICT op Open Amsterdams Peil) over de richting van de gemeentelijke ICT en over de 
aansturing daarvan. De financiële vertaling van het Realisatieplan is ter besluitvorming voorgelegd bij de 
begrotingsbesprekingen. 
Het aangepaste Realisatieplan (Uitvoeringsplan) is in december ter besluitvorming voorgelegd aan uw 
Vergadering. Uw Vergadering heeft de voorstellen toen niet integraal overgenomen en gevraagd om een 
nadere onderbouwing van de plannen. Voor de financiering van de eerste fase van het Uitvoeringsplan is een 
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budget van € 3,0 miljoen (inclusief AFS2) ter beschikking gesteld voor een aantal noodzakelijke acties in het 
eerste kwartaal van 2011. 

7.5.3	 Achterstallig	onderhoud

Eind 2009 is een schouw uitgevoerd om zicht te krijgen op de actuele ICT situatie. Er bleken grote 
vertragingen in de uitvoering van vervangingsinvesteringen te zijn ontstaan. Bovendien waren er geen 
investeringen gedaan in consoliderende, overstijgende activiteiten voor de afnemers. Hierdoor was per 2010 
op tal van plaatsen sprake van verouderde hard- en software. Dit is storingsgevoelig en zeer arbeidsintensief, 
maar bovenal een risico voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van de desbetreffende diensten. 

Ons College heeft in de Actualisatie 2010 een voorstel gedaan om het achterstallig onderhoud aan te 
pakken. Er werd voor in totaal € 22,3 miljoen aan achterstallig onderhoud geïnventariseerd. Op basis van 
die inventarisatie is in de tweede helft van 2010 een fors aantal projecten opgestart om de achterstanden 
weg te werken, die ook nog in 2011 doorlopen. De resultaten zullen uw Vergadering in de Basisrapportage 
Achterstallig Onderhoud worden voorgelegd.

7.5.4	 Programma	Basis	ICT	Werkplek

Het programma Basis ICT is een omvangrijk programma met een grote impact op de ICT infrastructuur 
van de Gemeente Amsterdam en had tot doel om een standaard werkplek te realiseren. In 2010 is 
het programma Basis ICT gestagneerd. Ultimo 2010 waren er drie (van de acht geplande) zognaamde 
BRI-diensten gemigreerd, te weten BDA (inclusief SHP), DFM en DPG. Eind 2010 maakten diverse storingen 
duidelijk dat de uitrol van de ICT-werkplek leidde tot instabiliteit van de ICT-infrastructuur. De ICT-omgeving 
bleek aanzienlijk instabieler te zijn dan ingeschat en de verdere uitrol van de standaard werkplek werd niet 
verantwoord geacht en eind 2010 is ambtelijk besloten het project Basis ICT Werplek in de huidige opzet 
stop te zetten. Het krediet voor het project Basis ICT Werkplek is eind 2010 afgesloten, waardoor  
€ 1,1 miljoen aan resterende kredietruimte kon vrijvallen. 

7.5.5	 Actualiteit	2011

Ons College heeft op 8 februari 2011, naar aanleiding van een aantal grote ICT storingen in december 
moeten concluderen dat het er wat betreft de ICT-infrastructuur en de ICT-organisatie binnen gemeente 
Amsterdam niet goed voorstaat. Ons College heeft daarom besloten om per direct de realisatie van het 
Uitvoeringsplan één ICT voor één Amsterdam tot nader order stop te zetten, met uitzondering van het 
onderdeel Achterstallig Onderhoud. De betrokken concernonderdelen zijn onvoldoende in staat gebleken 
om de huidige problemen adequaat het hoofd te bieden waardoor er sprake is van een crisis ten aanzien 
van ICT binnen Amsterdam. Er zal een veranderplan opgesteld worden dat uw Vergadering in Juli 2011 zal 
worden voorgelegd, waarin ook de financiële gevolgen voor 2012 tot 2014 zullen zijn uitgewerkt. 

7.6 Inkoop 

7.6.1	 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 
reïntegratie-diensten, 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. 

2  Amsterdams Financieel Systeem (voorheen Enterprise One) behelst de inrichting en implementatie van 
een gemeentebreed en uniform financieel pakket 
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Het gemeentelijk inkoopvolume wordt ook ingezet om leveranciers een bijdrage te laten leveren aan 
beleidsdoelstellingen t.a.v. bijvoorbeeld duurzaamheid, social return (on investment) of verbetering van 
de luchtkwaliteit. Het gemeentebrede inkoop- en aanbestedingsbeleid is geborgd in de Nota Inkoop en 
aanbesteden.

Ook voor inkoop stond 2010 voor een deel in het teken van de heroverwegingen. Er zijn negen maatregelen 
voor inkoop benoemd, om de taakstelling van € 15 miljoen te realiseren. De invulling daarvan is via 
gemeenschappelijke inkoop- en uitvoeringsstrategieën, en een groei van het aantal raamcontracten. In het 
3e en 4e kwartaal van 2010 zijn nadere analyses uitgevoerd, en daar waar mogelijk de eerste concrete acties 
ingezet.

Een randvoorwaarde voor het realiseren van de structurele besparingen uit de heroverwegingen is, dat de 
gemeentelijke inkoopfunctie (verder) wordt geprofessionaliseerd. In het kader van de heroverwegingen, 
en als invulling van de inkoopdoelstellingen uit het Programakkoord, is hiertoe een voorzet beschreven. 
Uitgangspunt is het verder intensiveren van de succesvol gebleken inkoopsamenwerking van de afgelopen 
jaren, ingebed in de nieuwe clustergerichte organisatie inrichting en de sturing op de bedrijfsvoering. 
Het delen van kennis en ervaring in multifunctionele inkoop- of gebruiksteams, het gebruik maken 
van eenduidige procedures en procesbeschrijvingen, afstemming in de aansturing van leveranciers en 
het beschikbaar krijgen van stuurinformatie door het inrichten en gebruiken van gemeenschappelijke 
datasystemen, moeten daarin gefaciliteerd worden, voor zowel de primaire processen als de ondersteunende 
producten. 

Dit vormt een grote uitdaging, want de in te kopen werken, leveringen en diensten zijn zeer divers en 
de organisatorische inbedding van inkoop kent gemeentebreed een grote verscheidenheid, met de 
bijbehorende verschillen in invulling van leveranciersmanagement, opdrachtgeverschap, contractbeheer en 
wijze van rapporteren. 

7.6.2	 Feiten,	trends	en	omgevingsfactoren

De gemeentelijke inkoop – inclusief stadsdelen – bedraagt jaarlijks € 1 tot € 1,5 miljard. Veel daarvan 
ligt vast in lange termijn contracten, een deel is op kortere termijn beïnvloedbaar, en een deel betreft 
binnengemeentelijke inkoop en/of interne verrekeningen. 

Europese aanbestedingen
De gemeentelijke diensten rapporteren een totaal van vijftig uitgevoerde Europese aanbestedingen,  
voor een totale contractwaarde van circa € 300 miljoen. Het betreft aanbestedingen voor acht werken, 
veertien leveringen en achtentwintig diensten. Alleen de aanbesteding van AMSYS, ter waarde van circa  
€ 200 miljoen, is gegund aan een niet-Nederlandse leverancier. 

Raamcontracten
Raamcontracten zijn de meest zichtbare vorm van inkoopcoördinatie, waar verbetering van kwaliteit 
vaak hand in hand gaan met prijsreductie. Via gemeenschappelijke inkoop- en aanbestedingstrajecten 
worden inkoopvolumes gebundeld, eisen en wensen gerationaliseerd, specificaties gestandaardiseerd 
en operationele- en inkoopprocessen gestroomlijnd. Het gezamenlijk uitvoeren van marktanalyses, het 
stroomlijnen van aanbestedingsprocedures, en het eenduidig contracteren bevordert kwaliteitsverbetering, 
rechtmatigheid en integriteit. 

In 2010 is voor circa € 160 miljoen ingekocht via de raamcontracten van Concern Inkoop (2009: € 135 
miljoen; 2008: € 105 miljoen), voor uiteenlopende producten als hardware, postbezorging, gas, elektriciteit, 
uitzendkrachten, papier, kopieerapparaten en de diensten van externe adviseurs voor ICT en financiële 
dienstverlening. Ongeveer 55% door diensten3, 30% door stadsdelen, en 15% door gelieerde organisaties4. 
Deze bundeling van inkoopvolume heeft geleid tot een totale besparing van circa € 24 miljoen. 

3  Incl. Waternet
4  O.a. het GVB, de brandweer,Cition, Stichting Afvalservice West en Pantar
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Vanzelfsprekend worden in alle raamcontracten criteria ten aanzien van duurzaam inkopen en social return 
(on investment) meegewogen. Ook wordt expliciet rekening gehouden met mogelijkheden voor MKB 
bedrijven om in te schrijven. 

Operatie 10%
2010 was het laatste jaar van operatie 10%. De inkooptaakstelling is gerealiseerd. In 2010 is de verdeling van 
de besparingen per dienst definitief vastgesteld, zodat die in de Begroting 2011 structureel verwerkt is.

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 claims en escalaties 
door opdrachtnemers, en vereist een verdergaande professionalisering van het opdrachtgeverschap en 
contractmanagement, plus een investering in juridische kennis van inkopen en aanbesteden, o.a. om de 
mogelijkheden te onderzoeken om ook ‘Past Performance’ mee te wegen.

7.6.3	 Inkoop-	en	aanbestedingsbeleid

Bij het inkopen en aanbesteden worden gemeenschapsgelden ingezet. De gemeente heeft de 
verantwoordelijkheid om deze gelden op een rechtmatige, effectieve, efficiënte, transparante en integere 
wijze te besteden. In 2010 is de herziene Nota Inkoop en aanbesteden van kracht geworden. Deze nota 
beschrijft het gemeentelijke inkoopbeleid en geeft onder andere richtlijnen voor het implementeren van 
beleidsdoelstellingen als duurzaam inkopen en social return5. Die aspecten worden nader uitgewerkt in 
aparte leidraden. Nota en leidraden zijn openbaar en beschikbaar via ‘www.amsterdam.nl/ondernemen/
inkoop’. 

Inkoopsamenwerking en - afwegingen
Het organiseren van inkoopsamenwerking is het speerpunt in het gemeentelijk inkoopbeleid. Gemeentelijke 
organisaties bundelen hun kennis en ervaring en hun inkoopvolume, en bereiken overeenstemming over 
een sobere en standaard specificatie. Het realiseren van alle doelstellingen die bij inkoop samenkomen, 
vereist een continue afweging. In bepaalde situaties kunnen gemeentelijke beleidsdoelstellingen voor de 
inkoop onderling tegenstrijdig zijn. Zo zijn de doelstellingen doelmatigheid, rechtmatigheid en realisatie van 
besparingen niet altijd eenvoudig te verenigen met doelstellingen als duurzaam inkopen, social return, of 
MKB-gericht beleid. 

7.7 Directies naar de werkvloer

Directies naar de werkvloer
In de Circulaire Begroting 2010 zijn directeuren van diensten en bedrijven geïnformeerd over het verzoek 
van ons College om 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 te rapporteren in hun Jaarrekening 
2010, en wel aan de hand van de vragen:
�� welke afspraken u voor 2010 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 2010 hebt gemaakt met de ondernemingsraad van uw dienst met betrekking tot 

de te verrichten werkzaamheden tijdens deze dagen
�� in hoeverre u in 2010 de naleving van deze afspraken heeft gerealiseerd 

Van de 33 organisaties die met de Circulaire Jaarrekening 2010 zijn aangeschreven, hebben er 18 
gerapporteerd. Van deze 18 organisaties hebben er drie afspraken met de ondernemingsraad gemaakt over 
het aantal dagen dat de directeur op de werkvloer zou doorbrengen en de aard van de 

5  Zie voor duurzaam inkopen en social return ook de Verplichte paragraaf Duurzaamheid van deze 
Jaarrekening

http://www.ez.nl/Onderwerpen/Huidige_economie/Aanbesteden/Wetsvoorstel_Implementatie_richtlijn_Rechtsbescherming_Aanbesteden_WIRA
http://www.ez.nl/Onderwerpen/Huidige_economie/Aanbesteden/Wetsvoorstel_Implementatie_richtlijn_Rechtsbescherming_Aanbesteden_WIRA
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werkzaamheden die verricht zouden worden tijdens deze dagen.

Van de 15 organisaties die wel hebben gerapporteerd, maar geen afspraken met de ondernemingsraad 
hebben gemaakt, melden er dertien dat de directeur op eigen initiatief ‘terug naar de werkvloer’ gaat. In 
de meeste gevallen geldt daarbij dat dit in de jaarlijkse activiteiten wordt ingepland. Er zijn drie organisaties 
waarbij het rapportage format is ingevuld met de opmerking dat er in 2010 geen afspraken zijn gemaakt met 
de OR zonder dat daarbij een nadere toelichting wordt gegeven.

In de drie gevallen waar met de ondernemingsraad afspraken zijn gemaakt over het aantal dagen en de te 
verrichten werkzaamheden zijn deze afspraken in twee gevallen grotendeels nagekomen.

Bij de invulling van de dagen gaat in zeven gevallen om het meelopen met medewerkers om zo inzicht 
krijgen in het dagelijkse werk binnen het primaire proces. Verder wordt deelname aan werkoverleg, extra 
overlegmomenten en informatiebijeenkomsten als de meest voorkomende vorm van contact met de 
werkvloer genoemd. 
Twee directeuren geven aan dat afspraken over werkzaamheden in het kader van ‘terug naar de werkvloer’ 
niet nodig zijn en het contact met de werkvloer voldoende tot stand komt omdat in hun organisatie sprake is 
van een flexwerkconcept waarbij de directeur geen vaste (eigen) kamer heeft. 

Overzicht rapportage jaarrekening terug naar de werkvloer

Organisatie Informatie 
aangeleverd

Afspraken gemaakt 
met OR

Afspraken gerealiseerd

ACAM ja Nee ja, eigen invulling/ initiatief

Dienst Belastingen Gem.Adam ja Nee ja, eigen invulling/ initiatief

DMO ja Nee ja, eigen invulling/initiatief

Economische Zaken ja Ja nee

Stadsbank van Lening ja Nee ja, eigen invulling/initiatief

Verzekeringen Amsterdam nee

Stadsarchief ja Ja ja, eigen invulling/initiatief 

O+S nee

Dienst Persoonsgegevens ja Nee ja, eigen invulling/initiatief

Project Management Bureau ja Nee ja, eigen invulling/initiatief

IBA nee

Stadstoezicht ja Nee ja, eigen invulling/initiatief

DFM ja Nee ja, eigen invulling/initiatief

Bedrijf Zuidas nee

DIVV nee

DWI nee

Haven Amsterdam ja Nee ja, eigen invulling/initiatief

OGA ja Ja ja, grotendeels

DRO ja nee

Binnenwaterbeheer nee

Noordwaarts/Zuidelijke IJoever nee

ICT ja nee

GGD nee

Milieu en Bouwtoezicht ja nee ja, eigen invulling/initiatief

SHP ja nee ja, eigen invulling/initiatief

Dienst Zorg en Samenleven nee

Wibautgroep nee

Rekenkamer nee

BDA ja nee

Raadsgriffie nee
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7.8 Toezeggingen van ons College aan uw Vergadering

Tijdens de debatten over de Jaarrekening 2009 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 2009 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. 

7.8.1	 Moties

Motie Verburg, De Goede en Toonk, met daarin de volgende punten:
�� bij de Jaarrekening 2010 met een voorstel te komen voor een betere omschrijving van de besteding van 

reserves en de besteding van middelen uit externe bronnen
�� in de Jaarrekening wordt verantwoording afgelegd langs de lijnen van programma’s en beleid, niet langs 

de lijnen van de diensten en afdelingen

Toezegging: In de Circulaire Jaarrekening 2010 zal de diensten en bedrijven een handreiking gegeven 
worden voor het beter omschrijven van de besteding van reserves en de besteding van middelen uit externe 
bronnen. Eveneens zal hen opgedragen worden in hun jaarrekening verantwoording af te leggen langs de 
lijnen van programma’s en beleid, en niet langs de lijnen van de diensten en afdelingen. 

Status:  afgerond

7.8.2	 Bevindingen	Rekeningcommissie

1.  Concern Control: Uw Vergadering vraagt duidelijkheid over de positionering van de concerncontroller 
en om een tijdsplanning van het tot stand komen van de visie en stelt dat er in die visie aandacht wordt 
geschonken aan de risicobeheersing.

  Toezegging:  De positionering van de concerncontroller zal opnieuw bepaald worden in het kader 
van de ontwikkeling van de Bestuursdienst Nieuwe Stijl. Daarbij zullen de taken en 
verantwoordelijkheden van de voor concern control verantwoordelijke ambtenaar 
vastgesteld worden. De nieuwe visie zal op 1 januari 2011 gereed zijn. In de visie zal 
vanzelfsprekend grote aandacht geschonken worden aan risicobeheersing.

 Status:  afgerond (de Visie op Control is op 14 december door ons College vastgesteld)

2.  Fiscale control. Verbetering noodzakelijk bij WZS, OGA en DIVV. 
  Toezegging:   Diensten worden door bureau Fiscaal Advies en Control geaudit op integrale 

implementatie van fiscale control.
 Status:  afgerond 

3. Toelichting begrotingsoverschrijdingen zijn voor verbetering vatbaar bij DPG, DFM, WZS en DMO
 Toezegging:  Er zal worden toegezien op verbetering. 
  Status:   Afgerond. De financiële toelichting is over het algemeen verbeterd, beleidsmatige 

aspecten blijven op onderdelen nog achter.
 
4.  Fouten en onzekerheden in het kader van getrouwheid en rechtmatigheid.
  Toezegging:   Onderwerp zal in het stafoverleg met de betreffende diensten op de agenda geplaatst 

worden.
 Status:  Dit heeft in een beperkt aantal gevallen plaats gevonden
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5. Jaarrekeningproces bij diensten.
  De Rekeningcommissie had specifieke bevindingen t.o.v de volgende diensten en bedrijven: 
 EZ:   Jaarrekeningproces te projectmatig; verdere inbedding P&C-proces noodzakelijk. 
 WZS:   aanscherpen controlfunctie van de financiele administratie. 
 DBGA:   verschil jaarrekening en jaarverslag onduidelijk; kwaliteit toelichting moet verbeterd 

worden. 
 GGD:   verbeter redengevende verklaring substantiele afwijkingen tussen jaarrekening en 

begroting. 
 DMO:  verbeteringen gewenst in het gegevensverzamelend traject. 
 Concern Financien: fouten en onzekerheden. 
 Toezegging:  Er zal toegezien worden op verbetering
 Status:  Afgerond 

7.8.3	 Bevindingen	ACAM

1. Consolidatieboekhouding 
  ACAM beveelt aan te komen tot een intracomptabele geconsolideerde boekhouding met gebruikmaking 

van op concernniveau ingericht financieel informatiesysteem. Plaats het project van de uitrol van een 
financieel informatiesysteem onder de Regeling Risicovolle Projecten.

 Status:  De uitrol van AFS is onder de Regeling Risicovolle Projecten geplaatst.

2. Programmamanagement
  Inventariseer de stuur- en werkgroepen die gericht zijn op strategische programma’s; formuleer eisen 

waar goed programmamanagement aan moet voldoen; bewaak op centraal niveau de voortgang van 
deze programma’s en de samenhang. tussen de programma’s en vergelijk periodiek de doelstellingen en 
tussentijds behaalde resultaten van de programma’s. 

  Status:   ons College nam het advies over en in samenwerking met ACAM is de inventarisatie 
gestart van de lopende programma’s en strategische projecten, die voor de zomer 
2011 voltooid zal worden.

3. Projectadministratie
  ACAM beveelt aan te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een gemeentebreed pakket voor de 

registratie en het beheer van projecten en daarbij de ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering van 
gegevens over projecten te bundelen.

4. Betalingstermijn facturen
  ACAM beveelt aan de informatie van de crediteurentermijnen te stroomlijnen en aan de te haken op 

de ontwikkelingen van de uitrol van een financieel pakket om het inzicht in betalingstermijnen meer 
gestructureerd op te lossen.

5. Quick scan debiteuren
  ACAM beveelt aan de processen voor debiteuren te stroomlijnen en aan te haken bij de uitrol van een 

financieel pakket om de termijnen van het aanmaken van facturen en ontvangen van gelden te versnellen. 
Zorg dat een versnelling wordt ingevoerd want dat bespaart geld, zeker als de rente weer mocht stijgen.

Ons College heeft de aanbevelingen van ACAM overgenomen en onderschrijft de conclusie van ACAM dat 
de implementatie van AFS in deze gevallen tot aanmerkelijke verbeteringen zal leiden. 
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8	 	Duurzaamheid

8.1 Inleiding

Duurzaamheid en milieu staan bij ons College ook tijdens de economische crisis hoog op de agenda. Wij 
zien de kansen die het huidige tijdsgewricht biedt, ook al is de omgeving onzeker en moeten de financiële 
risico’s goed afgewogen worden. Daarom zijn economisch groeien, sociaal versterken en duurzaam 
investeren de kern van ons programakkoord 2010-2014 Kiezen voor de stad. Hierin geven wij aan geld vrij te 
zullen maken uit het Amsterdams Investeringsfonds voor stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, economie 
en innovatie, klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit. Maar ook voor onderwijs, armoedebestrijding, de 
wijkaanpak, openbare ruimte en veiligheid en groen zullen wij het fonds aanspreken. Dit weerspiegelt de 
wens van ons College de balans te vinden tussen het welbevinden van mensen, de zorg voor het milieu en 
economische voordelen, wat uiteindelijk de voorwaarde is voor een waarlijke duurzame ontwikkeling.

In 2010 heeft ons College in 2010 twee op elkaar aansluitende ontwikkelingen ingezet die we hieronder 
kort toelichten. Verder gaan we in deze paragraaf in op de duurzaamheid van de bedrijfsvoering van de 
diensten en bedrijven. De duurzame inkoop en social return (on investment) maken weliswaar deel uit van 
die bedrijfsvoering, maar worden apart behandeld omdat deze onderwerpen centraal belegd zijn. 

8.1.1		 Duurzaamheidsprogramma	Amsterdam	Beslist	Duurzaam	2011-2014

De rol van de gemeente als uitvoerende en handhavende partij op het gebied van klimaat, energie, 
luchtkwaliteit en milieu, naast de marktpartijen en het rijk, is gecompliceerd, veelomvattend en uitdagend. 
Voor het beleid waarmee vorm gegeven wordt aan deze rol hebben wij in 2010 en begin 2011 het Duur-
zaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014 ontwikkeld. Ons College is van mening dat 
het aanbrengen van duidelijke samenhang tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s de gezamenlijke 
inzet in de stad versterkt. 

In het programakkoord 2010 -2014 beschrijven wij onze ambitie als volgt: In 2014 is de stad duurzaam. 
De openbare ruimte blijft van hoge kwaliteit. We kunnen meer met minder energie, dankzij nieuwe 
technologie en woningisolatie. De aandacht voor klimaat, energie en luchtkwaliteit heeft geleid tot concrete 
projecten die niet alleen goed zijn voor het milieu maar ook financieel voordelig zijn, zoals elektrisch rijden, 
warmtekoude opslag, innovatieve afvalverwerking en windenergie.

Amsterdam richt zich op het kostenefficiënt realiseren van een lagere CO2-uitstoot en op de besparing van 
schaarse grondstoffen. Maar ook zetten we ons in voor schonere lucht, stille gebieden en daarmee voor een 
leefbare stad. De gemeente vindt het daarbij belangrijk dat er een groter en actief draagvlak wordt gereali-
seerd voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven en hun medewerkers. 
Vier duurzame pijlers vormen de basis voor het duurzaamheidsprogramma en daarmee voor het realiseren 
van onze bestuurlijke ambitie, elk op zijn eigen terrein:
�� Klimaat en energie
�� Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit
�� Duurzame innovatieve economie
�� Materialen en consumenten
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8.1.2	 Duurzaamheidsindex

Voor elke pijler zijn de resultaten voor 2014 verbonden met één of meerdere indicatoren. Mede vanuit deze 
indicatoren wordt een duurzaamheidsindex ontwikkeld. Een index die in een oogopslag en op hoofdlijnen 
de voortgang van de uitvoering van het Duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014 
laat zien. Bij Klimaat & energie en bij Duurzame bereikbaarheid & luchtkwaliteit zijn de indicatoren vooral 
kwantitatief van aard. Bij de pijlers Duurzame innovatieve economie en Materialen & consumenten zijn 
een deel van de indicatoren en het daaraan gekoppelde resultaat meer kwalitatief van karakter. Over de 
resultaten van de monitoring wordt gerapporteerd binnen de P&C cyclus.

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 voor de rekening wordt voorgelegd richt zich 
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-indica-
toren met betrekking tot duurzaamheid in het algemeen nog in de kinderschoenen staat. Daarom kunnen 
wij niet pretenderen in deze paragraaf meer te geven dan een indicatie van de staat van de duurzaamheid 
van de bedrijfsvoering over 2010. Maar in een proces van trial and error zal een op de Amsterdamse situatie 
toegesneden methodiek ontwikkeld worden. 

8.2.1	 Overwegingen	vooraf

De duurzaamheid van de bedrijfsvoering heeft uiteraard een direct verband met de huisvesting van de 
organisaties. De diensten en bedrijven bezetten gezamenlijk 110 gebouwen, maar niet over alle gebouwen 
is informatie verstrekt, terwijl het wel aangeleverde materiaal over de gebouwen niet in alle gevallen volledig 
was. Dienst Zuidas, Dienst Binnenwaterbeheer, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienst Ruimtelijke 
Ordening, en de Ombudsman hebben beperkte informatie aangeleverd. 

De kwaliteit van de antwoorden bij diensten en bedrijven die het gebouw waarin ze gevestigd zijn bezitten 
of daarvan de enige huurder zijn, is redelijk tot goed. Een deel van de diensten en bedrijven echter lijkt 
momenteel onvoldoende in staat is om te sturen op hun verbruik van energie en water. Vooral organisaties 
die een van meerdere huurders zijn in een groter gebouw, hebben te weinig inzicht in de energie- en 
watercomponent in de huurprijs of de servicekosten. Dat zal moeten veranderen. 

8.2.2	 Response

Van de 31 diensten en bedrijven zijn er twee, Waternet en de Dienst Noord/Zuidlijn (DNZL), niet bij de 
rapportage in deze paragraaf betrokken. Waternet is een stichting die los staat van de gemeentelijke 
bedrijfsvoering en DNZL is een tijdelijke dienst die geen personeel in dienst heeft, maar waar mogelijk 
gebruik maakt van ambtenaren die werkzaam zijn binnen de gemeente Amsterdam (detachering), dan 
wel extern werft. De duurzaamheidgegevens van DNZL zijn dus eigenlijk verspreid over de detacherende 
diensten. Van de negenentwintig diensten waarvan een bijdrage aan deze rapportage verwacht werd 
hebben er twee (6%) – Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam (VGA) en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam (OGA) geen gegevens aangeleverd. 
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De tabel bevat een selectie van de resultaten en de response waarop die zijn gebaseerd. Deze resultaten 
worden hieronder per thema op hoofdlijnen toegelicht

Thema Waarde Eenheid % antwoorden van diensten 
en bedrijven waarop 

resultaat is gebaseerd 

Elektriciteitsverbruik 3.285 kWh – fte – jaar 72%

Gasverbruik 273 m³ – fte – jaar 55%

Water 16.970 liter – fte – jaar 59%

Afval 61 kilo – fte – jaar 31%

Papier 10 pakken A4 – fte – jaar 76%

Woonwerk verkeer à 
voetganger – fiets – ov – auto

4% - 32% - 
51% - 13%

procent 48%

Wagenpark en transport* 1.778 aantal 100%

Milieuzorgsysteem 2 aantal 73%

Verkeersboetes 2 aantal 42%

Overtreding milieuregels 2 aantal 42%

* Totale wagenpark van de gemeente Amsterdam – inclusief stadsdelen.

8.2.3	 Electiciteitsverbruik

De Amsterdamse ambtenaar verbruikt in een jaar net zoveel energie als een gemiddeld gezin. In 2010 was 
het gemiddelde elektriciteitsverbruik per fte 3.285 kWh/jaar – gebaseerd op gegevens van afgerond 72% 
van de diensten en bedrijven. Hierbij is het verbruik van het Stadsarchief niet meegerekend aangezien het 
archief een specifieke temperatuurregeling behoeft waardoor dit verbruik in de gemiddelden een vertekend 
beeld geeft.

Het laagste verbruik is dat van de Dienst Stadstoezicht – dit komt vooral doordat de medewerkers veel 
buiten de deur zijn en niet op locatie. Dienst Milieu en Bouwtoezicht was in 2010 nog ondergebracht in een 
gebouw met energielabel G, maar zijn energieverbruik was maar ongeveer 20% van wat de gemiddelde 
Amsterdamse collega verbruikt. Tot de diensten die fors onder het gemiddelde elektriciteitsverbruik zitten 
behoren ook het Projectmanagementbureau met een verbruik van 1.833 kWh/fte/jaar en DIVV met 1779 kW/
fte/jaar.

De Bestuursdienst zit met 11.500 kWh/fte/jaar ruim boven het gemiddelde. Het is vooralsnog niet duidelijk 
waarom deze verbruikscijfers zo hoog liggen. De bestuursdienst geeft aan dat het aantal opgegeven fte en 
de verbruiksgegevens correct zijn ingevuld.

Dit jaar geven 16 diensten en bedrijven aan dat ze groene stroom gebruiken. Het gaat hier in bijna alle 
gevallen om 100% groene stroom. De GGD heeft een aandeel van 75% groene stroom. De Ombudsman, 
Economische Zaken en Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling geven expliciet aan dat ze niet weten of ze 
groene stroom gebruiken. Van de overige diensten hebben we hier geen antwoord op gekregen.

Van de 29 organisatie-eenheden doen er 14 (48%) mee aan het programma voor monitoren van energie 
dat de mogelijkheid biedt om desnoods dagelijks de verbruikscijfers te controleren en actie te ondernemen 
bij plotselinge uitschieters. Deelnemende diensten hebben bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen 
om het energieverbruik buiten werktijd (weekend) terug te dringen. Diensten die niet deelnemen geven 
daarvoor redenen op als onbekendheid met het programma, gebrek aan capaciteit en afhankelijkheid van de 
verhuurder.
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8.2.4	 Gasverbruik

Het merendeel van de gemeentelijke gebouwen wordt verwarmd met gas. Alleen de kantoren van de Dienst 
Belastingen Gemeente Amsterdam en de Dienst Werk en Inkomen en een van de 33 gebouwen van de GGD 
zijn aangesloten op het warmtenet. 
Het gasverbruik van 16 van de 29 diensten is gemiddeld 273 m³ per fte/jaar of 8,4 m³ per m² per jaar. Het 
Stadsarchief voert hier het klassement aan met ongeveer 1 m³ per m² per jaar. De Bestuursdienst zit aan 
de andere kant van het polaire stelsel met 24 m³ per m² per jaar, waarbij opnieuw de opmerking over de 
onderhuurders op haar plaats is.

8.2.5	 Energielabel

De gemeente heeft een overzicht van de E-labels van de gemeentelijke gebouwen (http://www.nieuwamster-
damsklimaat.nl/gebouwde_omgeving/gemeentelijke/kaart_energielabels/)
14 diensten en bedrijven geven aan dat hun gebouw(en) op deze kaart staan. Uit de aangeleverde gegevens 
valt niet op te maken om hoeveel gebouwen het gaat.

8.2.6	 Water

Het gemiddelde water verbruik – gebaseerd op gegevens van 17 van de 29 diensten - ligt afgerond op 
17.000 liter per fte per jaar. De Stadsbank van Lening (met onderhuurders VGA en O&S) scoort het laagst 
met 3.540 liter per fte per jaar. De GGD, DMB, DPG en PMB/IBA scoren ook relatief laag met rond de  
5.500 liter per fte per jaar. De Bestuursdienst, DIVV en Haven Amsterdam hebben een erg hoog waterver-
bruik. Het extreme waterverbruik bij de Haven (58.000 liter per fte per jaar) wordt toegeschreven aan het  
niet functioneren van het aircosysteem in het Havengebouw. Deze is inmiddels weer gerepareerd.

8.2.7	 Afval

Afgerond 30% van de diensten kan opgeven hoeveel ton afval er jaarlijks wordt afgevoerd. Dat maakt 
een extrapolatie naar de gehele organisatie onbetrouwbaar. Een indicatie geeft het wel - op basis van 
de beschikbare cijfers is de voorzichtige inschatting dat er per ambtenaar afgerond 61 kilo per jaar wordt 
afgevoerd. 

8.2.8	 Papier

De cijfers over het papierverbruik zijn de meest betrouwbare cijfers die het format oplevert: 76% van de 
organisatie onderdelen hebben hierover gerapporteerd. Met enige bescheidenheid kan de gemeentelijke 
organisatie (exclusief de stadsdelen) nog altijd worden gezien als een papierverwerkende industrie. De 
diensten en bedrijven gebruiken jaarlijks minstens 124.000 pakken A4-papier. Opgestapeld is dat een toren 
van meer dan 6.000 meter – de Kilimanjaro is 5.882 meter hoog. Het gemiddelde jaarverbruik per fte is meer 
dan 10 pakken oftewel 30 A4-tjes per fte per werkdag. De Dienst ICT kan met 1 pak per fte per jaar toe – 
DPG en de Bestuursdienst gebruiken respectievelijk 24 en 32 pakken papier per fte per jaar.

Een aantal feiten over het papierverbruik:
�� 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 45% van de 

diensten ingevoerd. 
�� verdergaande veranderingen zoals het gebruik van zogenaamde e-readers is nog maar op zeer beperkte 

schaal ingevoerd 
�� de raadsgriffie had vorig jaar het hoogste papierverbruik. Dit jaar was dit verbruik helaas niet ingevuld 

waardoor het niet mogelijk is om te constateren of dit in 2010 ook het geval is. Wel is er momenteel een 
proef gaande waarbij raadsstukken via een e-reader beschikbaar worden gesteld aan de raadsleden.

http://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/gebouwde_omgeving/gemeentelijke/kaart_energielabels/
http://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/gebouwde_omgeving/gemeentelijke/kaart_energielabels/
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8.2.9	 Woon-werkverkeer

Van de diensten leveren er veertien (48%) bruikbare cijfers aan over de manier waarop de werknemers 
naar het werk komen. Op basis hiervan blijkt dat het merendeel van de Amsterdamse ambtenaren (87%) 
per openbaar vervoer, fiets of lopend naar het werk komt. Topscorer bij de fiets is O&S waarvan 60% van 
de medewerkers per fiets naar het werk komt. Bij het openbaar vervoer zijn het ACAM en het Servicehuis 
Personeel die de lijst aanvoeren met respectievelijk 70% en 69%.
Ambtenaren van het Afvalenergiebedrijf (80%), de Dienst Belastingen (45%) en Haven Amsterdam (40%) 
gebruiken het meest de auto in het woon-werkverkeer. Twee van deze diensten en bedrijven geven aan dat 
medewerkers ook carpoolen – maar slechts in zeer beperkte mate.
Ongeveer de helft van de diensten en bedrijven geeft de mogelijkheid om thuis te werken, om zo het 
woon-werkverkeer te verminderen. 

8.2.10	 Wagenpark	en	transport

Voor de uitoefening van – een deel van – hun taken gebruiken de meeste diensten auto’s. Volgens de 
lease administratie telt het gehele gemeentelijk wagenpark (van stadsdelen, diensten en bedrijven) 1778 
voertuigen, een kwart daarvan personenauto’s. Negen van de diensten en bedrijven geven aan over een of 
meer elektrische auto’s te beschikken. In totaal zijn er binnen de gemeentelijke organisatie dertien elektrische 
voertuigen en dat is minder dan 1% van het totale wagenpark.

Met die voertuigen werd in 2010 ruim 24,2 miljoen afgelegd (26 miljoen in 2009). Daarvoor werd door de 
gemeente 0,7 miljoen liter diesel gebruikt en 2,1 miljoen liter benzine. De gemeentelijke voertuigen leggen 
gemiddeld bijna 60 km per werkdag af. Het brandstofverbruik was in 2010 gemiddeld 1 liter op de 8,7 km.

Slechts vijf diensten geven aan dat ze gebruik maken van de MobilityCard. Voor de MobilityCard is door 
concern inkoop een raamcontract afgesloten. Werknemers met Mobility Card kunnen makkelijk gebruik 
maken van openbaar vervoer voor dienstreizen. Twee diensten geven aan dat ze de kaart wellicht in de 
toekomst gaan invoeren. Diensten zeggen de MobilityCard niet te gebruiken wegens hun onbekendheid er 
mee of omdat ze van mening zijn dat het voordeel te beperkt is omdat er relatief weinig dienstreizen worden 
gemaakt.

8.2.11	 Milieuzorgsystemen

Milieuzorgsystemen lijken binnen de gemeentelijke organisatie nog een vrij onbekend fenomeen te zijn. Van 
alle diensten en bedrijven gaven AEB en de DMB aan een ISO 14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem te 
gebruiken. 

8.2.12	 Kosten	

De kosten voor energie en water verbruik, afval verwijdering en reizen liggen jaarlijks per fte gemiddeld op 
€ 900.

Energie

Water

Papier

Afvalverwerking

Reizen

Kosten per fte per jaar

530

230

52
42

34
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Van de zeventien diensten (59%) die deze informatie beschikbaar hadden zijn de energiekosten 
gesommeerd. Deze diensten besteedden in 2010 € 3,5 miljoen uit aan elektriciteit, gas en warmte, oftewel 
€ 530 per fte. Met dit kengetal – en uitgaande van 9.228 fte liggen de energiekosten van de diensten en 
bedrijven gezamenlijk op rond de € 5 miljoen. Zes diensten geven aan actief beleid te voeren in de vorm van 
maatregelen om de energiekosten te reduceren.

Slechts 45% van de diensten en bedrijven geven de kosten voor dienstreizen op. Op basis daarvan kan geen 
goede schatting worden gemaakt van de kosten voor de gehele organisatie. Van de diensten en bedrijven 
die dit wel opgeven bedragen de kosten gemiddeld € 230 per fte per jaar.

Acht diensten geven aan dat ze de kosten van papierverbruik beperken door een of meer van de volgende 
maatregelen:
�� verplicht dubbelzijdig printen 
�� documenten digitaal beschikbaar stellen 
�� printing on demand.

8.2.13	 Wet	en	regelgeving

De diensten en bedrijven is gevraagd in te vullen welk bedrag aan boetes voor overtredingen is betaald. Er 
zijn twaalf diensten die hierop een antwoord geven. Twee van de diensten melden dat verkeersboetes ten 
laste van de overtredende medewerker worden gebracht. Twee diensten hebben een boete of schikking 
betaald i.v.m. overtreding milieuregels en één voor een andere overtreding dan een verkeersovertreding.

8.2.14	 Integriteit

Negen diensten en bedrijven beantwoordden de vraag of ze er integriteitdoelen op na hielden en wat 
de voortgang hiervan is. Een aantal diensten besteed veel aandacht aan integriteit. Zo heeft SBL een 
coördinator integriteit, is bij DMB besloten vertrouwenspersonen voor integriteitschendingen aan te stellen, 
heeft DST met vijfjarenplan voor integriteit ontwikkeld, AEB een compacte gedragscode gepubliceerd, is 
door DWI op intranet een aparte pagina ingericht voor het integriteitbeleid.

8.2.15	 Bevorderen	duurzaamheid

De diensten en bedrijven hebben in het format kunnen aangeven of er in 2010 sprake is (geweest) van een 
activiteit, project of gebeurtenis, die door hen wordt gezien als een positieve bijdrage aan het bevorderen 
van de duurzaamheid. SBL vervangt halogeenverlichting door led-verlichting; DST heeft biologische catering 
geïntroduceerd en einde jaar was 32% van de omzet van het bedrijfsrestaurant duurzaam; PMB en IBA inves-
teerden in elektrische voertuigen en bespaarden 18.300 liter water en 6.100 MJ energie door bedrijfsauto’s 
waterloos te reinigen; DFM heeft een groen datacentrum ingericht en een nieuw duurzaam kantoor; Haven 
Amsterdam heeft in veel bestekken duurzaamheideisen opgenomen en onderhoudt een webpagina voor het 
personeel die volledig gewijd is aan duurzaamheid.

8.3 Duurzaam inkopen 

Monitor Duurzaam Inkopen 2010
Vanaf 1 januari 2010 geldt de verplichting – opgenomen in het Klimaatakkoord tussen rijk en VNG – dat 
gemeentes in 75% van hun inkoop- en aanbestedingstrajecten de landelijk vastgestelde duurzaamheidcri-
teria moeten toepassen, zoals die door AgenschapNL (voorheen Senter Novem) voor 45 productcategorieën 
zijn opgesteld, variërend van catering, groenbeheer tot en met het bouwrijp maken en de aanleg van wegen. 

Gemeentes moeten, in opdracht van het Ministerie van I&M, in de landelijke monitor duurzaam inkopen 
rapporteren of het percentage van 75 gehaald wordt. De in de jaarrekening gepresenteerde cijfers zijn 
verzameld voor deze monitor. Met een percentage van 90, haalt Amsterdam het doel van 75 % ruimschoots. 
Verreweg de meeste aanbestedingen vinden plaats in de Grond-, Weg- en Waterbouw, en daar past men de 
criteria vrijwel standaard toe. Uit rapportages van diensten blijkt dat duurzaam inkopen een vanzelfsprekend-
heid is geworden. 
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Het voor de landelijke monitor relevante inkoopvolume waarover de diensten hebben gerapporteerd, 
bedroeg € 100 miljoen. De opzet van de monitor is dusdanig, dat verschillende zaken buiten beschouwing 
worden gelaten. Niet meegenomen zijn o.a. meerjarige contracten die voor 2010 zijn afgesloten (waardoor 
de meeste gemeentebrede raamcontracten – waar duurzaamheid standaard mee gewogen wordt – buiten 
de monitor vallen), productgroepen waarvoor geen criteria beschikbaar zijn (zoals externe inhuur, bestratings-
materiaal, of Wmo-hulpmiddelen), of inkoop kleiner dan de door het ministerie gehanteerde ondergrens  
(€ 50.000 voor diensten en leveringen, of € 100.000 voor werken).

Maximaal duurzaam inkopen
Naast de landelijke doelstelling, heeft ons College in het vigerende Milieubeleidsplan opgenomen dat 
in Amsterdam vanaf 2010 in alle inkoop- en aanbestedingstrajecten de afweging gemaakt moet worden 
of duurzaam inkopen tot de mogelijkheden behoort. In het nieuwe programakkoord is de doelstelling 
omschreven als ‘maximaal duurzaam inkopen’. De landelijke criteria fungeren hierbij als (niet meer dan) 
het basisniveau. In veel aanbestedingen wordt al veel meer gevraagd van de leveranciers. Om duurzaam 
inkopen nog verder te ontwikkelen en inkopers en aanbesteders te ondersteunen in hun afwegingen, is 
medio 2010 de herziene Leidraad Duurzaam Inkopen verschenen. Verder gewerkt aan een uitvoeringpro-
gramma duurzaam inkopen 2011–2014, dat uiterlijk in het tweede kwartaal 2011 aan uw Vergadering wordt 
voorgelegd. Hierin zal ook aandacht geschonken worden aan de wijze van rapporteren.

8.4 Social return 

Amsterdam wil dat investeringen van de gemeente naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale 
winst (return) opleveren. Medio 2009 heeft ons College – in reactie op het initiatiefvoorstel Een goede Zaak – 
bepaald op welke wijze bij (Europese) aanbestedingen aan de opdrachtnemer voorwaarden gesteld moeten 
worden met betrekking tot social return (SR). 

Voor SR wordt de volgende 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 aanbestedingstra-
jecten, 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. 

De Amsterdamse werkwijze is beschreven in de Leidraad Social Return en biedt leveranciers drie opties voor 
het geven van invulling aan social return:
1. contracteis:   5% van de opdrachtsom of 7% van de loonsom wordt ingezet voor het plaatsen 

van mensen, of de eis om X aantal plekken in te vullen (al dan niet categorie 
gespecificeerd)

2. sociale paragraaf:  opdrachtnemer geeft aan hoeveel mensen geplaatst kunnen worden
3. verzoek om ideeën:  opdrachtnemer beschrijft mogelijkheden voor plaatsingen

De meeste gemeenten beperken zich over het algemeen tot het gebruik van de eis van 5% van de 
opdrachtsom, maar de Amsterdamse aanpak maakt een bredere toepassing mogelijk. 

Op 29 september 2010 heeft uw Vergadering een motie aangenomen, met de volgende aanscherping van 
de voorwaarden, die inhoudt dat ‘als voorwaarde bij de invulling van de contracteis (5% regeling) (wordt 
gesteld) dat alleen een arbeid, - stage of leer/ werkervaringplek onder de omschrijving van de invulling hoort 
en dat de geboden arbeid, stage of leer /werkervaringplek geen financieel voordeel voor de werkgever op 
mag leveren. Uitzondering hierop vormen subsidies bij het aangaan van een reguliere arbeidsovereenkomst.’ 

In 2010 is de realisatie van het beleid voor social return geëvalueerd. Dat heeft geleid tot voorstellen voor 
een aangepaste werkwijze en een nieuwe Leidraad Social Return (publicatie: januari 2011), waarin ook de 
aanscherping als hierboven beschreven, is verwerkt. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de toepassing van 
SR bij aanbestedingen is toegenomen. In eerste instantie werd de regeling vooral toegepast bij diensten 
en leveringen, in 2010 volgde de (succesvolle) uitbreiding naar werken, mede door toevoeging van ‘de 7% 
loonsom’ en ‘invulling X aantal plaatsen’ aan de (mogelijke) contracteisen. 



452	 Gemeentebrede	aspecten Jaarrekening 2010

d
uu

rz
aa

m
he

id

Het blijft een punt van aandacht om te zorgen dat toezeggingen van opdrachtnemers ook leiden tot 
daadwerkelijke plaatsingen, rekening houdend met de volgende omstandigheden:
�� 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
�� 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 is niet altijd eenvoudig
�� de doorlooptijd van projecten is in sommige gevallen erg kort

De verantwoordelijkheid voor de toepassing en uitvoering het SR beleid ligt bij de diensten (en stadsdelen). 
Om hierbij maximaal te ondersteunen en faciliteren heeft de Dienst Werk en Inkomen het Projectbureau 
Social Return (Pb SR) ingesteld waarvan onder andere de Vacature Service Amsterdam (VSA) onderdeel 
uitmaakt. Het Pb SR adviseert en ondersteunt vanaf de opstart van een aanbesteding tot aan de operati-
onele invulling van de SR-verplichtingen. Voor de operationele invulling biedt VSA 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 jong-
gehandicapten), Wsw (Wet sociale werkvoorziening). 
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5	 Balans	met	toelichting

Verkorte gemeentebalans per 31 december 2010 (bedragen x €1 miljoen)

2009 2010 2009 2010

Immateriële vaste activa 19,4 32,2 Eigen vermogen 6.531,0 6.490,5

Resultaat 126,0 31,7

Materiële vaste activa 7.981,7 8.384,2 Voorzieningen 1.691,8 1.888,5

Financiële vaste activa 3.611,2 3.673,6 Langlopende schulden 2.357,3 2.587,8

Subtotaal 11.612,3 12.090,1 Subtotaal 10.706,1 10.998,5

Vlottende activa 1.734,2 1.719,9 Vlottende passiva 2.640,4 2.811,5

Totaal 13.346,5 13.810,0 Totaal 13.346,5 13.810,0

Garantieverplichtingen 10.852,7 12.375,1

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.

Door het samenvoegen van een aantal diensten wijkt de beginbalans enigszins af van de eindbalans 2009.

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.

Doordat de Resultaatgebieden in 2010 zijn gewijzigd wijken de vergelijkende cijfers en de begrotingscijfers 
enigszins af van de cijfers zoals opgenomen in de gemeenterekening 2009 en de begroting 2010.
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5.2	 Immateriële	vaste	activa
Mutaties immateriële vaste activa (bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2009
Investeringen

19,4
16,2

subtotaal 35,6

Afschrijvingen 3,4

Boekwaarde 31 december 2010 32,2

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. 
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffing- of vervaardigingsprijs en in beginsel 
afgeschreven in maximaal vijf jaar. De toename van € 16,2 miljoen bestaat voor € 7,2 miljoen uit een herzie ning 
bij de dienst Persoonsgegegevens, die € 8 miljoen overige materiele vaste activa nader preciseert als immate-
riële vaste activa. Verder investeerde het Ontwikkelingsbedrijf € 6 miljoen aan immateriële vaste activa. 

Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:
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De boekwaarde van de immateriële vaste activa is in 2010 gecorrigeerd na afschrijvingen per saldo met € 
12,8 miljoen toegenomen. 

Materiële	vaste	activa

Mutaties materiële vaste activa (bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2009
Investeringen
Overdrachten

591,6
12,1

7.981,7

Toename 603,7

Subtotaal 8.585,4

Afschrijvingen
Desinvesteringen
Overdrachten

151,4
8,1

41,6

Afname 201,1

Boekwaarde 31 december 2010 8.384,2

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.
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Onder materiële vaste activa worden begrepen:
�� gronden en terreinen (€ 5.619 miljoen)
�� bedrijfsgebouwen (€ 843 miljoen)
�� woonruimten (€ 5 miljoen)
�� grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 618 miljoen)
�� vervoermiddelen (€ 9 miljoen)
�� machines, apparaten en installaties (€ 153 miljoen)
�� overige (€ 145 miljoen)
�� Dit betreft een restcategorie waarin ook de niet nader onderverdeelde materiële vaste activa zijn 

opgenomen 
Dit betreft een restcategorie waarin ook de niet nader onderverdeelde materiële vaste activa zijn 
opgenomen

Onder de materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden begrepen:
�� overige materiele vaste activa; investeringen in de openbare ruimte (€ 999 miljoen)
�� woonruimten (€ 10 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 € 402 miljoen toegenomen. De dienst 
NoordZuid-lijn investeerde € 139 miljoen. De dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer investeerde per saldo 
€ 22 miljoen in de infrastructuur. Het geïnvesteerde vermogen in grondwaarde nam bij het Ontwikkelingsbe-
drijf Gemeente Amsterdam toe met € 126 miljoen. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling investeerde per 
saldo € 79 miljoen en het Ontwikkelingsbedrijf € 9 miljoen in gebouwen. Het Havenbedrijf investeerde per 
saldo € 9 in grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Het Afval-Energiebedrijf investeerde per saldo  
€ 6 miljoen en Waternet € 5 miljoen in machines, apparaten en installaties. 

Belangrijkste gronden en terreinen:
�� het gemeentelijk in erfpacht uitgegeven of uit te geven grondbezit in beheer bij het Ontwikkelingsbedrijf 

Gemeente Amsterdam (€  5.266 miljoen)
�� het gemeentelijk in erfpacht uitgegeven of uit te geven grondbezit in beheer bij Haven Amsterdam  

(€ 268 miljoen)
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Belangrijkste bedrijfsgebouwen:
�� de panden van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 494 miljoen)
�� de bedrijfsgebouwen van IVV waaronder parkeergebouwen- en garages (€ 65 miljoen)
�� de panden van de Dienst Werk en Inkomen (€ 64 miljoen)
�� de panden van Waternet (€ 44 miljoen)
�� het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (onroerend goed permanent bezit € 50 miljoen)
�� het pand van het Stadsarchief (€ 25 miljoen)
�� het stadhuis (€ 26 miljoen)
�� de gebouwen van Haven Amsterdam (€ 19 miljoen)
�� de gebouwen van de GGD (€ 18 miljoen)
�� het gebouw van de Stadsbank van Lening (€ 8 miljoen)
�� het gebouw van het Afval- Energiebedrijf (€ 5 miljoen)
�� het gebouw van Stadstoezicht (€ 5 miljoen)

Belangrijkste grond-, weg- en waterbouwkundige werken:
�� rioleringswerken en -gemalen en de leidingen c.a. ten behoeve van de drinkwaterlevering  

(€ 414 miljoen)
�� de infrastructuur van de haven (€ 181 miljoen)

Belangrijkste vervoermiddelen:
�� Haven Amsterdam (€ 9 miljoen)

Belangrijkste machines, apparaten en installaties:
�� de machines, apparaten en installaties ten behoeve van de drinkwaterlevering (€ 37 miljoen)
�� de afvalverwerkingsinstallatie (€ 32 miljoen)
�� de parkeerautomaten c.a. (€ 26 miljoen)
�� de installaties van de GGD (€ 13 miljoen)
�� de installaties van het Stadsarchief (€ 8 miljoen)
�� de installaties van de dienst ICT (€ 13 miljoen)
�� de installaties van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 9 miljoen)
�� de installaties van de Stadsbank van Lening (€ 4 miljoen)

5.3	 Financiële	vaste	activa
Mutaties financiële vaste activa (bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2009
Investeringen

3.611,2
481,7

Subtotaal 4.092,9

Aflossingen
Desinvesteringen

80,3
339,0

Afname 419,3

Boekwaarde 31 december 2010 3.673,6

Financiële vaste activa worden op de nominale waarde gewaardeerd. 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.



Jaarrekening 2010	 Balans	met	toelichting 461

b
alans	m

et	to
elichting

Onder financiële vaste activa worden begrepen:
�� overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer (€ 1.784,6 miljoen waaronder 

de kapitaalverstrekking aan stadsdelen met € 1.174 miljoen) en de langlopende vordering op Vattenfall in 
verband met de verkoop van Nuon N.V. (€ 480 miljoen) 

�� deelnemingen (€ 928,6 miljoen)
�� leningen aan deelnemingen (€ 492,1 miljoen)
�� geldleningen verstrekt aan woningbouwcorporaties (€ 282,2 miljoen)
�� overige verstrekte langlopende geldleningen (€ 156,5 miljoen)
�� leningen in het kader van de Amsterdamse Middensegment Hypotheek (€ 45,4 miljoen)
�� Startersleningen (€ 22 miljoen)
�� diverse uitzettingen van de dienst Wonen Zorg en Samenleving in het kader van de stedelijke vernieuwing 

(€ 50 miljoen)
�� uitzetting van de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer inzake de voorfinanciering personeelsvoorzie-

ning GVB (€ 9,8 miljoen)
�� bijdragen in activa van derden (€ 28,9 miljoen)

Om redenen van vergelijkbaarheid is het onderdeel kapitaalverstrekking aan diensten en bedrijven 
uitgezonderd van deze ontwikkelingsschets over de afgelopen tien jaar:
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De totale boekwaarde van de financiële vaste activa is per saldo met € 62 miljoen toegenomen. De toename 
bestaat voor € 482 miljoen aan investeringen verminderd met € 80 miljoen aan aflossingen en € 339 miljoen 
aan desinvesteringen. De kapitaalverstrekking aan stadsdelen nam per saldo toe met € 166 miljoen.

Belangrijkste verstrekte langlopende geldleningen aan deelnemingen:
�� GVB Activa BV (€ 308 miljoen)
�� NV Carré (€ 12,4 miljoen)
�� NV Zeedijk (€ 12,5 miljoen)
�� Beurs van Berlage Vastgoed BV (€ 5,8 miljoen)
�� Ontwikkelingsbedrijf, Glasvezelnet BV (€ 6 miljoen)
��  Economische Zaken, diverse leningen (€ 11,3 miljoen)
��  GVB Veren BV (€ 3 miljoen)
��  Cition BV (€ 1,6 miljoen)

Belangrijkste overige langlopende geldleningen:
�� Regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland (€ 44,1 miljoen)
�� Leaseplan (€ 59,1 miljoen)
�� NV Stadsgoed (€ 43,5 miljoen)
�� Westpoort Warmte BV (€ 32,4 miljoen)
�� Stichting Stadsschouwburg (€ 13,4 miljoen)
�� Haven Amsterdam Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied CV (€ 11,3 miljoen)
�� Stichting Slotervaartziekenhuis (€ 4,6 miljoen)
�� Stichting Afvalservice West (€  3,9 miljoen)
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�� Waterlaboratorium NV (€ 0,9 miljoen)
�� Stichting SIA-Kunstijsbaan Jaap Eden (€ 0,9 miljoen)

Belangrijkste deelnemingen:
��  NV Afvalenergiebedrijf (€ 660,6 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 (€ 11,1 miljoen)
�� NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (€ 9,4 miljoen)
�� NV Stadsherstel (€ 8,3 miljoen)
�� NV Zeedijk (€ 6,5 miljoen)
�� Amsterdam Participatie Glasvezel BV (€ 6 miljoen)

5.4	 Reserves
Mutaties reserves (bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2009 6.530,9

Toevoeging 1.298,3

Subtotaal
Onttrekking

7.829,3
                                                                1.340,8

Boekwaarde 31 december 2010 6.488,5

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 2010 (€ 33,8 miljoen).

5.5	 Voorzieningen
Mutaties voorzieningen (bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2009 1.691,8

Toename 493,3

Subtotaal
Aanwending

2.185,1
296,5

Afname 296.5

Boekwaarde 31 december 2010 1.888,5

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.
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5.6	 Vaste	schulden
Mutaties langlopende schulden (bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2010 2.357,3

Toevoeging 549,2

Subtotaal
Afname

2.906,5
318,8

Boekwaarde 31 december 2011 2.587,7

De langlopende schulden zijn in 2010 met € 230 miljoen toegenomen. De toename is toe te schrijven aan 
investeringen (met name ten behoeve van het openbaar vervoer). Onder de vaste schulden zijn opgenomen 
de langlopende leningen, de beleggingen van derden en de waarborgsommen.

Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:
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De afname in 2010 hangt samen met de verkoop van Nuon, die de investeringen compenseerde. 

Kerncijfers leningportefeuille

2006 2007 2008 2009 2010

Aantal geldleningen 145 147 147 144 140

Gemiddelde resterende looptijd in maanden 104 98 91 91 87

Gewogen gemiddeld rentepercentage 4,16 4,16 4,17 4,17 4,06

In de financieringsparagraaf in de jaarrekening treft u meer informatie over de gemeentelijke financiering.

5.7	 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 2010 
€ 150 miljoen plus € 26,3 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.
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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 twee 
belangrijke deelnemingen 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 2007 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 € 678 miljoen.

Garantieverplichtingen
Van de garantieverplichtingen kan het volgende overzicht worden gegeven):

(bedragen x € 1 miljoen  

Sector Ultimo 2009 Ultimo 2010

Volkshuisvesting 10.750,0 12.273,9

met contragarantie 0 0

zonder contragarantie 39,7 30,7

besluit woninggebonden 
subsidiecomplexen

risico overgenomen door Waarborgfonds 
sociale woningbouw

511,4 401,3

achtervangpositie bij het Waarborgfonds 
sociale woningbouw

7.505,8 8.466,7

nationale hypotheekgarantie 2.677 3.362

nationaal restauratiefonds 16,1 13,2

Welzijnssector 18,8 12,5

Kantoorgebouw Waterbeheer en 
Rioolwaterzuivering

59,8 56,9

Stadsverwarming Westpoort                10,2                 
16,2

Overig 13,9 15,6

Totaal 10.852,7 12.373,3

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 huurver-
plichtingen 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.
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Afstemming	binnengemeentelijke	vorderingen

Binnengemeentelijke vorderingen en schulden vallen in de gemeentebalans, op een bedrag van 
€  miljoen na, tegen elkaar weg. De afgelopen 10 jaar heeft het afstemmingsverschil zich als volgt 
ontwikkeld:

(bedragen x € 1 miljoen

Jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

verschil 7,2 2,5 6,1 -3,7 -0,7 -0,9 -0,1 -0,4 0,4 1,0

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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Leeswijzer

Door vaststelling van de in dit onderdeel opgenomen overzichten stelt uw Vergadering de inkomsten, 
uitgaven en toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves over 2010 vast. Daarnaast verleent uw 
Vergadering ons College décharge voor het gevoerde financiële beleid.

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 ingedeeld naar resultaatgebieden
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 loonkosten

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.

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 binnengemeente-
lijke overdrachten van vaste activa. 

ad. 6
Dit betreft alle reserves en voorzieningen per resultaatgebied, inclusief de voorgestelde 
resultaatbestemming.

ad. 7
Dit betreft de eenmalige verantwoording van een groot deel van de in 2007 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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Programmarekening*

    Rompbegroting  Gewijzigde Begroting Rekening

    2010  2010 2010 

    € € €

Openbare orde en veiligheid 112.700.230 122.453.827 138.528.552

Werk en inkomen 1.076.178.410 1.108.478.410 1.106.452.841

Zorg   361.455.873 366.172.929 408.177.142

Educatie & jeugd en diversiteit 244.427.378 256.044.378 195.515.821

Verkeer en Infrastructuur 542.781.870 543.781.870 325.311.499

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 58.635.950 65.443.060 93.585.284

Cultuur en monumenten 136.036.717 142.654.217 143.049.734

Milieu en water 512.679.486 516.623.454 486.995.825

Economie en haven 113.637.416 120.606.664 136.296.381

Facilitair en bedrijven 330.024.396 330.440.659 386.843.694

Stedelijke ontwikkeling 350.510.785 357.916.675 670.305.406

Bestuur en concern 132.087.696 135.647.645 149.103.616

Totaal lasten 3.971.156.207 4.066.263.788 4.240.165.795

   

Openbare orde en veiligheid 11.374.780 11.374.780 16.416.597

Werk en inkomen 829.892.250 829.892.250 845.472.783

Zorg   171.422.990 171.422.990 162.496.843

Educatie & jeugd en diversiteit 93.972.220 93.972.220 38.685.630

Verkeer en Infrastructuur 388.880.860 388.880.860 169.371.972

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 3.905.680 3.905.680 33.742.604

Cultuur en monumenten 12.294.750 12.794.750 15.772.774

Milieu en water 482.326.610 482.326.610 447.266.166

Economie en haven 137.368.260 137.368.260 160.396.755

Facilitair en bedrijven 311.244.116 311.244.116 342.375.950

Stedelijke ontwikkeling 288.776.331 266.696.331 464.473.370

Bestuur en concern 22.463.650 25.188.650 49.522.306

Totaal baten 2.753.922.497 2.735.067.497 2.745.993.750

   

Saldo lasten en baten 1.217.233.710 1.331.196.291 1.494.172.045

   

Algemene dekkingsmiddelen   

Uitkering gemeentefonds 1.516.774.933 1.516.774.933 1.565.157.718

Uitkering stadsdeelfonds -634.721.885 -637.521.885 -634.140.220

Belastingen 145.426.560 145.697.860 167.186.773

Erfpacht  203.339.860 202.839.860 166.859.820

Financiering 77.130.320 77.130.320 133.698.733

Deelnemingen 22.648.750 13.148.750 27.443.028

Overige algemene dekkingsmiddelen -114.325.885 3.445.396 59.213.952

Totaal algemene dekkingsmiddelen 1.216.272.653 1.321.515.234 1.485.419.804

   

Resultaat voor onttrekking/toevoeging aan reserves -961.057 -9.681.057 -8.752.241

Onttrekkingen aan reserves 416.563.116 425.283.116 1.340.839.924

Toevoegingen aan reserves -415.602.059 -415.602.059 -1.300.372.504

   

Resultaat na onttrekking/toevoeging aan reserves 0 0 31.715.179

* Overzicht is op basis van de indelingen van nieuwe subresultaatgebieden.
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Resultaatgebied 10    Lasten     

  Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Openbare	orde	en	veiligheid	 		 		 		 		 	

	

 Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid 

1400304 Commissies en secretariaten politieorganen 460.332 457.480 468.861

1400601 Veiligheidsplan 24.553.027 22.655.607 25.499.924

1400605 Informatiehuishouding radicalisering 520.275 500.680 531.928

1400606 Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit 5.122.465 5.560.050 9.142.472

1400607 Vreemdelingenbeleid 2.398.661 1.121.280 660.921

1400610 Stedelijk project Toezicht en Handhaving 3.733.388 400.000 6.514.787

1400611 Aanpak Wallengebied 0 5.500.000 -18.655

6200403 Jeugd en Veiligheid 8.891.903 8.324.200 11.588.384

9801002 Dotatie reserve Aankopen Van Traa-team (BDA) 7.432.000 0 6.948.442

9801018 Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving 317.888 0 446.803

9801024 Dotatie reserve OOV (BMO) 3.196.503 0 0

  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid 56.626.442 44.519.297 61.783.867

    

  Sub-rsg 10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer   

1400303 Nazorg calamiteiten 0 0 216.986

   Sub-rsg 10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer 0 0 216.986

    

  Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg   

1200101 Brandweerzorg 70.516.488 70.729.590 73.840.247

1200103 Kapitaallasten verstrekte geldlening aan Regionale Brandweer  2.059.028 2.059.030 1.770.475

 Amsterdam Amstelland 

1200201 Veiligheidsregio 494.301 0 746.832

1200301 Crisisbeheersing 564.918 575.160 2.933.908

1200303 Functioneel leeftijdsontslag Brandweer 7.931.591 4.570.750 4.631.482

9801050 Dotatie reserve Brandweer 2.868.610 0 185.614

9801603 Dotatie reserve vakantiegeld Brandweer (rekening 2008) 0 0 0

  Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg 84.434.936 77.934.530 84.108.558

    

    

    

  Totaal van de lasten 141.061.378 122.453.827 146.109.411   

  Totaal van de baten 35.400.973 11.374.780 25.748.542   

  Nadelig saldo 105.660.405 111.079.047 120.360.869   

    

 Resultaat voor bestemming 95.435.097 111.079.047 122.111.955

 Dotaties 13.815.001 0 7.580.859

 Onttrekkingen 3.589.693 0 9.331.945

 Resultaatbestemming 10.225.308 0 -1.751.086   

 Resultaat na bestemming 105.660.405 111.079.047 120.360.869   
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 Resultaatgebied 10    Baten  

    Rekening Begroting   Rekening

 Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

   € € € 

	 	 Openbare	orde	en	veiligheid	 		 		 		

		 	 	

  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid 

 1400304 Commissies en secretariaten politieorganen 610.456 617.950 627.045

 1400601 Veiligheidsplan / GSB 16.633.414 6.943.730 5.185.659

 1400605 Informatiehuishouding radicalisering 539.830 500.680 0

 1400606 Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit 1.299.494 967.870 1.088.971

 1400607 Vreemdelingenbeleid 1.743.610 0 316.713

 1400610 Stedelijk project Toezicht en Handhaving 2.135.596 0 3.810.797

 1400611 Aanpak Wallengebied 0 0 0

 6200403 Rijksbijdrage Sociale Integratie en Veiligheid  6.295.223 280.000 3.004.083

  (onderdeel preventie jeugdcriminaliteit) 

 9801002 Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA) 458.309 0 4.673.005

 9801018 Onttrekking reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving 654.839 0 0

 9801024 Ontrekking reserve OOV (BMO) 1.797.655 0 1.765.960

   Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid 32.168.426 9.310.230 20.472.233

    

   Sub-rsg 10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer   

 

     

   Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg   

 1200103 Rentebaten verstrekte geldlening aan Regionale 

  Brandweer Amsterdam Amstelland 2.059.028 2.059.030 1.770.475

 1200201 Veiligheidsregio 494.304 0 592.854

 1200301 Crisisbeheersing 325 5.520 20.000

 9801050 Onttrekking reserve Brandweer 678.890 0 2.892.980

   Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg 3.232.547 2.064.550 5.276.309

    

     

    

   Totaal van de baten 35.400.973 11.374.780 25.748.542
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Resultaatgebied 20    Lasten        

  Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Werk	en	inkomen	 		 		 		 		 	

	

 Sub-rsg 20.1 Participatie en Werk   

6110101 Sociale Werkvoorziening 80.151.824 76.587.000 88.620.364

6110102 Pantar 1.139.008 2.939.000 1.966.600

6110106 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen WRA-groep 363.177 354.270 163.281

6110109 Werkfonds WIW (DWI) 201.784.130 217.300.000 0

6110201 Uitvoeringskosten werkgelegenheid Dienst Werk en Inkomen 59.767.679 60.800.000 0

6110404 Voorziening declaratie WIW/Kinderopvang 133.423 0 119.520

6110410 Kinderopvang bijstandsgerechtigden 3.585.610 2.404.000 2.937.104

6110412 Stelpost werk (DWI) 2.725.483 3.214.000 2.362.370

6110413 Gemeentelijke middelen WWB werkbudget 1.664.983 1.750.000 1.575.191

6110417 Blijf aan de bal banen (incidentele prioriteit 2010) 0 2.000.000 18.650

6110418 Gemeentelijke bijdrage Participatiebudget (incidentele prioriteit 2010) 0 10.700.000 0

6110419 Bestrijding jeugdwerkloosheid 0 0 2.532.409

6230101 WWB-middelen 0 0 198.814.386

6230150 Uitvoeringskosten reintegratie (WPB) 0 0 57.437.720

6230201 Inburgering (WPB) 0 0 49.236.828

6230250 Uitvoeringskosten inburgering (WPB) 0 0 8.775.001

6230301 Educatie (WPB) 0 0 9.104.882

6230350 Uitvoeringskosten educatie (WPB) 0 0 2.070.603

9808029 Dotatie reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid (DWI) 0 0 7.970.000

9808030 Dotatie reserve Instapcursussen (DWI) 0 0 2.076.000

9808031 Dotatie reserve SW-regeling 0 0 1.981.000

9808032 Dotatie reserve impuls inburgering 0 0 285.000

9808034 Dotatie reserve frictiekosten PAO 0 0 480.000

  Sub-rsg 20.1 Participatie en Werk 351.315.317 378.048.270 438.526.909

    

  Sub-rsg 20.2 Inkomen   

6100102 Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en ouder 27.638.517 0 198.818

6100103 Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar 471.781.620 560.258.610 498.702.270

6100104 Wet Investeren in Jongeren 0 0 9.137.461

6100105 Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden 0 0 3.863.347

6100110 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  0 0 5.756.853

 arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

6100111 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  0 0 1.265.472

 arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

6100120 Wet inkomensvoorziening kunstenaars 0 0 7.924.475

6100202 Bijstandsbesluit zelfstandigen 7.336.434 6.036.000 8.694.034

6100301 Bijstand aan ondernemers in de binnenvaart -19.219 0 0

6100401 Uitvoeringskosten bijstandsverlening Dienst Werk en Inkomen 63.431.728 67.898.600 68.717.983

6100501 Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden  3.844.810 5.660.420 0

 (niet krachtens rijksgroepsregeling) 

6120101 Uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en  4.696.856 6.023.340 0

 oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

6120102 Uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en  1.215.431 1.341.560 0

 gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

6120103 Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars 6.220.442 6.080.840 0

6120105 Wet Werkloosheidsvoorziening 0 0 -170
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 Resultaatgebied 20    Baten  

   Rekening Begroting Rekening 

 Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

   € € € 

	 	 Werk	en	inkomen	 		 		 		

		 	 	

  Sub-rsg 20.1 Inkomen  

 6110101 Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening 76.251.824 73.987.000 84.620.364 

 6110106 Rente van verstrekte geldleningen WRA-groep 363.177 354.270 163.281

 6110109 Werkfonds WIW (DWI) 205.137.561 219.100.000 22.979.104

 6110404 Voorziening declaratie WIW/Kinderopvang 559.427 0 132.040

 6110410 Kinderopvang bijstandsgerechtigden 30.581 0 57.554

 6110413 Gemeentelijke middelen WWB werkbudget 25.202 0 24.160

 6110415 Gemeentelijk overig 0 0 4.088.968

 6230101 WWB-middelen 0 0 175.835.283

 6230201 Inburgering (WPB) 0 0 44.368.633

 6230301 Educatie (WPB) 0 0 8.884.333

 9804505 Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI) 320.000 320.000 320.000

 9808029 Onttrekking reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid (DWI) 0 0 3.532.409

   Sub-rsg 20.1 Participatie en Werk 282.687.772 293.761.270 345.006.129

    

   Sub-rsg 20.2 Inkomen   

 6100102 Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en ouder 27.638.517 0 198.818

 6100103 Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar 470.474.546 429.672.310 498.702.270

 6100104 Wet Investeren in Jongeren 0 0 9.137.462

 6100105 Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden 0 0 3.863.347

 6100110 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  0 0 5.756.853

  arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

 6100111 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  0 0 1.265.472  

  arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen  

 6100120 Wet inkomensvoorziening kunstenaars 0 0 7.924.474

 6100202 Bijstandsbesluit zelfstandigen 6.931.298 5.969.500 8.937.446

 6100302 WWB budget -27.470.863 0 -35.924.729

 6100303 WWB budget - aanpassing conjunctuur 0 69.283.430 0

 6100304 WWB budget - aanvullende uitkering 0 10.924.070 0

 6100501 Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden  3.844.810 5.660.420 0

  (niet krachtens rijksgroepsregeling) 

 6120101 Uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en  4.810.711 5.655.950 0

  oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

 6120102 Uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en  1.249.584 1.345.240 0

  gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

 6120103 Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars 6.220.442 6.080.840 0

 6120105 Wet Werkloosheidsvoorziening 0 0 -170
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Resultaatgebied 20    Lasten        

  Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Werk	en	inkomen	 		 		 		 		 	

	 	

6120201 Uitvoeringskosten inkomensvoorzieningen Dienst Werk en Inkomen 3.935.030 4.350.200 0

9800117 Dotatie weerstandsvermogen (WWB) 0 0 0

9804521 Dotatie reserve vakantiegeld (DWI) 3.112.000 3.033.940 0

9804533 Dotatie reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI) 400.000 0 0

9804535 Dotatie reserve WiGo4IT 750.000 0 0

9804536 Dotatie reserve projectconsulenten 500.000 0 0

9808027 Dotatie reserve geïntegreerde voorziening 1.396.189 0 0

  Sub-rsg 20.2 Inkomen 596.239.838 660.683.510 604.260.543

    

  Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding   

6140101 Bijzondere bijstand 24.313.177 23.731.680 26.102.230

6140201 Armoedebeleid 28.299.436 27.660.140 27.604.918

6140204 Kwijtschelding afvalstoffenheffing 6.031.373 3.743.400 4.338.518

6140206 Stadspas 2.638.494 2.562.850 2.260.879

6140207 Woonlastenfonds 5.178.683 5.035.000 5.010.123

6140208 Flankerend bijstandbeleid 472.005 476.190 463.849

6140209 Uitvoeringskosten armoedebestrijding Dienst Werk en Inkomen 8.523.498 8.937.240 10.306.479

6140210 Uitkeringen uit reserves en voorzieningen 232.427 402.000 140.833

6140211 Stichting Bijzondere Noden 211.404 232.070 229.560

9804534 Dotatie reserve KOA 0 0 0

9808028 Dotatie reserve armoede Tang gelden - chronische zieken 400.000 0 0

  Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding 76.300.497 72.780.570 76.457.389

    

    

  Totaal van de lasten 1.023.855.652 1.111.512.350 1.119.244.841    

  Totaal van de baten 800.349.365 852.179.430 857.837.192   

  Nadelig saldo 223.506.287 259.332.920 261.407.649     

 Resultaat voor bestemming 235.497.098 278.586.160 260.980.058

 Dotaties 6.558.189 3.033.940 12.792.000

 Onttrekkingen 18.549.000 22.287.180 12.364.409

 Resultaatbestemming -11.990.811 -19.253.240 427.591    

 Resultaat na bestemming 223.506.287 259.332.920 261.407.649   
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 Resultaatgebied 20    Baten  

   Rekening Begroting Rekening 

 Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

   € € € 

	 	 Werk	en	inkomen	 		 		 		

		 	 	

 9800117 Onttrekking weerstandsvermogen (WWB) 13.700.000 19.000.000 5.000.000

 9804521 Onttrekking reserve vakantiegeld (DWI) 2.909.000 2.967.180 3.112.000

 9804533 Onttrekking reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI) 910.000 0 400.000

 9804536 Onttrekking reserve projectconsulenten 500.000 0 0

   Sub-rsg 20.2 Inkomen 511.718.045 556.558.940 508.373.243

    

   Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding  

 6140101 Bijzondere bijstand 1.609.181 1.179.370 1.579.696

 6140201  3.434.297 0 2.483.010

 6140206 Stadspas 690.070 679.850 395.114

 9804534 Onttrekking reserve KOA 210.000 0 0

   Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding 5.943.548 1.859.220 4.457.820

    

    

   Totaal van de baten 800.349.365 852.179.430 857.837.192
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Resultaatgebied 30    Lasten        

   Rekening Begroting Rekening 

 Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

    € € € 

	 Zorg

  Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg   

1200302 Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij rampen 3.023.400 3.064.410 2.844.797

1400501 Boedelbeheer 968.604 1.067.750 806.984

6110114 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zorg /  0 150.000 97.800

 maatsch. opvang (prioriteit 2010) 

6200301 Maatschappelijke opvang en drugshulpverlening 75.987.480 73.220.170 72.785.289

6200302 Subsidies t.b.v. diverse instellingen Maatschappelijke Dienstverlening 350.518 250.770 238.415

6200305 Invoeringskosten WMO 0 0 791.388

6200313 DWZS Zorg 3.373.534 3.454.370 2.992.205

6200801 Uitkeringen uit reserves en voorzieningen 0 0 1.678

6200803 Wonen, Zorg en Dienstverlening 4.841.992 5.892.120 4.361.643

6201102 Wachtgelden subsidieportefeuille Maatschappelijke Gezondheidszorg 0 600 0

6201103 Uitkeringen uit reserves en fondsen 0 0 6.346

6201105 Pensionontruimingen 263.115 297.430 243.460

6201106 Inkomensbeheer en Uitvaarten 810.857 758.800 833.710

6201107 Uitvoeringskosten maatschappelijke zorg Dienst Werk en Inkomen 701.310 588.680 688.091

6210102 Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen) 747 0 0

6220101 WMO Hulp bij het Huishouden 60.117.446 57.717.520 62.676.791

6220102 Subsidieregelingen in het kader van de WMO -156.120 0 -7.014

6220103 Vergoedingen aan stadsdelen in het kader van de WMO 1.044.997 1.064.633 1.064.630

6220104 Maatschappelijk meedoen 4.812.362 4.385.490 4.681.825

6220105 Eigen kracht conferenties 716.319 0 -2.479

6220106 Uitvoering aanpak AWBZ-Pakketmaatregel 0 0 8.309.145

6220107 Vrijwilligerswerk 0 0 1.005.947

6520101 WMO aanvullend openbaar vervoer 12.891.431 13.921.000 13.644.272

6520201 WMO verstrekkingen woonvoorzieningen 17.514.631 17.171.860 14.933.516

6520203 WMO apparraatskosten woonvoorzieningen 815.710 832.790 0

6520301 WMO verstekkingen vervoersvoorzieningen 18.367.551 19.605.110 18.418.603

6520302 WMO apparaatskosten vervoersvoorzieningen 1.451.732 1.502.360 0

6520401 WMO overige lasten 7.649.059 8.882.360 9.146.336

6520402 WMO Indicaties 4.696.999 3.838.000 4.584.188

6520403 DWZS WMO 1.068.290 1.084.990 5.907.007

6520404 WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering open einde regelingen 1.846.374 4.500.000 1.325.486

6520501 Stimuleringsfonds gehandicapten 4.743 0 -21.203

7140102 Openbare geestelijke gezondheidszorg 21.330.523 21.152.050 22.593.894

7140105 Subsidies t.b.v. diverse instellingen gezondheidszorg 564.470 577.430 570.810

7140106 Versterking cliëntorganisaties 1.645.907 1.791.370 1.699.111

9802348 Dotatie reserve Sociale competentietrainingen Taakspel (GGD) 0 0 311.173

9802351 Dotatie reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD) 0 0 169.863

9802352 Dotatie reserve van Wiechen (GGD) 0 0 98.330

9802660 Dotatie reserve De Ruijsdael 0 0 984.720

9802661 Dotatie reserve pilot WMO-WWB 0 0 1.501.440

9802662 Dotatie reserve Participatie-envelop vrijwilligerswerk 0 0 48.643

9803730 Dotatie egalisatiereserve WMO 988.000 282.130 1.595.150

9803807 Dotatie reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS) 269.000 0 0

9803808 Dotatie reserve Vakantiegeld (DZS) 200.000 183.770 0

9803809 Dotatie reserve WW-uitkering (DZS) 0 0 0

9803810 Dotatie reserve Mantelzorgers (DZS) 252.870 0 0

9803813 Dotatie reserve eergeweld, begeleiding en opvang slachtoffers 200.003 0 0
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   Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg   

 1200302 Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij rampen 2.849.169 2.853.620 2.782.347

 1400501 Boedelbeheer 768.075 801.580 703.494

 6200301 Rijksbijdrage maatschappelijke opvang en verslavingszorg 62.877.200 49.892.040 8.325.250

 6200305 Invoeringskosten WMO 0 0 556.000

 6200801 Uitkeringen uit reserves en voorzieningen 0 0 1.678

 6200803 Onttrekking aan voorzieningen 47.898 0 0

 6201103 Uitkeringen uit reserves en fondsen 0 0 6.346

 6201105 Pensionontruimingen 6.084 23.030 31.914

 6201106 Inkomensbeheer en Uitvaarten 736.198 727.140 879.428

 6210102 Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen) 7.345 0 50

 6220101 WMO Hulp bij het Huishouden 7.342.064 7.663.250 7.866.611

 6220104 Maatschappelijk meedoen -10.535 0 0

 6220107 Vrijwilligerswerk 0 0 85.000

 6520101 WMO aanvullend openbaar vervoer 929.590 1.100.000 1.173.861

 6520401 WMO overige baten 1.079.160 0 0

 7140102 Openbare geestelijke gezondheidszorg 12.858.153 11.099.990 13.396.124

 9802309 Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening 192.949 0 0

 9803730 Onttrekking egalisatiereserve WMO 1.886.030 10.810.880 10.788.144

 9803807 Onttrekking reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS) 211.566 0 269.000

 9803808 Onttrekking reserve Vakantiegeld (DZS) 192.728 191.730 0

 9803809 Onttrekking reserve WW-uitkering (DZS) 0 36.070 0

 9803810 Onttrekking reserve Mantelzorgers (DZS) 418.471 252.870 252.870

 9803813 Onttrekking reserve eergeweld, begeleiding en opvang slachtoffers 141.353 0 200.003
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   Rekening Begroting Rekening 

 Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

    € € € 

	 Zorg	 		 		 		 		 	 	  

      

9803815 Dotatie reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen (DZS) 400.000 0 0

9803816 Dotatie reserve Maatschappelijke dienstverlening  350.000 0 0 

 aan thuiswonenden ouderen (DZS) 

9803820 Dotatie reserve Geweld achter de Voordeur 793.582 0 0

9803821 Dotatie reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO) 6.842.523 0 0

9803822 Dotatie reserve AWBZ-pakketmaatregel 2.180.000 0 0

  Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg 259.179.959 247.237.973 261.931.990

    

  Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg   

7110401 Spoedeisende medische hulp 20.994.069 20.176.540 22.128.123

7120501 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichtingen  274.555 233.370 274.555

 Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis 

7140101 Infectieziekten 29.466.332 30.814.970 38.889.330

7140103 Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid 9.573.321 7.368.290 10.727.227

7140201 Milieu & Gezondheid 4.443.197 4.231.180 5.572.831

7140202 Algemene gezondheidszorg 4.342.873 3.498.290 4.352.830

7140203 Overige activiteiten 6.970.704 6.640.716 6.099.346

7140302 Arbo frictiekosten 27.729 0 25.997

7150101 Jeugdgezondheidszorg 57.884.694 46.437.500 62.884.232

9802305 Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD) 89.950 0 0

9802306 Dotatie reserve vakantiegeld (GGD) 3.326.346 0 0

9802307 Dotatie reserve Research en Development (GGD) 550.615 0 1.007.501

9802313 Dotatie reserve Samen Starten (GGD) 55.305 0 0

9802314 Dotatie reserve Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD) 0 0 40.000

9802339 Dotatie reserve Voorzorg (GGD) 114.431 0 0

9802345 Dotatie reserve Sport Jeugd (GGD) 576.575 0 0

9802346 Dotatie reserve Voeding en Bewegen volwassenen (GGD) 152.614 0 0

9802347 Dotatie reserve Tienerzwangerschappen 147.891 0 0

9802349 Dotatie reserve Overgewicht 4-12 jarigen/ 0 0 348.203

 Toeleiding kinderen met overgewicht (GGD) 

9802353 Dotatie reserve Gezond in  de Stad 4-12jr 0 0 445.920

9802354 Dotatie reserve 2e Contactmoment VO 0 0 54.271

9802355 Dotatie reserve ROC-MBO 0 0 71.458

  Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg 138.991.201 119.400.856 152.921.824

       

  Totaal van de lasten 398.171.160 366.638.829 414.853.814    

  Totaal van de baten 216.398.196 184.237.310 189.870.219    

  Nadelig saldo 181.772.964 182.401.519 224.983.595   

    

 Resultaat voor bestemming 177.271.863 194.749.939 245.680.299

 Dotaties  17.489.705 465.900 6.676.672

 Onttrekkingen 12.988.604 12.814.320 27.373.376

 Resultaatbestemming 4.501.101 -12.348.420 -20.696.704   

 Resultaat na bestemming 181.772.964 182.401.519 224.983.595   
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 9803814 Onttrekking reserve Eigen Kracht Centrale (DZS) 718.596 0 0

 9803815 Onttrekking reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen (DZS) 618.807 0 400.000

 9803816 Onttrekking reserve Maatschappelijke dienstverlening aan  161.940 0 350.000

  thuiswonenden ouderen (DZS)   

 9803817 Onttrekking reserve WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering  1.846.374 0 2.671.219

  open-einde regelingen (DZS) 

 9803818 Onttrekking vergoeding experiment woningaanpassingen mantelzorgers 65.770 0 0

 9803820 Onttrekking reserve Geweld achter de Voordeur 0 0 793.582

 9803821 Onttrekking reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO) 0 0 3.842.523

 9803822 Onttrekking reserve AWBZ-pakketmaatregel 0 0 2.180.000

   Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg 95.944.985 85.452.200 57.555.444

    

   Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg   

 7110401 Spoedeisende medische hulp 20.162.561 17.169.440 19.621.435

 7120501 Rente van verstrekte geldleningen Stichtingen  274.555 233.370 274.555

  Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis

 7140101 Infectieziekten 25.866.747 26.670.120 36.034.069

 7140103 Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid 4.815.384 3.441.760 4.776.103

 7140201 Milieu & Gezondheid 3.085.322 2.994.560 4.525.859

 7140202 Algemene gezondheidszorg 3.672.901 2.833.110 3.596.377

 7140203 Overige activiteiten 4.489.926 4.101.120 3.231.114

 7150101 Jeugdgezondheidszorg 51.551.795 39.818.860 54.629.228

 9802301 Onttrekking reserve Gezondheidscentra (GGD) 60.694 0 0

 9802305 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GGD) 574.995 543.000 525.853

 9802306 Onttrekking reserve vakantiegeld (GGD) 3.081.746 0 2.169.639

 9802307 Onttrekking reserve Research en Development (GGD) 1.154.334 716.000 1.616.938

 9802310 Onttrekking reserve streeklaboratorium 454.530 0 0

 9802311 Onttrekking reserve Friends (programma depressie) (GGD) 30.250 0 80.843

 9802313 Onttrekking reserve Samen Starten (GGD) 0 113.770 0

 9802314 Onttrekking reserve Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD) 0 0 30.417

 9802315 Onttrekking reserve Weerbaarheidstraining LVG-meisjes (GGD) 19.483 0 7.447

 9802335 Onttrekking reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd (GGD) 108.279 150.000 200.952

 9802336 Onttrekking reserve Uitbreiding Beleidnota Genormidelen (GGD) 0 0 138.164

 9802337 Onttrekking reserve GGZ-Preventie (GGD) 109.050 0 93.743

 9802338 Onttrekking reserve Kidos SO (GGD) 673.406 0 193.594

 9802339 Onttrekking reserve Voorzorg (GGD) 267.253 0 144.431

 9802345 Onttrekking reserve Sport Jeugd (GGD) 0 0 170.740

 9802346 Onttrekking reserve Voeding en Bewegen volwassenen (GGD) 0 0 152.614

 9802347 Onttrekking reserve Tienerzwangerschappen 0 0 100.660

   Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg 120.453.211 98.785.110 132.314.775  

     

   Totaal van de baten 216.398.196 184.237.310 189.870.219
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  Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Educatie	&	jeugd	en	diversiteit	 		 		 		 		 	

	

  Sub-rsg 40.1 Educatie   

4220101 Pensioenkosten voormalige kleuterleidsters 127.521 237.390 124.164

4300101 Van Detschool 91.507 75.730 29.167

4310101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting openbaar  1.931.395 2.441.110 2.439.115

 voortgezet speciaal onderwijs 

4330101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting bijzonder  2.124.391 2.807.370 2.303.726 

 voortgezet speciaal onderwijs 

4410101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting openbaar  4.074.675 4.789.150 4.583.119

 voortgezet onderwijs 

4430101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting bijzonder 11.409.014 15.042.540 13.937.584

  voortgezet onderwijs 

4800401 Overig Stedelijk Onderwijsbeleid 10.796.086 5.714.810 6.408.296

4800402 VVE Taalbeleid 38.373.935 36.387.680 38.399.149

4800403 Gesubsidieerde instellingen onderwijs 592.671 1.139.790 600.886

4800407 Nieuwkomersbeleid 552.330 0 0

4800408 Apparaatskosten Onderwijs 3.810.521 3.167.140 2.503.189

4800409 Uitkeringen uit reserves en fondsen onderwijs 2.027 0 0

4800410 Voortijdig schoolverlaten 21.501.048 13.587.390 23.068.137

4800413 Zorg en Brede School 0 2.774.290 5.391.732

4800414 Kwaliteit onderwijs 0 6.789.900 8.345.846

4800503 Ziektekostenvergoeding gepensioneerden 18.643 31.300 17.975

4800701 Financiële gelijkstelling in het onderwijs 157.310 0 31.695

4800801 Incidentele lasten onderwijshuisvesting 13.473.009 16.021.098 13.543.277

4800802 Subsidie kapitaallasten stadsdelen speciaal basisonderwijs 1.503.052 1.782.280 1.305.604

4800804 Binnenmilieu schoolgebouwen 0 3.400.000 4.049.195

4820101 Volwasseneneducatie 13.210.921 12.458.230 0

4820103 Inburgeringstrajecten 8.892.626 1.631.750 0

6210103 Wet Inburgering 49.646.486 61.796.690 0

9803725 Dotatie reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs (DMO) 609.645 0 0

9803728 Dotatie reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO) 3.000.000 0 0

9803733 Dotatie reserve Matchpoint 1.255.000 0 0

9803735 Dotatie reserve restant gehouden bedragen Onderwijs en Jeugd 1.361.055 0 0

9803757 Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting 0 2.690.202 327.860

9803779 Dotatie reserve GSB III 400.000 0 0

9803781 Dotatie reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie 1.100.000 0 0

9803791 Dotatie reserve Kwaliteit Basis onderwijs 0 0 2.041.494

  Sub-rsg 40.1 Educatie 190.014.868 194.765.840 129.451.210

    

  Sub-rsg 40.2 Bibliotheken   

5100101 Bibliotheken 18.538.039 18.880.280 18.926.157

5100103 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting  8.686 1.240 1.238

 Buurtcentra/Stichting Openbare Bibliotheek 

9803784 Dotatie reserve lidmaatschap OBA in stadspas 0 0 200.000

  Sub-rsg 40.2 Bibliotheken 18.546.725 18.881.520 19.127.395

    

  Sub-rsg 40.3 Diversiteit   

5110201 Organisaties op specifieke terreinen van de emancipatie 1.204.379 1.568.630 1.223.697

5110202 Subsidies vrouwenemancipatie 124.862 73.430 178.654

5110203 Subsidies homo-emancipatie 304.076 216.120 228.976

6110113 Vangnetvoorziening afbouw ID banen -  0 555.000 101.150

 zelforganisaties diversiteit (prioriteit 2010) 

6300102 Allochtonenorganisaties 2.027.352 1.879.620 1.621.472
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   Sub-rsg 40.1 Educatie   

 4800401 Overig Stedelijk Onderwijsbeleid -5.236.195 120.000 490.724

 4800402 VVE Rijksbijdrage 46.032.901 0 0

 4800407 Rijksbijdragen nieuwkomersbeleid en Antillianen/Arubanen 552.331 0 0

 4800409 Uitkeringen uit reserves en fondsen onderwijs 2.027 0 0

 4800410 Rijksbijdrage voortijdig schoolverlaten 18.272.858 6.501.070 12.422.325

 4800413 Zorg en Brede School 0 0 2.524.795

 4800414 Kwaliteit onderwijs 0 0 3.000.000

 4800801 Onderwijshuisvesting 18.281 10.800.000 507.940

 4800804 Binnenmilieu schoolgebouwen 0 0 674.695

 4820101 Rijksbijdrage volwasseneneducatie 12.347.444 12.231.410 0

 4820103  1.045.000 0 0

 6210103 Wet Inburgering 49.646.484 51.996.690 0

 9803709 Onttrekking reserve inburgeringstrajecten 4.972.342 0 0

 9803725 Onttrekking reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs (DMO) 1.116.000 0 349.086

 9803728 Onttrekking reserve  Bureau Leerplicht Plus (DMO) 1.900.000 0 2.600.000

 9803733 Onttrekking reserve Matchpoint 255.000 0 429.612

 9803735 Onttrekking reserve restant gehouden bedragen Onderwijs en Jeugd 833.790 0 527.265

 9803757 Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting 3.119.984 354.190 327.860

 9803779 Onttrekking reserve GSB III 0 0 400.000

 9803781 Onttrekkingen reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie 0 0 1.100.000

   Sub-rsg 40.1 Educatie 134.878.247 82.003.360 25.354.302

    

   Sub-rsg 40.2 Bibliotheken   

 5100101 Onttrekking reserve bibliotheken 3.000.000 3.000.000 3.202.515

 5100103 Rente van verstrekte geldleningen Stichting Buurtcentra/ 8.686 1.240 1.238

  Stichting Openbare Bibliotheek 

 9803761 Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO) 402.550 402.550 402.550

   Sub-rsg 40.2 Bibliotheken 3.411.236 3.403.790 3.606.303

    

   Sub-rsg 40.3 Diversiteit   

 5110201 Rijksbijdrage Stimulering Vrijwilligers 0 0 160.550
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  Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Educatie	&	jeugd	en	diversiteit	 		 		 		 		 	

			

6300108 Diversiteit MGI Wij Amsterdammers -47.748 0 0

6300110 Plan van aanpak diversiteitsbeleid (DMO) 2.071.883 1.580.680 2.514.954

6300114 Apparaatskosten BIND 0 0 1.474.437

9220142 Wij Amsterdammers 4.596.646 2.638.940 859.739

9801054 Dotatie reserve Wij Amsterdammers (BMO) 1.114.000 0 0

9803726 Dotatie reserve Vrouwenemancipatie (DMO) 0 0 0

9803734 Dotatie reserve restant gehouden bedragen Diversiteit 336.400 0 0

9803794 Dotatie reserve Tegengaan Radicalisering en Polarisatie 0 0 876.000

  Sub-rsg 40.3 Diversiteit 11.731.850 8.512.420 9.079.079

    

  Sub-rsg 40.4 Jeugd   

6200402 Welzijnsvoorzieningen voor jongeren 2.885.410 2.888.210 2.859.330

6200404 Risicojongeren 0 3.800.000 5.751.411

6300101 Sociaal cultureel werk/stedelijk jeugd- en jongerenwerk 12.602.603 6.081.040 6.990.674

6300103 Apparaatskosten Jeugd 1.987.907 1.503.730 1.575.580

6300104 Identiteitsgebonden vrijwillig jeugd- en jongerenwerk 168.297 184.490 183.065

6300105 Kinderwerk 1.004.640 1.023.020 1.862.800

6300109 XXXS Card 879.063 649.750 733.926

6300111 Hefboom sociaal domein 282.231 0 0

6300112 Ouder-kindcentra 13.254.838 16.383.470 12.668.546

6300113 Multiprobleemgezinnen 1.078.529 1.000.000 2.296.937

6500101 Kinderdagverblijven en naschoolse opvang 4.960.139 3.061.090 6.381.222

  Sub-rsg 40.4 Jeugd 40.877.071 36.574.800 41.303.491

    

    

  Totaal van de lasten 261.170.514 258.734.580 198.961.175     

  Totaal van de baten 159.024.090 96.128.960 49.944.205   

  Nadelig saldo 102.146.424 162.605.620 149.016.970    

   

 Resultaat voor bestemming 107.460.286 162.072.158 156.830.191

 Dotaties 10.949.514 2.690.202 3.445.354

 Onttrekkingen 16.263.376 2.156.740 11.258.575      

 Resultaatbestemming -5.313.862 533.462 -7.813.221    

 

 Resultaat na bestemming 102.146.424 162.605.620 149.016.970    
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 6300110 Plan van aanpak diversiteitsbeleid (DMO) 55.473 0 964.751

 9220142 Wij Amsterdammers 549.400 0 0

 9801054 Onttrekking reserve Wij Amsterdammers (BMO) 345.643 0 1.059.739

 9803726 Onttrekking reserve Vrouwenemancipatie (DMO) 200.000 0 0

 9803734 Onttrekking reserve restant gehouden bedragen Diversiteit 180.150 0 156.250

   Sub-rsg 40.3 Diversiteit 1.330.666 0 2.341.290

    

   Sub-rsg 40.4 Jeugd   

 6200404 Risicojongeren 0 0 45.198

 6300101 Rijksbijdrage GSB III risicojongeren 5.713.771 0 426.060

 6300103 Apparaatskosten Jeugd 561.944 527.580 646.421

 6300109 XXXS Card 251.700 56.560 148.791

 6300111 Hefboom sociaal domein -61 0 0

 6300112 Ouder-kindcentra 6.860.138 7.737.670 8.294.645

 6300113 Multiprobleemgezinnen 1.078.531 1.000.000 1.736.937

 6500101 Rijksbijdragen kinder-, tiener- en naschoolse opvang 2.000.001 0 3.438.045

 9801048 Onttrekking reserve Sociaal domein (BMO) 372.875 0 0

 9803706 Onttrekking reserve Elleboog 0 0 300.000

 9803707 Onttrekking reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat 0 0 700.000

 9803718 Onttrekking reserve Jong Amsterdam / Kinderen Eerst 800.092 0 0

 9803729 Onttrekking reserve Van Acht tot Acht arrangementen (DMO) 900.000 0 0

 9803731 Onttrekking reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen (DMO) 864.950 1.400.000 2.906.213

   Sub-rsg 40.4 Jeugd 19.403.941 10.721.810 18.642.310

    

    

   Totaal van de baten 159.024.090 96.128.960 49.944.205
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  Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Verkeer	en	Infrastructuur	 		 		 		 		 	

	

 Sub-rsg 50.4 Parkeren   

9809566 Dotatie reserve egalisatie parkeerbeheer 0 0 426.845

  Sub-rsg 50.4 Parkeren 0 0 426.845

    

    

  Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer   

2120109 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Activa BV 14.030.841 15.000.000 14.440.924

2120304 Kapitaallasten Hemspoorlijn 611.618 610.290 610.290

2120504 Vervangen bussen GVB 3.388.788 0 0

2230102 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Veren BV 146.494 165.000 156.877

  Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer 18.177.741 15.775.290 15.208.091

    

    

  Sub-rsg 50.9 Bereikbaarheid   

2100110 Betaald Parkeren Sloterdijk/ Telepoort 449.244 530.000 0

2140103 Betaald parkeren (beheer Dienst Stadstoezicht) 143.337.686 155.432.000 0

2140302 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Cition BV 0 0 81.439

  Sub-rsg 50.9 Bereikbaarheid 143.786.930 155.962.000 81.439

    

    

  Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad   

2100102 Kapitaallasten wegen (gehele stad) 10.204.528 11.814.180 11.462.630

2100104 Onderhoud en vervanging van de hoofdinfrastructuur 4.848.582 6.537.350 4.363.981

2100106 Uitgaven ten laste van reserve beheer stedelijke infrastructuur 2.048.470 2.870.000 4.037.930

2100205 Beheer en onderhoud verkeerstunnels 5.057.238 5.256.760 5.158.304

2100206 Kapitaallasten verkeerstunnels 6.678.913 6.947.970 6.885.020

2100301 Onderhoud bruggen en viaducten (Centrale Stad) 6.196.379 6.501.890 6.449.950

2100302 Kapitaallasten bruggen (gehele stad) 6.698.180 6.929.370 7.038.636

2100401 Openbare verlichting 10.481.000 11.132.690 10.450.669

2100402 Kapitaallasten openbare verlichting 10.665.369 12.272.780 12.192.864
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   Sub-rsg 50.4 Parkeren   

    

    

   Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer   

 2120109 Rente van verstrekte geldleningen GVB Activa BV 14.030.841 15.000.000 14.440.924

 2230102 Rente van verstrekte geldleningen GVB Veren BV 146.493 165.000 156.876

 9809524 Onttrekking reserve Gratis openbaar vervoer (dIVV) 360.009 0 0

   Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer 14.537.343 15.165.000 14.597.800

    

    

   Sub-rsg 50.9 Bereikbaarheid   

 2100110 Betaald Parkeren Sloterdijk/ Telepoort 1.064.159 530.000 0

 2140103 Betaald parkeren (beheer Dienst Stadstoezicht) 143.337.687 155.432.000 0

 2140201 Exploitatie parkeergebouwen 0 0 0

 2140302 Rente van verstrekte geldlening Cition BV 0 0 81.439

   Sub-rsg 50.9 Bereikbaarheid 144.401.846 155.962.000 81.439

    

    

   Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad   

 2100104 Onderhoud en vervanging van de hoofdinfrastructuur 249.524 0 35.590

 2100205 Beheer en onderhoud verkeerstunnels 39.000 0 39.390

 2100301 Huurinkomsten bruggen en viaducten (Centrale Stad) 24.319 170.960 27.749

 2100401 Openbare verlichting 1.274.497 1.250.000 1.475.474
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2100403 Reclame 331.925 371.040 274.416

2110101 Verkeerssystemen 5.973.095 6.479.660 6.388.380

2110103 Kapitaallasten verkeerssystemen 4.600.233 4.963.180 4.963.492

2110105 Kapitaallasten infrastructuur IJ-oevers 210.508 215.850 241.070

2120202 Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur 63.065.712 107.698.050 64.159.977

2120206 Uitgaven personeelsvoorziening GVB 5.400.000 5.400.000 5.372.243

2120207 Strategisch beheer Activa BV 277.323 211.630 140.522

2120208 Beheer busstations 0 255.000 355.000

2120301 Spoorbaan Amsterdam-Utrecht, inclusief bijbehorende viaducten,  365.895 249.820 345.639

 alsmede enige kunstwerken in andere spoorbanen 

2120302 Kapitaallasten spoorbaan Amsterdam-Utrecht inclusief viaducten 679.272 678.180 678.185

2140109 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor goed beheerde  1.712.125 320.000 2.335.276

 stedelijke infrastructuur 

2140209 Uitgaven Parkeerbeheer 0 13.906.000 11.326.476

2210102 Kapitaallasten havens, vaarten enz. (gehele stad) 1.757.657 1.871.240 1.813.830

2400101 Sluizen en waterkeringen 1.584.037 1.759.930 1.604.206

2400102 Kapitaallasten sluizen en waterkeringen 598.868 667.060 649.534

3100411 Kapitaallasten illuminatie van de stad 533.261 447.840 381.072

  Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad 149.968.570 215.757.470 169.069.302

    

  Sub-rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad   

2100108 Uitgaven IJweg 156.405 1.206.000 551.177

2100111 Langzaam verkeerpassage CS, decentralisatie  0 0 2.000.000

 uitkering tbv spoorse doorsnijdingen 

2110203 Subsidie Echte Nederlandse Fietsers Bond 113.390 127.430 125.302

2110208 Coördinatie uitvoering 2.575.649 2.614.860 2.776.669

2110217 Strategisch beheer CFA 396.987 382.320 373.442

2120203 Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei) 5.767.082 6.000.000 3.645.650

2120508 Kapitaallasten Noord/Zuidlijn 6.848.958 14.620.920 10.780.807

2120509 Kapitaallasten IJ-tram 279.949 288.600 290.432

2120510 Kapitaallasten overige railverbindingen 349.373 189.870 213.291

2120515 Uitgaven gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn 76.156.939 0 17.318.145

2140105 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV 7.452.425 14.118.000 12.988.392

2140203 Kapitaallasten parkeergarages 553.080 653.950 621.680

2140206 Exploitatie parkeergebouwen OGA 19.223.367 19.769.100 19.699.132

2140207 Exploitatie parkeergebouwen dIVV 9.565.881 9.503.030 7.306.538

2140208 Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen 2.965.588 831.180 2.355.664

2230101 Exploitatie pontveren 8.143.715 8.189.160 8.611.699

2230103 Pontveren Noordzeekanaal 9.983.964 10.176.170 10.192.071

9600149 Parkeergebouwen 6.144.841 6.475.940 1.452.491

9804091 Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost 1.213.726 240.770 81.254

9804093 Dotatie reserve vakantiegeld van voormalig DAB -  115.000 115.000 0

 Parkeergebouwen medewerkers

9804094 Dotatie Egalisatiereserve CAN-gebied 6.870.000 258.520 393.473

9804095 Dotatie reserve WW van voormalig 

 dAB-Parkeergebouwen medewerkers 392.640 0 0

9809506 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in  kosten busstation /  0 0 3.000.000

 auto-onderdoorgang CS (dIVV) 

9809507 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn 333.762.061 0 3.382.145

9809521 Dotatie reserve NDSM-veer 85.170 41.230 20.367
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 2100403 Reclame 2.038.375 2.010.770 2.182.862

 2110101 Verkeerssystemen 330.003 474.810 399.009

 2120201 Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer 63.065.713 107.698.050 60.010.533

 2120301  149.302 0 130.232

 2140209 Inkomsten Parkeerbeheer 0 13.923.000 11.753.322

 2400101 Sluizen en waterkeringen 50.000 0 0 

 9809514 Onttrekking reserve inrichting Wibautas (dIVV) 1.000.000 564.270 564.272

 9809522 Onttrekking reserve beheer stedelijke infrastructuur 2.099.019 8.770.000 8.371.859

 9809529 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde  1.712.125 320.000 2.335.276

  stedelijke infrastructuur 

   Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad 72.031.877 135.181.860 87.325.568

    

   Sub-rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad   

 2100108 Voeding reserve IJweg 6.708.412 0 0

 2110208 Coördinatie uitvoering (inkomsten) 832.085 788.820 995.168

 2120515  20.319.000 0 82.145

 2140203 Kapitaallasten parkeergarages 553.080 653.950 621.680

 2140206 Exploitatie parkeergebouwen OGA 16.866.058 18.849.510 17.699.028

 2140207 Exploitatie parkeergebouwen dIVV 16.862.101 9.299.700 8.279.622

 2140208 Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen 3.794.576 1.071.950 1.825.829

 2230101 Exploitatie pontveren 955.170 911.230 955.367

 2230103 Pontveren Noordzeekanaal 9.983.964 10.176.170 10.192.071

 9600149 Parkeergebouwen 6.537.482 6.475.940 477.072  

 9804091 Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost 384.741 0 611.091

 9804093 Onttrekking reserve vakantiegeld van voormalig  115.000 115.000 114.600

  DAB - Parkeergebouwen medewerkers  

 9804094 Onttrekking Egalisatiereserve CAN-gebied 1.317.870 1.820.010 680.757

 9804095 Onttrekking reserve WW van voormalig dAB-Parkeergebouwen medewerkers 0 0 38.000

 9809506 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in  kosten busstation / 5.767.082 6.000.000 3.645.650 

  auto-onderdoorgang CS (dIVV) 

 9809507 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn 0 0 17.318.145

 9809509 Onttrekking Risicoreservering IJsei (dIVV) 0 0 3.000.000

 9809521 Onttrekking reserve NDSM-veer 494.460 494.460 494.460

 9809525 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV 7.452.425 14.118.000 12.988.392
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9809530 Dotatie reserve IJweg 6.708.412 0 0

  Sub-rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad 505.824.602 95.802.050 108.179.821

    

  Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid van de stad   

2100109 Uitgaven Westrandweg / 2e Coentunnel 158.000 700.000 935.772

2140107 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor beter bereikbaarheid  7.716.470 7.337.000 4.443.403

 in stad en regio 

9809531 Dotatie reserve Westrandweg / 2e Coentunnel 2.499.974 0 0

  Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid van de stad 10.374.444 8.037.000 5.379.175

    

  Sub-rsg 50.16 Een verkeersveilige stad   

2100502 Gladheidsbestrijding hoofdinfrastructuur exclusief Noord en Zuidoost 1.453.829 1.468.370 2.131.991

2140108 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een veiliger stad 3.515.902 3.483.000 3.069.039

  Sub-rsg 50.16 Een verkeersveilige stad 4.969.731 4.951.370 5.201.030

    

  Sub-rsg 50.17 Overig in programma verkeer   

2110206 Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 1.098.207 503.610 433.175

2110209 Verkeer en Vervoer 4.026.865 3.147.700 5.195.892

2110212 Kapitaallasten huisvesting Nieuwe Vaart 199.345 193.520 193.518

2110213 Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV -999.164 -1.316.160 -1.192.947

2140102 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds 260.899 828.000 6.384.284

2140104 Mobiliteitsfonds 100.966 98.020 98.016

8100104 Kapitaallasten ruimtelijke ordening 4.218.022 2.676.280 2.676.280

9809503 Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV) 1.645.552 0 2.961.438

9809504 Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV) 44.029.819 43.271.000 36.547.587

  Sub-rsg 50.17 Overig in programma verkeer 54.580.511 49.401.970 53.297.243

    

  Sub-rsg 50.18 Een schone stad   

2110218 Mobiliteit en openbaar vervoer 8.147.507 0 4.240.391

2140106 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de stad 4.999.128 30.962.660 690.674

  Sub-rsg 50.18 Een schone stad 13.146.635 30.962.660 4.931.065

    

  Sub-rsg 50.19 Een sociaal veilige stad   

2120104 Sociale veiligheid openbaar vervoer 9.311.648 11.058.580 9.469.374

2140110 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor fietsendiefstalpreventie 0 0 881.223

9809532 Dotatie reserve Bureau Monumenten en Archeologie 0 0 208.270

  Sub-rsg 50.19 Een sociaal veilige stad 9.311.648 11.058.580 10.558.867

    

    

  Totaal van de lasten 910.140.812 587.708.390 372.332.878   

  Totaal van de baten 403.879.136 465.599.260 244.395.862   

  Nadelig saldo 506.261.676 122.109.130 127.937.016   

    

 Resultaat voor bestemming 159.469.672 154.901.010 155.939.527

 Dotaties 397.322.354 43.926.520 47.021.379

 Onttrekkingen 50.530.350 76.718.400 75.023.890

 Resultaatbestemming 346.792.004 -32.791.880 -28.002.511   

 Resultaat na bestemming 506.261.676 122.109.130 127.937.016   
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 9809530 Onttrekking reserve IJweg 156.405 1.206.000 551.177

   Sub-rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad 99.099.911 71.980.740 80.570.254

   

   Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid van de stad   

 2100109 Voeding reserve Westrandweg / 2e Coentunnel 2.499.974 0 0

 9809527 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid in stad en regio 7.716.470 7.337.000 4.443.403

 9809531 Onttrekking reserve Westrandweg / 2e Coentunnel 158.000 700.000 935.772

   Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid van de stad 10.374.444 8.037.000 5.379.175

    

   Sub-rsg 50.16 Een verkeersveilige stad   

 9809528 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad 3.515.902 3.483.000 3.069.039

   Sub-rsg 50.16 Een verkeersveilige stad 3.515.902 3.483.000 3.069.039

    

   Sub-rsg 50.17 Overig in programma verkeer   

 2110206 Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 25.652 0 24.810

 2110209 Verkeer en Vervoer 141.207 0 706.558

 2140101 Afdracht Mobiliteitsfonds aan algemene dienst 714.000 728.000 728.000

 2140102 Voeding Mobiliteitsfonds 40.756.112 43.271.000 35.843.600

 9809503 Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV) 3.389.200 0 1.495.759

 9809504 Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV) 1.790.958 828.000 8.553.950

   Sub-rsg 50.17 Overig in programma verkeer 46.817.129 44.827.000 47.352.677

    

   Sub-rsg 50.18 Een schone stad   

 9809523 Onttrekking reserve Voorrang Gezonde Stad 8.101.556 0 4.240.391

 9809526 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de stad 4.999.128 30.962.660 690.674

   Sub-rsg 50.18 Een schone stad 13.100.684 30.962.660 4.931.065

    

   Sub-rsg 50.19 Een sociaal veilige stad   

 2120104 Sociale veiligheid openbaar vervoer 0 0 207.622

 9809533 Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad 0 0 881.223

   Sub-rsg 50.19 Een sociaal veilige stad 0 0 1.088.845

    

    

   Totaal van de baten 403.879.136 465.599.260 244.395.862



492	 Cijfermatige	overzichten Jaarrekening 2010

b
at

en
	e

n	
la

st
en

Resultaatgebied 60    Lasten        

  Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Openbare	ruimte,	groen,	sport	en	recreatie	 		 		 		 		 	

	

 Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte   

2100101 Onderhoud en beheer van het openbaar areaal in Westpoort 2.118.459 0 3.342.731

2100107 Bijdrage van de gemeente in de kosten van het onderhoud en  3.356.656 7.884.780 3.469.047

 de vernieuwing van wegen in het havengebied

5600105 Beleidscapaciteit openbare ruimte en groen 2.343.181 1.595.550 1.587.154

5600107 De rode loper 7.000 0 0

5600111 Reiniging/intensivering schone stad 477.959 0 399.475

5600112 Museumplein 747.859 408.000 99.965

5600113 Leidseplein 0 2.000.000 58.050

5600201 Kapitaallasten speelplaatsen en -vijvers 131.008 104.920 104.910

6110115 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - milieu / groen (prioriteit 2010) 0 270.000 0

8300118 Dotatie voorziening 1e verstrating 315.600 0 14.399.221

9803206 Dotatie reserve De Rode Loper 1.000.000 1.000.000 1.000.000

  Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte 10.497.722 13.263.250 24.460.553

    

  Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad   

5600101 Kapitaallasten investeringsbijdragen aan stadsdelen (groenfonds) 1.712.549 1.676.360 12.161.252

5600102 Kapitaallasten openbaar groen (gehele stad) 1.026.755 939.620 939.617

5600103 Amsterdamse Bos 10.115.617 6.129.210 7.334.534

5600106 Incidentele groenmiddelen 993.954 0 0

5600108 Groenmiddelen 2007-2010 4.111.251 5.122.000 4.384.132

5600114 Sloterplas en parken 1.077.985 5.066.480 2.798.340

5600116 ISV/SVF (DRO) 0 1.730.020 2.246.471

5600301 Bijdrage aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat 145.388 152.920 131.964

5600303 Bijdrage aan het Recreatieschap Het Twiske 297.170 284.940 317.310

5600304 Bijdrage aan het Recreatieschap Waterland 131.688 97.940 115.741

5600305 Bijdrage aan het Recreatieschap Vinkeveense Plassen 226.322 231.560 234.700

5600306 Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude 119.076 139.100 201.510

5600307 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting Hortus 17.881 15.750 15.750

5600308 Bijdrage aan het Groengebied Amstelland 1.121.479 1.235.770 1.173.650

5600311 Groene Plantage inclusief subsidie Hortus 734.407 720.260 819.022

5600312 Personele inzet recreatieschappen 43.848 44.410 45.068

5600313 Bijdrage aan het recreatieschap Haarlemmermeer Groen -13.200 0 0

5600316 Bijdrage aan het Nationaal Landschap Laag Holland 100.000 0 0

9803742 Dotatie reserve Amsterdamse Bos 280.000 0 0

9803774 Dotatie reserve Hortus 497.000 0 0

  Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad 22.739.170 23.586.340 32.919.061

    

  Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering   

5300116 Stelpost combinatiefunctie 3.867.802 2.050.160 3.086.722

5300201 Amsterdamse Sportraad 233.534 202.580 204.648

5300202 Sportbeleid en sportservicebureau 2.173.237 235.000 0

5300203 Sportdeelname en stimulering (beleid) 0 1.768.400 2.150.727
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  Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte   

 8300118 Vrijval voorziening 1e verstrating 0 0 14.228.410

 9803206 Onttrekking reserve De Rode Loper 7.000 0 0

 9803207 Onttrekking reserve Integraal informatiebeheer (DRO) 499.785 0 0

 9803210 Onttrekking reserve Museumplein (DRO) 747.859 408.000 99.988

 9803211 Onttrekking reserve Hot spots verloedering (DRO) 572.419 100.000 422.041

 9803212 Onttrekking reserve Leidseplein (DRO) 0 2.000.000 57.308

   Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte 1.827.063 2.508.000 14.807.747

    

   Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad   

 5600101  0 0 10.472.879

 5600103 Ontvangen huur en pacht Amsterdamse Bos 4.468.750 281.910 1.503.631

 5600116 ISV/SVF (DRO) 0 1.730.020 2.246.471

 5600304 Recreatieschap Waterland 74.955 71.280 79.260 

 5600306 Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude 68.000 69.240 55.170

 5600307 Rente van verstrekte geldleningen Stichting Hortus 17.882 15.750 15.750

 9803204 Onttrekking reserve Groenmiddelen (DRO) 6.183.191 10.188.480 7.544.222 

 9803214 Onttrekking reserve Groenmiddelen 2007-2010 (DRO) 0 150.000 0

 9803742 Onttrekking reserve Amsterdamse Bos 280.000 0 0

 9804001 Onttrekking reserve Versterking grenzen Amsterdamse Bos  47.968 0 0

  (DAB - Amsterdamse Bos) 

 9804014 Onttrekking reserve afwikkeling verzelfstandiging camping  52.000 0 0

  (DAB - Amsterdamse Bos) 

   Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad 11.192.746 12.506.680 21.917.383

    

   Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering   

 5300116  0 0 136.193

 5300201 Amsterdamse Sportraad 49.775 0 496

 5300202 Sportbeleid en sportservicebureau 508.225 0 0

 5300203 Sportdeelname en stimulering (beleid) 0 664.860 699.644 
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5300502 Sportdeelname en stimulering (service) 0 2.145.900 3.096.768

5300504 Apparaatskosten Sport (service) 0 1.908.900 1.749.619

9803723 Dotatie reserve Impuls Brede School (DMO) 60.000 0 0

9803737 Dotatie reserve Jump in 400.000 0 0

9803738 Dotatie reserve Sportuitmarkt 100.000 0 0

9803739 Dotatie reserve Verenigingsondersteuning 100.000 0 0

9803776 Dotatie reserve MAJOS 540.000 0 0

9803797 Dotatie reserve Sportplan 2009 - 2012 0 0 1.500.000

  Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering 13.357.229 9.120.940 11.788.484

    

  Sub-rsg 60.4 Topsport   

5300104 Kapitaallasten van verstrekte geldlening - Basketbalvereniging ABC 51 0 1.218

5300215 Topsport 1.496.720 1.588.960 3.394.742

  Sub-rsg 60.4 Topsport 1.496.771 1.588.960 3.395.960

    

  Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties   

5300102 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting SIA 79.242 65.970 65.967

5300103 Subsidies sportaccommodaties 5.873.405 4.732.510 4.632.673

5300106 Exploitatie Sporthallen Zuid 2.119.234 1.666.940 1.977.598

5300107 Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties 760.074 823.630 791.136

5300204 Apparaatskosten Sport 2.974.103 1.486.100 1.043.325

9803741 Dotatie reserve Topsportevenementen 400.000 0 0

  Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties 12.206.058 8.775.150 8.510.699

    

  Sub-rsg 60.6 Dieren   

1400201 Dierenbescherming Amsterdam 1.219.035 1.212.800 1.207.187

1400202 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Vereniging  4.834 5.700 0

 Dierenopvangcentrum Amsterdam 

5600310 Subsidie Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra 11.285.927 8.889.920 13.803.340

  Sub-rsg 60.6 Dieren 12.509.796 10.108.420 15.010.527

    

    

  Totaal van de lasten 72.806.746 66.443.060 96.085.284   

  Totaal van de baten 20.150.963 16.752.160 47.824.891    

  Nadelig saldo 52.655.783 49.690.900 48.260.393    

    

 Resultaat voor bestemming 59.641.505 61.537.380 59.842.680

 Dotaties 3.377.000 1.000.000 2.500.000

 Onttrekkingen 10.362.722 12.846.480 14.082.287

 Resultaatbestemming -6.985.722 -11.846.480 -11.582.287    

 Resultaat na bestemming 52.655.783 49.690.900 48.260.393     
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   € € € 

	 	 Openbare	ruimte,	groen,	sport	en	recreatie	 		 		 		

		 	 	

 5300502 Sportdeelname en stimulering (service) 0 148.140 978.795

 9803723 Onttrekking reserve Impuls Brede School (DMO) 1.160.000 0 231.228

 9803737 Onttrekking reserve Jump in 400.000 0 0

 9803738 Onttrekking reserve Sportuitmarkt 12.500 0 87.500

 9803739 Onttrekking reserve Verenigingsondersteuning 0 0 100.000

 9803776 Onttrekking reserve MAJOS 0 0 540.000

   Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering 5.570.288 813.000 2.773.856

    

   Sub-rsg 60.4 Topsport   

 5300104 Rente van verstrekte geldlening - Basketbalvereniging ABC 51 0 1.218

 5300215 Topsport 27.525 0 1.828.952

   Sub-rsg 60.4 Topsport 27.576 0 1.830.170

    

   Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties   

 5300102 Rente van verstrekte geldleningen Stichting SIA 79.242 65.970 65.967

 5300106 Exploitatie Sporthallen Zuid 787.948 618.050 961.572

 5300107 Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties 246.533 219.590 281.957

 5300204  0 0 171.790

 9803741 Onttrekking reserve Topsportevenementen 400.000 0 0

   Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties 1.513.723 903.610 1.481.286

    

   Sub-rsg 60.6 Dieren   

 1400202 Rente van verstrekte geldlening Vereniging  4.834 5.700 0

  Dierenopvangcentrum Amsterdam  

 5600310 Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra 14.733 15.170 14.449

 9803732 Onttrekking reserve Bijdrage masterplan Artis 0 0 5.000.000

   Sub-rsg 60.6 Dieren 19.567 20.870 5.014.449

    

    

   Totaal van de baten 20.150.963 16.752.160 47.824.891
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  Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Cultuur	en	monumenten	 		 		 		 		 	

	

 Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie   

5410202 Kapitaallasten torens, poorten, monumenten en fonteinen 177.632 159.810 159.809

5410206 Bureau monumentenzorg 4.589.052 4.438.140 4.761.142

5410207 Portugees Israëlitische Synagoge 0 0 1.000.000

5410306 Kapitaallasten stadsarcheologie 38.276 38.190 38.196

9801939 Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en Archeologie 0 0 160.000

9804031 Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Archeologie en Monumentenzorg) 84.060 86.940 0

9804032 Dotatie reserve Amsterdams Restauratiefonds  1.295.764 0 1.400.000

 (DAB Bureau Monumenten en Archeologie) 

  Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie 6.184.784 4.723.080 7.519.147

    

  Sub-rsg 70.2 Kunstenplan   

5110105 Kunsteducatie 9.531.343 10.065.240 9.592.759

5400101 Beeldende kunst 2.490.084 2.594.370 2.579.923

5400102 Film, fotografie en nieuwe media 2.775.142 2.823.130 2.855.411

5400104 Letteren 423.090 430.840 426.530

5400305 Instellingen theater 28.043.969 27.558.500 27.979.086

5400306 Instellingen muziek 28.681.013 28.532.300 28.409.850

5400307 Instellingen dans 5.929.702 6.058.620 5.977.970

5400312 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting Het Ketelhuis 4.354 3.760 3.760

5400601 Amateurkunst 851.743 663.670 863.670

5400704 Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed 5.622.304 4.280.240 4.342.859

5400712 Flexibele ruimte en uitvoering kunstenplan 483.684 838.300 608.575

5400713 Talentontwikkeling en vrije tijd 3.642.364 2.290.000 2.156.471

5410102 Exploitatie Amsterdams Historisch Museum en  10.249.990 9.884.480 11.089.661

 Museum Willet-Holthuysen 

5410103 Kapitaallasten Amsterdams Historisch Museum (grond en gebouwen) 384.054 1.184.930 0

5410106 Overdracht reserves en voorzieningen aan AHM in 2009 (incidentele last) 1.961.766 0 0

5410120 Gesubsidieerde musea 2.446.696 2.481.120 2.466.440

5410121 Subsidie en kapitaallasten Stedelijk Museum Amsterdam 12.796.116 14.897.650 14.291.594

9803716 Dotatie reserve Cultureel Beleggen 384.722 194.120 451.244

9803724 Dotatie reserve Onderhoud Cultuurpanden 721.033 96.120 514.636

9803769 Dotatie reserve Kunstenplan 2001-2004 (DMO) 17.000 0 0

9803775 Dotatie reserve Talentontwikkeling 80.000 0 0

9803777 Dotatie reserve Laboratorium 50.000 0 50.000

  Sub-rsg 70.2 Kunstenplan 117.570.169 114.877.390 114.660.439

    

  Sub-rsg 70.3 Lokale media   

5800204 Lokale media (DMO) 5.137.005 4.917.840 5.172.306
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   € € € 

	 	 Cultuur	en	monumenten	 		 		 		

		 	 	

  Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie   

 5410206 Bureau monumentenzorg 1.631.672 598.360 2.130.340

 9804031 Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Archeologie en Monumentenzorg) 77.597 85.030 84.060

 9804032 Onttrekking reserve Amsterdams Restauratiefonds  0 10.000 10.000

  (DAB Bureau Monumenten en Archeologie) 

 9804033 Onttrekking reserve Portugees/Israelische Synagoge  0 1.000.000 1.000.000

  (dAB/Archeologie en Monumenten) 

   Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie 1.709.269 1.693.390 3.224.400

    

   Sub-rsg 70.2 Kunstenplan   

 5110105 Rijksbijdrage kunsteducatie en onttrekking aan voorziening 0 0 4.699

 5400102 Film, fotografie en nieuwe media 0 0 60.000

 5400305 Instellingen theater 3.453.397 3.439.830 3.981.002

 5400306 Instellingen muziek 2.411.000 2.410.300 2.517.616

 5400312 Rente van verstrekte geldlening Stichting Het Ketelhuis 4.354 3.760 3.760

 5400704 Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed 1.343.340 1.262.240 1.607.690

 5400712 Flexibele ruimte en uitvoering kunstenplan 545.941 369.120 551.244

 5410102 Exploitatie Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen 1.335.720 1.098.220 1.297.720

 5410106 Vrijval voorzieningen AHM (incidentele baat) 761.210 0 0

 5410121 Rijksbijdrage werkgelegenheidsimpuls nieuwbouw Stedelijk Museum 238.000 200.000 200.000

 9803716 Onttrekking reserve Cultureel Beleggen 136.000 242.000 348.514

 9803760 Onttrekking reserve Kunstenplan 2001-2008 (DMO) 17.580 0 0

 9803762 Onttrekking reserve wachtgelden Muziekschool (DMO) 37.000 47.600 97.211

 9803768 Onttrekking reserve urgent onderhoud cultuurinstellingen (DMO) 601.000 0 0

 9803775 Onttrekking reserve Talentontwikkeling 0 0 80.000

 9803786 Onttrekking reserve nieuwbouw Stedelijk Museum 8.000 337.500 337.500

 9803788 Onttrekking reserve Exploitatie Cultuurpanden centrum 0 0 150.000

 9805102 Onttrekking reserve Personele lasten ATV i.v.m. pensioen (AHM) 140.000 0 0 

 9805103 Onttrekking reserve aankopen (AHM) 32.423 0 0

 9805104 Onttrekking reserve vakantiegeld (AHM) 139.357 0 0

 9805106 Onttrekking reserve wachtgeldkosten (AHM) 254.185 0 0

 9805110 Onttrekking reserve incidentele prioriteit nieuw depot (AHM) 634.591 0 0

   Sub-rsg 70.2 Kunstenplan 12.093.098 9.410.570 11.236.956

    

   Sub-rsg 70.3 Lokale media   

 5800204 Kabelgelden UPC 2.165.677 2.208.170 2.214.090
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Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Cultuur	en	monumenten	 		 		 		 		 	

	

5800205 Kapitaallasten verstrekte geldlening AT5 11.388 7.730 7.723

  Sub-rsg 70.3 Lokale media 5.148.393 4.925.570 5.180.029

    

  Sub-rsg 70.4 Diversen kunst en cultuur   

5400204 Beheerkosten Muziektheater 3.015.413 3.293.797 3.505.431

5400308 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Carré 639.463 598.940 598.937

5400309 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting  538.820 554.390 554.383

 Stadsschouwburg Amsterdam

5400310 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting Melkweg 33.052 30.680 30.677

5400311 Carré 2.100.000 0 0

5400402 Infrastructuur (AFK) 10.944.550 11.008.160 10.898.060

5400404 Kunstraad 424.860 432.780 429.530

5400703 Apparaatskosten Kunst 2.106.871 2.048.600 1.894.981

5410104 Kapitaallasten van verstrekte geldlening SSMA 13.021 6.510 6.511

6110112 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - kunst en cultuur (prioriteit 2010) 0 525.000 341.107

9803743 Dotatie reserve website Your Amsterdam 200.000 0 0

9803796 Dotatie reserve Literair Festival 0 0 100.000

  Sub-rsg 70.4 Diversen kunst en cultuur 20.016.050 18.498.857 18.359.617

    

    

  Sub-rsg 70.6 Overige kunsten  

5410105 Kapitaallasten verstrekte geldlening St. A’dams Historisch Museum 6.497 6.500 6.382

  Sub-rsg 70.6 Overige kunsten 6.497 6.500 6.382

    

    

  Totaal van de lasten 148.925.893 143.031.397 145.725.614   

  Totaal van de baten 18.032.475 14.639.070 18.002.249   

  Nadelig saldo 130.893.418 128.392.327 127.723.365   

    

 Resultaat voor bestemming 130.960.762 129.859.467 127.276.960

 Dotaties 2.832.579 377.180 2.675.880

 Onttrekkingen 2.899.923 1.844.320 2.229.475

 Resultaatbestemming -67.344 -1.467.140 446.405   

 Resultaat na bestemming 130.893.418 128.392.327 127.723.365   
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 5800205 Rente verstrekte geldlening AT5 11.388 7.730 7.723

 9803770 Onttrekking reserve AT5 122.190 122.190 122.190

   Sub-rsg 70.3 Lokale media 2.299.255 2.338.090 2.344.003

    

   Sub-rsg 70.4 Diversen kunst en cultuur   

 5400308 Rente van verstrekte geldlening Carré 639.463 598.940 598.937

 5400309 Rente van verstrekte geldlening Stichting Stadsschouwburg Amsterdam 538.820 554.390 554.383

 5400310 Rente van verstrekte geldleningen Stichting Melkweg 33.052 30.680 30.677

 5410104 Rente van verstrekte geldlening SSMA 13.021 6.510 6.511

 9803743 Onttrekking reserve website Your Amsterdam 200.000 0 0

   Sub-rsg 70.4 Diversen kunst en cultuur 1.424.356 1.190.520 1.190.508

    

    

   Sub-rsg 70.6 Overige kunsten   

 5410105 Rentebaten verstrekte geldlening St. A’dams Historisch Museum 6.497 6.500 6.382

 9803722 Onttrekking reserve programmering Muziekgebouw aan het IJ (DMO) 500.000 0 0

   Sub-rsg 70.6 Overige kunsten 506.497 6.500 6.382

    

    

   Totaal van de baten 18.032.475 14.639.070 18.002.249



500	 Cijfermatige	overzichten Jaarrekening 2010

b
at

en
	e

n	
la

st
en

Resultaatgebied 80    Lasten        

  Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Milieu	en	water	 		 		 		 		 	

	

   Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking   

2210106 Baggerslibverwerking J. v. Riebeeckhaven 243.551 1.049.010 656.443

7210201 Depot Gevaarlijk Afval 10.310.407 8.369.530 10.470.837

7210202 Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam 104.623.109 106.047.060 106.871.178

7210203 Gemeentelijke afvalsorteerstations 11.508.557 11.061.170 11.337.586

7210204 Regionaal Sorteer Centrum 735.802 687.650 393.000

7210205 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting Afvalservice West 200.025 187.610 187.605

7210206 HR Centrale 65.742.632 111.490.810 91.260.783

9806003 Dotatie reserve vakantiegeld (AEB) 675.814 925.000 0

  Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking 194.039.897 239.817.840 221.177.432

    

  Sub-rsg 80.2 Afvalwatertransport   

7220101 Projecten rioolrecht 582.298 593.440 1.077.165

7220102 Grondwaterzorg in het kader van de Wet Verbrede Watertaken 761.992 1.894.550 1.804.897

7220103 Rioolgemalen 7.434.949 7.591.710 7.592.124

7220104 Perceptiekosten rioolrecht 2.341.072 2.168.830 2.263.739

7220108 Rioleringstaken 45.116.556 47.023.300 45.401.735

7220116 Dotatie voorziening rioolrecht 0 35.000 5.540.079

7220401 Bestuurshulp (Waternet) 268.969 310.740 290.336

7220402 Huis- en kolkaansluitingen 3.110.560 2.686.280 4.152.783

  Sub-rsg 80.2 Afvalwatertransport 59.616.396 62.303.850 68.122.858

    

  Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening   

3300201 Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen 105.302.432 111.574.460 109.611.891

3300202 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Het Waterlaboratorium 53.720 43.600 43.600

9806301 Dotatie egalisatiereserve (Waternet) 2.708.661 0 0

9806305 Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen (Waternet) 1.321.481 1.321.000 1.321.481

  Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening 109.386.294 112.939.060 110.976.972

    

  Sub-rsg 80.4 Milieu   

7220403 Peilfilternet (voormalige opdrachten Omegam) 488.836 479.130 478.705

7220404 Peilfilternet 148.676 152.650 64.579

7220405 Grondwaterzorg 401.912 413.150 381.740

7220406 Analyse bedrijfsafvalwater 75.503 107.210 82.688

7230102 Klimaatprogramma 3.231.885 4.960.850 4.174.156

7230103 Geluidwerende voorzieningen 58.999 58.810 58.812

7230104 Bevordering van het milieubesef 222.400 258.080 212.882

7230105 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu) 16.356.007 14.830.336 16.373.636

7230107 Luchtkwaliteit 9.071.769 5.850.000 7.980.386

7230108 Bodemsanering -5.712.448 35.400.310 23.161.876

7230109 Gronddepots 4.048.189 3.595.930 6.185.313

7230110 Bijdrage Vereveningsfonds aan bodemsanering -1 0 0

7230113 Bodemcoördinatie 527.900 1.026.280 2.376.572

7230114 Subsidie NME-Centrum 560.730 565.910 539.946

7230115 Geotechnisch archief 83.406 84.610 67.754

7230116 Budget ten behoeve van de stadsdelen voor uit te voeren milieutaken 4.984.521 5.471.860 4.671.860

7230117 Onderhoud Diemerzeedijk (Waternet) 1.268.054 1.214.820 1.517.212

7230118 Onderhoud Diemerzeedijk (DMB) 1.205.941 1.300.000 1.733.896

8300115 Dotatie voorziening bodemsanering 15.988.808 10.793.430 0

8300123 Warmtenet 150.489 143.920 146.512
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    Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking   

 7210201 Depot Gevaarlijk Afval 10.309.053 8.844.740 10.909.335

 7210202 Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam 104.419.309 106.046.510 105.762.160

 7210203 Gemeentelijke afvalsorteerstations 11.508.558 11.091.480 11.337.587

 7210204 Regionaal Sorteer Centrum 735.802 702.570 449.752

 7210205 Rente van verstrekte geldlening Stichting Afvalservice West 200.025 187.610 187.605

 7210206 HR Centrale 65.742.474 116.490.810 97.087.843

 9806002 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB) 343.440 0 433.207

 9806003 Onttrekking reserve vakantiegeld (AEB) 537.683 865.000 675.814

   Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking 193.796.344 244.228.720 226.843.303

    

   Sub-rsg 80.2 Afvalwatertransport   

 7220108 Rioleringstaken 0 0 3.571.650

 7220402 Heffing voor het opbreken van de openbare weg  3.659.567 3.022.060 4.638.894

  ten behoeve van particuliere riolen 

 7260101 Rioolrechten 58.718.961 61.622.000 62.692.750

   Sub-rsg 80.2 Afvalwatertransport 62.378.528 64.644.060 70.903.294

    

   Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening   

 3300201 Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen 109.332.574 110.001.000 107.154.221

 3300202 Rente van verstrekte geldleningen Het Waterlaboratorium 53.720 43.600 43.600

 9806301 Onttrekking egalisatiereserve (Waternet) 0 2.894.460 3.779.150

   Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening 109.386.294 112.939.060 110.976.971

    

   Sub-rsg 80.4 Milieu   

 

 7230102 Klimaatprogramma 554.000 0 473.536

 7230104 Bevordering van het milieubesef 0 0 11.180

 7230105 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu) 8.522.543 7.519.740 6.582.053

 7230107 Luchtkwaliteit 7.048.070 4.174.300 6.992.352

 7230108 Rijksbijdrage op grond van de Wet Bodem Bescherming -2.728.428 30.828.330 14.314.471

 7230109 Gronddepots 4.048.190 3.364.800 6.185.313

 7230110 Bijdrage Vereveningsfonds ten behoeve van bodemsanering 15.988.808 11.850.870 0

 7230113 Bodemcoördinatie 527.901 200.000 2.376.573

 7230117 Onderhoud Diemerzeedijk 1.268.054 1.214.820 1.517.212

 7230118 Onderhoud Diemerzeedijk (DMB) 1.337.169 1.049.800 718.672

 8300123 Warmtenet 26.254 143.920 0
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9801904 Dotatie reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB) 0 0 2.840.504

9801909 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu) 96.000 0 250.000

9801911 Dotatie reserve vakantiegeld (DMB) 621.603 565.820 0

9801912 Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB) 131.227 650.000 0

9801936 Dotatie reserve Fonds Luchtkwaliteit (DMB) 579.102 0 0

9801937 Dotatie reserve Klimaat 678.892 0 4.722

9803221 Dotatie reserve energiebesparing bestaande woningvoorraad  0 0 1.250.000

 van woningcorporaties 

  Sub-rsg 80.4 Milieu 55.268.400 87.923.106 74.553.751

    

  Sub-rsg 80.5 Waterbeheer   

2210101 Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam 12.482.657 12.242.168 12.825.148

2210105 Onderhoud poldergangen 577.726 532.430 686.438

2210107 Baggeren/drijfvuilvissen 4.379.920 4.128.430 4.166.761

2210109 Gangbaar houden sluizen 81.996 114.610 81.182

7220409 Waterbeheer IJburg 84.034 83.780 71.990

9804801 Dotatie reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA) 2.489 0 0

9804802 Dotatie reserve vakantiegeld (BBA) 21.550 450.000 0

  Sub-rsg 80.5 Waterbeheer 17.630.372 17.551.418 17.831.519

    

    

  Totaal van de lasten 435.941.359 520.535.274,00 492.662.532,00    

  Totaal van de baten 410.119.725 490.315.140,00 456.224.721,00   

  Nadelig saldo 25.821.634 30.220.134,00 36.437.811,00   

    

 Resultaat voor bestemming 23.404.643 34.296.844,00 39.729.659,00

 Dotaties 6.836.819 3.911.820,00 5.666.707,00

 Onttrekkingen 4.419.828 7.988.530,00 8.958.555,00

 Resultaatbestemming 2.416.991 -4.076.710,00 -3.291.848,00   

 Resultaat na bestemming 25.821.634 30.220.134 36.437.811   
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 9801904 Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB) 0,00 0 392.932

 9801909 Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Milieu) 100.000,00 0 107.549

 9801911 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMB) 553.576,00 553.370 621.603

 9801912 Onttrekking reserve Diemerzeedijk (DMB) 0,00 0 102.424

 9801917 Onttrekking reserve Luchtkwaliteit (DMB) 579.102,00 1.800.000 1.500.000

 9801934 Onttrekking reserve modelwoningen (DMB) 100.000,00 50.000 50.000

 9801935 Onttrekking reserve Wet Kenbaarheid  182.330,00 0 0

  Publiekrechtelijke Beperkingen (DMB) 

 9801936 Onttrekking reserve Fonds Luchtkwaliteit (DMB) 2.023.697,00 1.375.700 988.033

   Sub-rsg 80.4 Milieu 40.131.266,00 64.125.650 42.933.903

    

   Sub-rsg 80.5 Waterbeheer   

 2210101 Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam 1.668.594,00 1.022.500 1.413.711

 2210107 Opbrengst drijfvuilvissen 13.072,00 18.150 9.638

 2210110 Havengeld binnenvaart 2.745.627,00 2.887.000 2.836.058

 9804801 Ontrekking reserve Aanleg standligplaatsen   28.267

 9804802 Onttrekking reserve vakantiegeld (BBA) 0,00 450.000 279.576

   Sub-rsg 80.5 Waterbeheer 4.427.293,00 4.377.650 4.567.250

    

    

   Totaal van de baten 410.119.725 490.315.140 456.224.721



504	 Cijfermatige	overzichten Jaarrekening 2010

b
at

en
	e

n	
la

st
en

Resultaatgebied 100    Lasten        

  Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Economie	en	haven	 		 		 		 		 	 	

       

   Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie   

2200101 Exploitatie Haven Amsterdam 86.951.803 92.381.250 91.153.538

2200102 Leges Haven Amsterdam 62.768 1.500 67.387

2200105 Vergoeding Haven Amsterdam 263.900 277.760 277.760

9801060 Dotatie reserve kosten verzelfstanding Haven 0 0 700.000

9803501 Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA) 237.862 10 68.211

9803502 Dotatie fonds strategische projecten (HA) 1.580.180 2.080.180 2.080.180

9803503 Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA) 100.000 100.000 100.000

9803508 Dotatie reserve duurzaamheid (HA) 1.500.000 1.000.000 2.000.000

9803509 Dotatie reserve innovatie (HA) 0 1.000.000 0

9803510 Dotatie reserve vakantiegeld (HA) 1.424.601 1.292.960 0

  Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie 92.121.114 98.133.660 96.447.076

  Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur   

2300101 Economie en Ruimte 267.922 83.730 918.188

3100301 Onderzoeksprogammering 73.601 119.300 362.123

3100405 Europa 272.675 314.610 418.761

3100501 Ondernemerschap 19.639.824 7.409.962 13.080.970

3100505 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Zeedijk 554.467 487.700 569.078

3100902 Apparaatskosten Economische Zaken 7.160.129 5.880.168 7.778.084

3200301 Fonds Ontwikkelingsmaatschappij 434.250 537.000 1.177.812

8300121 Glasvezelnet 892.153 371.860 242.166

9805603 Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ) 0 0 2.728.780

9805604 Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ) 1.282.931 1.186.780 1.186.780

9805605 Dotatie WW-reserve (EZ) 74.360 0 0

9805617 Dotatie reserve Economische Zaken 1.808.028 0 0

9805618 Dotatie reserve LSFA/LSCA 0 0 2.941.443

9805620 Dotatie reserve Subsidieregeling Veilig Ondernemen 0 0 200.000

9805621 Dotatie reserve Pieken in de Delta 0 0 2.100.000

9805624 Dotatie reserve NEMO 0 0 6.160.623

  Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur 32.460.340 16.391.110 39.864.808

    

  Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie   

3100401 Citymarketing en toerisme 6.210.319 6.906.970 11.633.344

3100404 Internationale acquisitie 745.506 1.053.364 1.756.398

3100502 Kennis en Innovatie 13.414.967 4.781.490 6.860.772

9805608 Dotatie reserve deelneming Topstad (EZ) 2.368.401 0 0

9805609 Dotatie reserve Evenementenfonds (EZ) 1.555.204 0 0

9805611 Dotatie reserve Holland Casino (EZ) 81.128 126.000 102.057

9805622 Dotatie reserve IBC (International Broadcasting Convention) 0 0 200.000

  Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie 24.375.525 12.867.824 20.552.571  

    

  Totaal van de lasten 148.956.979 127.392.594 156.864.455   
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   € € € 

	 	 Economie	en	haven	 		 		 		

		 	 	

  Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie   

 2200101 Exploitatie Haven Amsterdam 127.940.164 134.792.780 133.627.016

 2200102 Leges Haven Amsterdam 51.550 500 78.254

 9801060 Onttrekking reserve kosten verzelfstanding Haven 0 0 427.524

 9803501 Onttrekking reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA) 777.017 758.460 780.716

 9803502 Onttrekking fonds strategische projecten (HA) 2.343.409 2.000.000 1.822.089

 9803503 Onttrekking fonds promotie Sail 2010 (HA) 0 500.000 450.415

 9803505 Onttrekking Fonds exploitatieverliezen (HA) 669.345 0 0

 9803508 Onttrekking reserve duurzaamheid (HA) 136.517 1.750.000 972.618

 9803510 Onttrekking reserve vakantiegeld (HA) 1.283.808 1.292.960 816.465

 9803513 Onttrekking reserve wachtgeld (HA) 264.400 50.000 0

   Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie 133.466.210 141.144.700 138.975.097

   Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur   

 2300101 Economie en Ruimte 0 0 25.252

 3100301 Onderzoeksprogammering 49.923 0 207.966

 3100405 Europa 12.966 0 462.541

 3100501 Ondernemerschap 17.831.617 19.680 13.939.781

 3100505 Rente van verstrekte geldleningen Zeedijk 554.467 487.700 569.078

 3100902 Apparaatskosten Economische Zaken 682.524 73.770 1.447.864

 3200301 Fonds Ontwikkelingsmaatschappij 96.151 93.950 0

 8300121 Glasvezelnet 118.234 0 0

 9805603 Onttrekking reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ) 501.890 0 2.000.000

 9805604 Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ) 4.030.093 534.360 1.177.812

 9805605 Onttrekking WW-reserve (EZ) 0 59.000 0

 9805607 Onttrekking reserve vakantiegeld (EZ) 100.285 0 0

 9805617 Onttrekking reserve Economische Zaken 0 0 1.808.028

   Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur 23.978.150 1.268.460 21.638.322

    

   Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie   

 3100401 Citymarketing en toerisme 2.759.077 1.512.000 4.636.164

 3100404 Internationale acquisitie 246.183 387.880 1.036.412

 3100502 Kennis en Innovatie 4.489.061 0 4.366.427

 9805608 Onttrekking reserve deelneming Topstad (EZ) 3.934.628 1.000.000 0 

 9805609 Onttrekking reserve Evenementenfonds (EZ) 529.338 0 2.160.838

 9805610 Onttrekking reserve Topstad (EZ) 0 0 3.183.772

 9805611 Onttrekking reserve Holland Casino (EZ) 0 126.000 0

   Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie 11.958.287 3.025.880 15.383.613

    

   Totaal van de baten 169.402.647 145.439.040 175.997.032

   Totaal van de lasten 148.956.979 127.392.594 156.864.455

   Voordelig saldo 20.445.668 18.046.446 19.132.577

   

  Resultaat voor bestemming 17.887.633 16.761.596 24.100.374

  Dotaties 12.012.695 6.785.930 20.568.074

  Onttrekkingen 14.570.730 8.070.780 15.600.277

  Resultaatbestemming -2.558.035 -1.284.850 4.967.797

  Resultaat na bestemming 20.445.668 18.046.446 19.132.577
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  Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Facilitair	en	bedrijven	 		 		 		 		 	 	

         

  Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrijven   

    

  

  Sub-rsg 110.5 Project en beleidsondersteunende taken   

0020201 Dienstverlening en Facilitair Management 30.581.118 29.890.788 35.443.193

0020203 Mediabeheer 3.113.997 3.232.771 2.635.400

0020306 Servicehuis ICT 49.537.227 44.700.673 0

0020307 Dienst ICT 0 0 69.553.336

0020517 ABC-pool 5.672.695 4.151.112 5.224.343

0020518 Adviesgroep Amsterdam 5.668.976 5.018.695 6.171.430

0020519 Integriteitsbeleid 1.423.136 1.374.035 1.346.846

0020522 P-Net 4.145.677 4.453.920 4.880.752

0020523 Mijn Personeelsnet 5.056.575 9.256.930 8.481.597

0020524 Lasten Bureau van Werk naar Werk 0 0 710.120

0020702 Contactcenter (FBA) 8.918.366 8.700.005 9.377.559

4800406 Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO) 12.233.944 11.991.440 10.675.211

9220237 Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen 1.136.325 588.360 795.001

9220240 Materiaaldienst 30.009.764 22.710.600 33.640.715

9220241 Stichting Voertuigbeheer Amsterdam 10.090.885 13.069.450 9.762.933

9220246 Projectmanagementbureau 18.767.889 18.886.131 18.736.760

9220249 Wibautgroep 1.225.050 1.450.600 1.605.210

9800205 Dotatie reserve vakantiegeld (FBA) 581.916 517.000 0

9800213 Dotatie reserve Verbeterplan CCA 126.790 0 0

9800214 Dotattie reserve nieuwe Toegangspassen(DFM) 0 0 203.000

9801021 Dotatie reserve AGA (BDA) 297.344 0 115.931

9801046 Dotatie reserve Wagenpark (BMO) 987.876 0 0

9801047 Dotatie reserve Bureau Integriteit (BMO) 55.736 0 25.179

9801053 Dotatie reserve Dienstverlening (BMO) -1 0 0

9801055 Dotatie reserve Dienstverlening FBA 323.550 0 0

9801104 Dotatie reserve vakantiegeld (SHI) 571.092 465.000 0

9801108 Dotatie bedrijfsreserve ICTB (SHI) 176.625 0 0

9801113 Dotatie egalisatiereserve ALL-IP 0 14.912 0

9801114 Dotatie reserve Vorming DICT (DICT) 0 0 431.959

9801115 Dotatie reserve Midoffice (DICT) 0 0 282.577

9801116 Dotatie reserve (kapitaallasten) achterstallig onderhoud 0 0 16.060.524

9801118 Dotatie reserve BRI-DPG 0 0 78.568

9801119 Dotatie reserve Uitvoeringsplan 0 0 419.893
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  Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrijven   

 9801110 Onttrekking reserve meubilair CI&B 5.757 0 7.700

   Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrijven 5.757 0 7.700

    

   Sub-rsg 110.5 Project en beleidsondersteunende taken   

 0020201 Dienstverlening en Facilitair Management 19.087.946 18.585.639 24.200.353

 0020203 Mediabeheer 3.113.997 3.232.771 2.527.229

 0020306 Servicehuis ICT 44.424.477 43.048.146 0

 0020307 Dienst ICT 0 0 45.278.353

 0020517 ABC-pool 6.553.534 4.682.810 5.836.306

 0020518 Adviesgroep Amsterdam 7.157.708 5.551.900 7.398.578

 0020519 Integriteitsbeleid 498.239 293.010 458.041

 0020522 P-Net 4.447.982 5.157.990 5.419.877

 0020523 Mijn Personeelsnet 4.334.252 9.648.490 8.132.992

 0020524 Baten Bureau van Werk naar Werk 0 0 710.119

 0020702 Contactcenter (FBA) 8.145.154 8.300.000 8.850.766

 4800406 Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO) 3.929.658 3.885.330 3.309.782

 9220237 Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen 1.136.325 588.360 795.000

 9220240 Materiaaldienst 30.420.693 22.987.500 34.943.521

 9220241 Stichting Voertuigbeheer Amsterdam 11.078.789 13.061.910 6.925.067

 9220246 Projectmanagementbureau 21.218.780 20.072.310 21.828.660

 9220249 Wibautgroep 1.439.100 1.532.550 1.873.240

 9800202 Onttrekking reserve Wachtgeld (FBA) 1.838 0 44.481

 9800203 Onttrekking reserve mediabeheer (FBA) 0 0 108.171

 9800204 Onttrekking reserve data- en telecommunicatie (FBA) 21.401 0 0

 9800205 Onttrekking reserve vakantiegeld (FBA) 534.387 517.000 341.072

 9800213 Onttrekking reserve Verbeterplan CCA 0 0 126.790

 9800214 Onttrekking reserve nieuwe Toegangspassen (DFM) 0 0 203.000

 9801046 Onttrekking reserve Wagenpark (BMO) 0 0 2.838.077

 9801053 Onttrekking reserve Dienstverlening (BMO) 160.750 0 0

 9801055 Onttrekking reserve Dienstverlening FBA 160.750 0 162.800

 9801101 Onttrekking algemene reserve (SHI) 2.119.800 0 199.021

 9801102 Onttrekking reserve BRI Tranche 2 0 0 425.441

 9801103 Onttrekking reserve WW en wachtgeld (SHI) 25.506 0 20.973

 9801104 Onttrekking reserve vakantiegeld (SHI) 435.247 465.000 337.266

 9801106 Onttrekking reserve voicemail (E-Net) 126.125 0 0

 9801107 Onttrekking reserve telecommunicatie (E-Net) 29.066 0 0

 9801109 Onttrekking reserve Tranche1 / Transformatie (SHI) 10.000 1.108.000 1.108.915

 9801112 Onttrekking reserve ALL IP 0 0 942.388

 9801114 Onttrekking reserve Vorming DICT (DICT) 0 0 431.959

 9801115 Onttrekking reserve Midoffice (DICT) 0 0 282.577
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9801203 Dotatie reserve vakantiegeld (SHP) 209.119 230.000 0

9801220 Dotatie egalisatiereserve P-Net (SHP) 0 704.070 0

9801222 Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP) 0 391.560 0

9802908 Dotatie reserve Round About IBA 396.080 0 250.000

9802909 Dotatie reserve Virtuele Maquette tafel 100.000 0 0

9802910 Dotatie reserve Verbetering Bedrijfsvoering 250.000 0 0

9804061 Dotatie algemene reserve Materiaaldienst 193.485 72.000 584.952

9804602 Dotatie algemene reserve (PMB) 327.290 150.620 421.880

9804604 Dotatie reserve vakantiegeld (PMB) 468.830 468.390 0

9804901 Dotatie algemene reserve (Wibautgroep) 31.480 11.600 39.970

9804903 Dotatie reserve vakantiegeld (Wibautgroep) 36.946 38.450 0

  Sub-rsg 110.5 Project en beleidsondersteunende taken 192.715.782 182.539.112 237.954.839

    

  Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / activiteiten   

2140301 Bijdrage aan Cition BV 0 2.600.000 0

2140401 Frictiekosten ontvlechting parkeer BV 2.268.865 2.549.520 8.930.767

3100802 Stadsbank van Lening 9.404.224 10.291.020 8.451.456

3100803 Gevonden voorwerpen 480.565 664.120 648.594

3300203 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Westpoort Warmte BV 430.975 395.980 745.173

9220203 Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 4.336.394 4.307.000 4.444.855

9220247 ACAM Accountancy en Advies 8.731.392 8.676.500 8.426.127

9220250 Dienst Stadstoezicht 63.571.030 36.501.189 40.508.084

9400103 Dienst Belastingen: overige activiteiten 10.386.722 7.703.320 8.863.310

9800301 Dotatie reserve vakantiegeld (GDV) 193.084 190.000 0

9803401 Dotatie egalisatiereserve commerciële activiteiten (Dienst Belastingen) 89.100 40.670 136.981

9803402 Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen) 0 3.680 0

9804701 Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM) 121.000 127.000 2.000

9804703 Dotatie reserve vakantiegeld (ACAM) 383.918 360.000 0

9805002 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadstoezicht) 1.541.212 1.271.410 0

9805003 Dotatie reserve LHOR 1.200.000 0 0

9807001 Dotatie winstreserve projecten (Stads-bank van Lening) 510.457 0 1.186.145

9807002 Dotatie algemene reserve (Stads-bank van lening) 537.257 0 0

9807009 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening) 205.536 230.000 0

9807013 Dotatie reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204 0 0 859.048

  Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / activiteiten 104.391.731 75.911.409 83.202.540

    

  Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte ondersteuning   

3100201 Food Center Amsterdam 4.414.989 3.276.990 3.732.576
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 9801203 Onttrekking reserve vakantiegeld (SHP) 170.143 230.000 132.398

 9801220 Onttrekking egalisatiereserve P-Net (SHP) 224.956 0 10.318

 9801222 Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP) 58.813 0 0

 9802908 Onttrekking reserve Round About IBA 396.080 0 152.890

 9802909 Onttrekking reserve Virtuele Maquette tafel 20.498 0 54.728

 9802910 Onttrekking reserve Verbetering Bedrijfsvoering 30.916 0 75.993

 9804021 Onttrekking bedrijfsreserve (DAB - ICT Beheergroep) 0 381.198 713.172

 9804061 Onttrekking algemene reserve Materiaaldienst 792.000 0 0

 9804062 Onttrekking reserve vakantiegeld (Materiaaldienst) 125.528 0 0

 9804601 Onttrekking reserve professionalisering (PMB) 50.000 80.000 0

 9804602 Onttrekking algemene reserve (PMB) 43.000 0 0

 9804604 Onttrekking reserve vakantiegeld (PMB) 392.945 456.120 468.830

 9804608 Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB) 13.350 43.350 13.350

 9804901 Onttrekking algemene reserve (Wibautgroep) 2.000 0 0

 9804903 Onttrekking reserve vakantiegeld (Wibautgroep) 32.737 33.870 36.946

   Sub-rsg 110.5 Project en beleidsondersteunende taken 172.964.470 163.943.254 187.719.440

    

   Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / activiteiten   

 2140301 Bijdrage van Cition BV 0 5.200.000 6.000.000

 2140401 Frictiekosten ontvlechting parkeer BV 0 1.274.760 0

 3100802 Stadsbank van Lening 12.842.351 10.952.590 13.651.346

 3100803 Gevonden voorwerpen 69.542 664.120 73.552

 3300203 Rente van verstrekte geldleningen Westpoort Warmte BV 430.975 395.980 745.173

 9220203 Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 3.671.967 3.583.000 3.679.644

 9220247 ACAM Accountancy en Advies 8.882.339 9.255.000 8.107.672

 9220250 Dienst Stadstoezicht 60.690.690 32.977.160 34.411.518

 9400103 Dienst Belastingen: overige activiteiten 10.457.900 7.881.230 9.410.876

 9800301 Onttrekking reserve vakantiegeld (GDV) 186.296 188.500 116.288

 9800302 Onttrekking reserve WW (GDV) 9.511 0 0

 9803401 Onttrekking egalisatiereserve commerciële activiteiten  200.000 0 0

  (Dienst Belastingen) 

 9803402 Onttrekking reserve incassobureau (Dienst Belastingen) 80.000 0 0

 9804701 Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM) 228.969 75.000 385.000

 9804702 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM) 64.973 65.000 91.156

 9804703 Onttrekking reserve vakantiegeld (ACAM) 379.057 360.000 243.980

 9805001 Onttrekking algemene reserve (Stadstoezicht) 319.956 0 0

 9805002 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadstoezicht) 1.544.028 1.271.410 901.531

 9805003 Onttrekking reserve LHOR 0 0 1.200.000

 9807001 Onttrekking winstreserve projecten (Stads-bank van Lening) 42.760 0 0

 9807002 Onttrekking algemene reserve (Stads-bank van lening) 61.000 818.000 818.000

 9807006 Onttrekking reserve Betaalautomaten (Stadsbank van Lening) 70.297 0 110.523

 9807007 Onttrekking reserve Opknappen / onderhoud Nes 57b  62.000 0 0

  (Stadsbank van Lening) 

 9807009 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening) 216.892 230.000 111.644

 9807010 Onttrekking WW reserve (SBL) 0 0 29.509

 9807013 Onttrekking reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204 0 0 34.362

   Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / activiteiten 100.511.503 75.191.750 80.121.774

    

   Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte ondersteuning   

 3100201 Food Center Amsterdam 3.194.780 2.880.930 3.073.646
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8100102 Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten 21.434.925 13.370.130 18.258.160

8300130 Werken in opdracht gebiedsontwikkeling 14.270.532 14.179.210 13.815.923

8300134 Beheer gemeentelijk vastgoed 12.596.934 10.697.890 14.702.777

8300135 Procesbegeleiding bewoners 1.491.382 1.542.680 978.383

9220226 Kenniscentrum Amsterdam 690.407 775.840 715.886

9220227 Exploitatie Jodenbreestraat 25 4.513.165 4.637.450 4.636.547

9220229 Ingenieursbureau Amsterdam 30.894.870 28.796.310 29.944.670

9802901 Dotatie winstreserve (IBA) 298.409 225.000 573.119

9802902 Dotatie algemene reserve (IBA) 201.338 0 50.450

9802906 Dotatie reserve vakantiegeld (IBA) 1.009.564 946.110 0

9803129 Dotatie reserve gemeentelijke bijdrage herstructurering  0 0 20.000.000

 Food Center Amsterdam  

9807205 Dotatie reserve ontwikkelingsstrategie Food Center 0 178.942 0

  Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte ondersteuning 91.816.515 78.626.552 107.408.491

    

    

  Totaal van de lasten 388.924.028 337.077.073 428.565.870   

  Totaal van de baten 364.567.348 319.422.444 357.406.894   

  Nadelig saldo 24.356.680 17.654.629 71.158.976   

    

 Resultaat voor bestemming 24.611.642 19.196.543 44.467.744

 Dotaties 11.425.033 6.636.414 41.722.176

 Onttrekkingen 11.679.995 8.178.328 15.030.944

 Resultaatbestemming -254.962 -1.541.914 26.691.232   

 Resultaat na bestemming 24.356.680 17.654.629 71.158.976   
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 8100102 Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten 21.088.034 13.503.300 17.740.641

 8300130 Werken in opdracht gebiedsontwikkeling 13.485.004 14.629.430 13.513.738

 8300134 Beheer gemeentelijk vastgoed 12.122.314 11.129.470 15.479.730

 8300135 Procesbegeleiding bewoners 963.821 1.306.820 258.707

 9220226 Kenniscentrum Amsterdam 46.562 30.720 32.062

 9220227 Exploitatie Jodenbreestraat 25 4.424.640 4.640.890 4.649.541

 9220229 Ingenieursbureau Amsterdam 33.529.800 30.310.000 33.060.220

 9802901 Onttrekking winstreserve (IBA) 0 225.000 0

 9802902 Onttrekking algemene reserve (IBA) 39.000 0 0

 9802903 Onttrekking reserve wachtgeld (IBA) 1.233 0 45.325

 9802905 Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA) 109.772 109.770 109.772

 9802906 Onttrekking reserve vakantiegeld (IBA) 954.283 946.110 617.435

 9803129 Onttrekking reserve gemeentelijke bijdrage herstructurering  0 0 977.163

  Food Center Amsterdam 

 9807201 Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food Center) 140.431 0 0

 9807205 Onttrekking reserve ontwikkelingsstrategie Food Center 985.944 575.000 0

    Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte ondersteuning 91.085.618 80.287.440 89.557.980

    

    

   Totaal van de baten 364.567.348 319.422.444 357.406.894
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  € € € 

	 Stedelijke	ontwikkeling	 		 		 		 		 	 	

         

 Sub-rsg 120.1 Bouwen   

8200102 Kapitaallasten woningbouw 17.592.065 16.446.970 15.181.617

8220103 Uitgaven ten laste van de reserve BWS 5e fonds 376.539 800.000 785.244

8220303 Tekort in de exploitatiekosten van woningwetwoningen,  2.107 1.000 0

 vallende onder de bijdrageregelingen 1950 en 1960 

8220401 Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting -  3.719.437 7.500.000 1.331.598

 KTA-deel 

8220609 Uitgaven ten laste van de voorzieningen trafoleningen 1.153.223 450.000 0

8220625 Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen  396.000 400.000 588.000

 productie/jongerenhuisvesting 

8220636 Uitgaven ten laste van de voorziening BWS vrije ruimte 207.000 0 11.118

8220637 Uitgaven ten laste van de voorziening BWS rente 6.411.958 2.424.000 1.491.938

8220638 Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen woningbouw 1.298.263 2.018.040 1.937.871

8220649 Uitgaven t.l.v. de reserve Creatieve Hotspots 500.000 500.000 183.250

8220653 Uitgaven t.l.v. de voorziening Nationaal Restauratie Fonds 0 0 1.129.899

8220654 Uitgaven t.l.v. de voorziening Borgstelling leningen van  0 0 1.012.500

 Triodosbank aan Broedplaatsen 

8300131 Regie productie 1.697.966 1.872.590 1.729.614

9802602 Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen) 1.945.901 600.000 2.314.042

9802634 Dotatie reserve Creatieve Hotspots (DW) 236.588 400.000 640.322

9802636 Dotatie reserve Restantgehouden bedragen (DWZS) 0 250.000 0

9803115 Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA) 421.162 417.000 579.500

  Sub-rsg 120.1 Bouwen 35.958.209 34.079.600 28.916.513

    

  Sub-rsg 120.2 Wonen   

8220101 DWZS Wonen 18.134.653 19.428.090 18.810.997

8220106 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht) 15.832.258 12.704.304 16.805.015

8220302 Bijdrage voor woonwagenlocaties (beheer, begeleiding en exploitatie) 643.268 631.330 685.339

8220306 Huisvesting statushouders 438.106 532.960 727.171

8220614 Subsidies Volkshuisvesting 3.849.322 3.917.380 3.817.470

8220615 Uitvoering VRH (Vangnet Regeling Huursubsidie) 635 15.000 493

8220620 Uitgaven ten laste van het AMH-fonds 1.194.210 1.000.000 1.510.769

8220648 Voorziening Starterslening 6.570 20.000 6.038

8220651 Uitgaven t.l.v. voorziening Kansen voor West 34.734.000 0 15.463.628

8220652 Uitgaven t.l.v. reserve van koop naar huur 0 0 3.915.563

9801910 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling) 119.000 0 0

9802633 Dotatie reserve vakantiegeld (DWZS 428.552 410.000 0

9802637 Dotatie reserve van koop naar huur 0 0 15.500.000

  Sub-rsg 120.2 Wonen 75.380.574 38.659.064 77.242.483

    

  Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling   

8100101 Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening 9.090.242 7.456.460 7.072.651

8100105 Plan Openbare Ruimte IJ-oevers 4.400.000 10.000.000 474.793

8100107 Planvorming IJburg 7.843.001 0 0

8100109 Planvorming IJ-oevers 913.886 5.032.000 144.573
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 Resultaatgebied 120    Baten  

   Rekening Begroting Rekening 

 Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

   € € € 

	 	 Stedelijke	ontwikkeling	 		 		 		

		 	 	

   Sub-rsg 120.1 Bouwen   

 8200102 Kapitaallasten woningbouw 17.592.065 16.446.970 15.181.617

 8220103 Ontvangsten ten gunste van de reserve BWS 5e fonds 1.945.901 600.000 2.314.042

 8220609 Ontvangsten ten gunste van de voorziening trafoleningen 2.334.323 650.000 0

 8220636 Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS vrije ruimte 414.000 0 22.236

 8220637 Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS rente 30.612.738 5.624.000 6.077.109

 8220638 Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen woningbouw 4.162 0 162.500

 8220649 Ontvangsten t.g.v. de reserve Creatieve Hotspots 236.588 400.000 640.322

 8220653 Ontvangsten t.g.v. de voorziening Nationaal Restauratie Fonds 0 0 1.129.899

 8220654 Ontvangsten t.g.v. de voorziening Borgstelling leningen van  0 0 1.012.500

  Triodosbank aan Broedplaatsen 

 8300131 Regie productie 200.603 200.000 814.508

 9802602 Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen) 3.199.028 1.400.000 2.171.019

 9802605 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting,  3.969.437 7.500.000 1.331.598

  KTA-deel (Dienst Wonen) 

 9802625 Onttrekking reserve aanjagen productie /  396.000 400.000 588.000

  jongerenhuisvesting (Dienst Wonen) 

 9802634 Onttrekking reserve Creatieve Hotspots (DW) 500.000 500.000 183.250

 9802636 Onttrekkingreserve Restantgehouden bedragen (DWZS) 243.877 250.000 23.623

 9803115 Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA) 1.297.580 2.018.030 1.937.871

   Sub-rsg 120.1 Bouwen 62.946.302 35.989.000 33.590.094

    

   Sub-rsg 120.2 Wonen   

 8220101 DWZS Wonen 2.573.634 1.409.160 1.651.310

 8220106 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht) 10.105.362 9.870.770 11.561.695

 8220109 Fonds woningbedrijf 150.000 0 0

 8220302 Woonwagens en woonwagenlocaties 356.932 370.450 351.007

 8220620 Ontvangsten ten gunste van het AMH-fonds 1.194.210 1.000.000 2.169.419

 8220648 Voorziening Starterslening 6.570 20.000 6.038

 8220651 Ontvangsten t.g.v. voorziening Kansen voor West 34.734.000 0 15.463.628

 8220652 Inkomsten t.g.v. reserve van koop naar huur 0 0 15.500.000

 9801910 Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling) 100.000 0 44.918

 9802618 Onttrekking reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst Wonen) 0 0 147.492 

 9802632 Onttrekking WW-fonds (DWZS) 51.325 268.000 210.285

 9802633 Onttrekking reserve vakantiegeld (DWZS) 413.702 410.000 628.552

 9802637 Onttrekking reserve van koop naar huur 0 0 3.915.563

   Sub-rsg 120.2 Wonen 49.685.735 13.348.380 51.649.907

    

   Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling   

 8100101 Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening 39.292 0 0

 8100105 Plan Openbare Ruimte IJ-oevers 30.546.241 0 5.816.218

 8100107 Planvorming IJburg 7.785.156 0 0 

 8100109 Planvorming IJ-oevers 913.885 5.032.000 144.573

 8100111 Planvorming Middenmeer Noord 0 10 0

 8100113 Planvorming Science Park 0 10 0
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Resultaatgebied 120    Lasten        

  Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Stedelijke	ontwikkeling	 		 		 		 		 	 	

         

8100114 Geo- en Vastgoedinformatie 5.808.446 0 0

8100115 Planvorming Wibaut aan de Amstel 0 5.297.000 541.122

8100116 Planvorming Noordwaarts 1.916.067 8.728.000 1.296.656

8100117 Planvorming Zuidoostlob 2.010.719 12.397.000 1.474.550

8100118 Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg 145.832 970.000 680.959

8100119 Publieksvoorlichting Zuiderkerk 1.617.476 966.640 1.084.864

8100120 Planvorming werkgebieden 19.820 2.315.000 -1

8100121 Projectbureau Wibaut aan de Amstel 559.829 0 0

8100125 Bestuurlijke begeleiding Zuidas 305.953 0 0

8100127 Diverse projecten OGA 4.534.531 3.429.470 7.288.481

8100128 Kennisregie Grote Projecten 199.844 203.760 193.942

8100129 Planvorming Oostpoort 0 2.402.000 0

8100130 Planvorming IJburg (OGA) 0 10.345.000 144.685

8100131 Planvorming Glasvezelnetwerk 0 0 457.990

8100301 Planvorming Zuidas grondexploitaties 7.863.634 12.154.000 14.054.006

8100302 Zuidas Dok 5.829.873 7.346.000 3.286.372

8100303 Bestuurlijke begeleiding Zuidas 451.949 509.470 396.055

8220612 Broedplaatsen 65.258 0 1.133.727

8300114 Dotatie voorziening voor plantekorten Vereveningsfonds 95.939.227 57.967.977 302.955.661

8300132 Toetsing en fondsbeheer 4.662.898 4.835.138 6.142.334

8300133 Vastgoedadvisering 1.873.047 1.805.730 2.183.015

8300207 Uitgaven ten laste van de algemene reserve grondexploitatie 31.741.734 20.391.850 109.549.804

8300208 Uitgaven ten laste van bestemmingsreserves Vereveningsfonds 32.533.136 12.590.926 19.492.633

8300212 Kosten voor ruimen explosieven WOII 0 0 120.000

9802614 Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen) 1.205.824 0 0

9803102 Dotatie Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA) 117.860.954 72.429.469 442.256.152

9803103 Dotatie Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA) 23.212.068 16.603.566 128.599.436

9803113 Dotatie reserve vakantiegeld (OGA) 1.501.341 1.200.000 1.509.379

9803114 Dotatie reserve inactieven (OGA) 100.000 100.000 0

9803127 Dotatie reserve Zuidelijke IJ-oevers 30.546.241 0 15.816.218

9803130 Dotatie reserve Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg 0 0 970.000

9803222 Dotatie reserve uitvoering strategiefase 0 0 351.900

9803301 Dotatie reserve Goenfonds Zuidas 0 120.690 0

9803302 Dotatie reserve Zuidas grondexploitatie 3.870.678 3.739.080 22.665.391

9803303 Dotatie reserve module goedkope segment woningbouw 0 1.014.300 0

9804051 Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en Vastgoedinformatie) 133.545 0 0

  Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling 398.757.053 282.350.526 1.092.337.348

    

  Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing   

3100508 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stadsgoed 1.258.487 920.680 1.819.708

5110205 Grote stedenbeleid 296.990 0 116.307

6200701 Sociaal structuurplan 6.723.088 5.941.180 7.731.893

6200702 Koers Nieuw West 13.768.115 6.990.170 10.251.080
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   Rekening Begroting Rekening 

 Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

   € € € 

	 	 Stedelijke	ontwikkeling	 		 		 		

		 	 	

 8100114 Geo- en Vastgoedinformatie 1.691.652 0 0

 8100115 Planvorming Wibaut aan de Amstel 0 5.297.000 541.122

 8100116 Planvorming Noordwaarts 1.916.066 8.728.000 1.296.654

 8100117 Planvorming Zuidoostlob 2.010.720 12.397.000 1.474.550

 8100119 Publieksvoorlichting Zuiderkerk 966.879 343.130 362.231

 8100120 Planvorming werkgebieden 19.820 2.315.010 0

 8100121 Projectbureau Wibaut aan de Amstel 559.832 10 0

 8100127 Diverse projecten OGA 1.233.635 80.000 2.642.557

 8100129 Planvorming Oostpoort 0 2.402.000 0

 8100130 Planvorming IJburg (OGA) 0 10.345.000 

 8100301 Planvorming Zuidas grondexploitaties 7.863.634 12.154.000 29.102.242

 8100302 Zuidas Dok 5.829.873 7.346.000 3.286.372

 8220612 Broedplaatsen 1.205.824 0 0

 8300114 Vrijval voorziening voor plantekorten Vereveningsfonds 40.773.245 0 121.457.945

 8300132 Toetsing en fondsbeheer 1.577.543 145.780 155.387

 8300133 Vastgoedadvisering 330.670 635.000 252.751

 8300207 Bijdragen uit grondexploitaties ten gunste van de  45.850.761 105.945.066 118.480.225

  algemene reserve grondexploitatie 

 8300208 Ontvangsten ten gunste van bestemmingsreserves Vereveningsfonds 437.303 8.513.395 4.204.710

 8300301 Onttrekking voorziening module goedkope segement woningbouw 0 1.014.300 0

 8300302 Inkomsten inzake Groenfonds Zuidas 0 120.700 0

 8300304 Ontvangsten inzake Zuidas grondexploitatie 0 3.739.080 0

 8300305 Ontvangsten inzake rente over bestemmingsreserve 3.870.678 0 4.283.550

 9802614 Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen) 65.258 0 1.133.727

 9803102 Onttrekking Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA) 164.024.385 49.032.014 630.443.422

 9803103 Onttrekking Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA) 54.582.480 20.843.306 134.333.742

 9803106 Onttrekking reserve Strategische Ruimtelijke Projecten (OGA) 0 0 3.380.594 

 9803113 Onttrekking reserve vakantiegeld (OGA) 1.397.571 1.200.000 2.534.307

 9803114 Onttrekking reserve inactieven (OGA) 640.585 203.260 111.830

 9803118 Onttrekking egalisatiereserve Noordwaarts 398.032 0 0

 9803127 Onttrekking reserve Zuidelijke IJ-oevers 0 0 474.793

 9803130 Onttrekking reserve Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg 0 0 758.407

 9803215 Onttrekking reseve Ontwikkelingsalliantie (DRO) 421.143 0 0

 9803219 Onttrekking reserve Bestuurlijke Begeleiding Zuidas(DRO) 305.953 0 0

 9803301 Onttrekking reserve Goenfonds Zuidas 0 0 3.333.605

 9804051 Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en Vastgoedinformatie) 120.900 193.820 197.304

    Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling 377.379.016 258.024.891 1.070.202.818

    

   Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing   

 3100508 Rente van verstrekte geldlening Stadsgoed 1.258.487 920.680 1.819.708

 5110205 Grote stedenbeleid 296.990 0 120.000

 6200701 Sociaal structuurplan 5.002.436 4.485.590 5.933.745

 6200702  7.313.089 0 5.908.113
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  Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Stedelijke	ontwikkeling	 		 		 		 		 	 	

         

6200703 Programma Maatschappelijke Investeringen 18.976.347 15.900.000 11.984.234

6200704 Wijkaanpak 20.505.643 19.745.000 19.689.353

8200103 Stadsmariniers 219.452 164.360 164.610

8210315 EZ Stedelijke Ontwikkeling (ISV) 854.148 0 0

8210319 Stenen voor Sociaal -1.854.606 0 -1.178.634

8220402 Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting -  13.340.834 7.000.000 10.122.280

 erfpachtdeel vastgoed 

8300103 Afdracht ten gunste van het Stimuleringsfonds  22.662.948 9.150.000 17.186.815

 volkshuisvesting, vastgoeddeel 

8300116 Dotatie voorziening Stimuleringsfonds gronddeel 9.854.123 32.693.200 23.732.074

8300209 Uitgaven ten laste van de reserve gronddeel Stimuleringsfonds 4.654.780 1.607.000 1.391.682

9802606 Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting,  17.805.496 9.150.000 21.053.036

 erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen) 

9803104 Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA) 69.998.179 14.164.070 40.395.215

9803704 Dotatie reserve Huisvesting OKC’s 754.000 0 0

9803715 Dotatie reserve Koers Nieuw West 0 0 1.657.036

9803720 Dotatie reserve Programma Maatschappelijke Investeringen 0 0 3.915.700

9803736 Dotatie reserve restant gehouden bedragen Stedelijke vernieuwing 18.750 0 0

9803795 Dotatie reserve Wijkaanpak 0 0 605.000

   Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing 199.836.774 123.425.660 170.637.389

    

    

  Totaal van de lasten 709.932.610 478.514.850 1.369.133.733   

  Totaal van de baten 651.717.116 386.624.191 1.283.737.808   

  Nadelig saldo 58.215.494 91.890.659 85.395.925   

    

 Resultaat voor bestemming 85.915.891 91.220.344 205.832.036

 Dotaties 270.158.279 120.598.175 698.828.327

 Onttrekkingen 297.858.676 119.927.860 819.264.438

 Resultaatbestemming -27.700.397 670.315 -120.436.111   

 Resultaat na bestemming 58.215.494 91.890.659 85.395.925   
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    Rekening Begroting Rekening 

 Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

   € € € 

	 	 Stedelijke	ontwikkeling	 		 		 	

	 	

 6200703 Programma Maatschappelijke Investeringen 754.000 0 0

 6200704 Wijkaanpak 709.111 0 540.921

 8210315 EZ Stedelijke Ontwikkeling (ISV) 854.148 0 0

 8220402 Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds  17.805.496 9.150.000 21.053.036

  Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed 

 8220639 Ontvangsten ten gunste van de voorziening Izmit rampenbestrijding 564 0 0

 8300105 Ontvangsten ten gunste van het Gronddeel Stimuleringsfonds 29.084.376 16.506.650 17.186.815

 8300116 Vrijval voorziening Stimuleringsfonds gronddeel 6.856.420 0 23.801.671

 8300209 Ontvangsten ten gunste van de reserve gronddeel  26.039.526 12.489.570 20.550.444

  Stimuleringsfonds 

 9802606 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel  13.340.834 7.000.000 10.122.280

  vastgoed (Dienst Wonen) 

 9803104 Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA) 45.278.509 28.709.430 21.258.256

 9803720 Onttrekking reserve Programma Maatschappelijke Investeringen 7.112.077 0 0

   Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing 161.706.063 79.261.920 128.294.989

    

    

   Totaal van de baten 651.717.116 386.624.191 1.283.737.808
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  Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

  € € € 

	 Bestuur	en	concern	 		 		 		 		 	 	

         

 Sub-rsg 140.1 Bestuur   

0010101 Vergoeding en tegemoetkoming aan raadsleden 1.702.744 1.744.560 1.729.875

0010102 Tegemoetkoming raadsfracties 1.633.667 1.594.880 1.600.525

0010103 Uitkerings- en pensioenvoorziening raadsleden 84.124 240.380 -4.501

0010201 Jaarwedde enz. van de burgemeester 212.504 223.620 249.656

0010202 Jaarwedden enz. van de wethouders 984.827 975.890 1.028.534

0010203 Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en  871.347 615.300 763.767

 weduwen van (gewezen) wethouders 

0020104 Wethoudersassistenten 614.161 495.460 866.857

9801020 Dotatie reserve vakantiegeld wethouders (BDA) 30.570 29.970 0

  Sub-rsg 140.1 Bestuur 6.133.944 5.920.060 6.234.713

    

  Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning   

0020101 Jaarwedde enz. van de secretaris 187.688 196.250 181.384

0020102 Bestuursdienst 55.541.820 44.570.687 53.201.635

0020204 Communicatie 6.138.775 5.289.654 8.480.663

0020207 Adviesorganen 717.189 668.220 699.919

0020401 Juridische kosten (abonnement gemeenteadvocaat, rechtsgedingen) 698.121 133.858 897.997

0020520 Uitvoering Bestuursopdrachten 898.952 766.120 986.705

0050101 Stadsregio Amsterdam 1.632.107 1.614.780 1.688.405

0050102 Bestuurlijk stelsel 77.146 88.160 53.043

0050103 Ontwikkelingssamenwerking/internationale contacten 769.381 780.060 1.161.529

0060201 Kosten bestuurshulp ACAM Accountancy en Advies 119.198 105.000 85.580

9220111 Verzekering tegen fraude 98.548 100.800 98.548

9220116 Personeelskosten voormalige diensttakken 6.599.205 5.906.920 6.123.705

9220211 Personeelsbeheer 0 -1.000 0

9801001 Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA) 216.310 44.500 44.500

9801010 Dotatie reserve vakantiegeld (BDA) 1.517.124 1.298.310 0

9801012 Dotatie reserve WW (BDA) 12.260 0 0

9801022 Dotatie reserve Bestuursondersteuning (BMO) 610.735 0 114.931

9801025 Dotatie reserve Digitaal Archief (BMO) 28.998 28.060 27.667

9801217 Dotatie reserve vakantiegeld VWS (SHP) 195.846 160.000 0

  Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning 76.059.403 61.750.379 73.846.211

    

  Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling   

0020208 Onderzoeken op financieel terrein 1.839.929 1.613.770 2.826.868

0020216 Privatisering en verzelfstandiging en fusies stadsdelen 878.364 2.639.160 3.697.996

0020302 ICT-beleid 7.187.667 7.678.330 850.334

0020308 Inkoop 561.390 536.310 508.371

0020509 Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling 2.708.108 2.550.930 2.130.637

9801023 Dotatie reserve Concernontwikkeling (BMO) 245.500 0 0

9801056 Dotatie reserve Dienst ICT 714.536 0 0

9801057 Dotatie reserve WABO 1.200.000 0 0

  Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling 15.335.494 15.018.500 10.014.206
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   Rekening Begroting Rekening 

 Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010

   € € € 

	 	 Bestuur	en	concern	 		 		 		

		 	 	

  Sub-rsg 140.1 Bestuur   

 0010201 Jaarwedde enz. van de burgemeester -214 0 220

 0010202 Jaarwedden enz. van de wethouders 2.125 0 2.478

 0010203 Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders  87.249 0 112.935

  en weduwen van (gewezen) wethouders 

 0020104 Wethoudersassistenten 0 0 85.555

 9220114 Functioneel te verwerken nominale verlagingen 0 2.665.000 0

 9801020 Onttrekking reserve vakantiegeld wethouders (BDA) 29.970 29.970 30.571

   Sub-rsg 140.1 Bestuur 119.130 2.694.970 231.759

    

   Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning   

 0020102 Bestuursdienst 11.901.672 426.230 10.663.895

 0020204 Communicatie 2.803.853 1.070.410 2.215.491

 0020207 Adviesorganen 47.515 870 18.248 

 0020401 Juridische kosten 388.582 0 477.041

 0020520 Uitvoering Bestuursopdrachten 904.892 766.120 970.982

 0050102 Bestuurlijk stelsel 62.560 0 16.369

 0050103 Ontwikkelingssamenwerking/internationale contacten 246.547 44.740 45.484

 9220116 Personeelskosten voormalige diensttakken 1.660.216 1.548.170 10.798.250

 9801001 Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA) 0 500.000 975.000

 9801008 Onttrekking reserve wachtgeld (BDA) 11.234 0 0

 9801010 Onttrekking reserve vakantiegeld (BDA) 1.298.310 1.298.310 1.517.128

 9801012 Onttrekking reserve WW (BDA) 0 100.000 0

 9801013 Onttrekking reserve bouwfraudegelden (BDA) 44.350 0 0

 9801022 Onttrekking reserve Bestuursondersteuning (BMO) 296.654 0 349.115

 9801025 Onttrekking reserve Digitaal Archief (BMO) 100.800 187.670 184.208

 9801217 Onttrekking reserve vakantiegeld VWS (SHP) 198.884 160.000 135.344

 9801221 Onttrekking egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen SHP 33.036 0 6.106

   Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning 19.999.105 6.102.520 28.372.661

    

   Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling   

 0020208 Onderzoeken op financieel terrein 371.028 0 84.295

 0020216 Privatisering en verzelfstandiging en fusies stadsdelen 110.191 0 3.738.921

 0020217 Opbrengsten fusies stadsdelen 636.000 2.500.000 0

 0020302 ICT-beleid 2.681.883 731.120 686.114

 0020308 Inkoop 3.333.879 4.394.490 4.344.911

 0020509 Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling 518.967 259.690 458.733

 9801023 Onttrekking reserve Concernontwikkeling (BMO) 395.500 0 0

 9801056 Onttreking reserve Dienst ICT 0 0 714.536

 9801057 Onttrekking reserve WABO 0 0 1.200.000

   Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling 8.047.448 7.885.300 11.227.510
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 Sub-rsg 140.4 Burgerzaken   

0030101 Dienst Persoonsgegevens 25.139.162 27.854.030 31.474.392

0040101 Afdracht Rijksleges 0 0 0

9802001 Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG) 0 381.149 381.149

9802002 Dotatie reserve vakantiegeld (DPG) 588.785 980.380 0

  Sub-rsg 140.4 Burgerzaken 25.727.947 29.215.559 31.855.541

    

  Sub-rsg 140.5 Griffie   

0060101 Raadsbudget 2.146.010 1.637.152 1.064.876

0060102 Fractiebudget 400.960 0 0

0060103 Griffie 1.367.935 1.650.670 1.452.855

0060203 Onderzoeksbudget Rekeningencommissie 8.413 35.880 4.844

9801301 Dotatie reserve vakantiegeld (Raadsgriffie) 35.569 52.660 0

9801302 Dotatie reserve WW (Raadsgriffie) 1 0 0

9801303 Dotatie vierjarige reserve Raadsgriffie 50.260 50.750 50.369

9801304 Dotatie reserve Raadsonderzoeken (Griffie) 0 0 689.785

  Sub-rsg 140.5 Griffie 4.009.148 3.427.112 3.262.729

    

  Sub-rsg 140.6 Rekenkamer   

0060204 Rekenkamer 1.589.176 1.615.560 778.343

0060205 Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer 0 0 919.526

9801401 Dotatie reserve vakantiegeld (Rekenkamer) 39.271 67.470 0

  Sub-rsg 140.6 Rekenkamer 1.628.447 1.683.030 1.697.869

    

  Sub-rsg 140.7 Ombudsman   

0020805 Bureau Gemeentelijke Ombudsman 1.815.030 1.823.494 1.893.018

9801701 Dotatie reserve vakantiegeld (Ombudsman) 44.415 42.970 0

  Sub-rsg 140.7 Ombudsman 1.859.445 1.866.464 1.893.018

    

  Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek   

9220224 Onderzoek en Statistiek 5.461.610 5.244.110 5.271.912

9802401 Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S) 200.000 0 0

9802402 Dotatie reserve vakantiegeld (O+S) 87.340 92.030 3.080

  Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek 5.748.950 5.336.140 5.274.992

    

  Sub-rsg 140.9 Archief   

5410301 Stadsarchief Amsterdam 14.706.400 14.658.650 16.335.818

9800404 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsarchief) 363.314 334.740 0

  Sub-rsg 140.9 Archief 15.069.714 14.993.390 16.335.818
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  Sub-rsg 140.4 Burgerzaken   

 0030101 Dienst Persoonsgegevens 4.351.851 3.704.100 5.920.786

 0040101 Leges Dienst Persoonsgegevens 831.777 917.160 774.738

 9802001 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG) 106.804 108.700 177.213

 9802002 Onttrekking reserve vakantiegeld (DPG) 558.165 764.400 375.011

 9802003 Onttrekking reserve kwaliteit authentieke registraties 141.558 0 0

 9802004 Onttrekking reserve handhaving adrescontroles 58.309 0 0

 9802005 Onttrekking reserve BRI (Basisregistratie en ICT) (DPG) 2.030.067 0 84.933

 9802006 Onttrekking reserve Digitaliseren Archieven 92.135 0 0

 9802007 Onttrekking reserve Digitaal Afspraken BZ (DPG) 132.826 0 0

 9804052 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG/GVI) 0 381.149 381.149

   Sub-rsg 140.4 Burgerzaken 8.303.492 5.875.509 7.713.830

    

   Sub-rsg 140.5 Griffie   

 0060101 Raadsbudget 0 0 36.810

 0060103 Griffie 10.000 11.110 18.680

 9801301 Onttrekking reserve vakantiegeld (Raadsgriffie) 32.520 53.130 35.569

 9801303 Onttrekking vierjarige reserve Raadsgriffie 0 198.953 157.128

 9801304 Onttrekking reserve Raadsonderzoeken (Griffie) 821.678 0 0

   Sub-rsg 140.5 Griffie 864.198 263.193 248.187

    

   Sub-rsg 140.6 Rekenkamer   

 0060204 Rekenkamer 647.007 651.420 314.379

 9801401 Onttrekking reserve vakantiegeld (Rekenkamer) 37.611 66.260 39.271

 9801402 Onttrekking reserve WW (Rekenkamer) 7.941 0 0

   Sub-rsg 140.6 Rekenkamer 692.559 717.680 353.650

    

   Sub-rsg 140.7 Ombudsman   

 0020805 Bureau Gemeentelijke Ombudsman 129.920 94.840 144.244

 9801701 Onttrekking reserve vakantiegeld (Ombudsman) 43.682 42.970 44.415

 9801702 Onttrekking reserve WW (Ombudsman) 1 0 0

   Sub-rsg 140.7 Ombudsman 173.603 137.810 188.659

    

   Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek   

 9220224 Onderzoek en Statistiek 3.560.162 2.998.000 3.297.855

 9802401 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S) 145.500 125.470 153.000

 9802402 Onttrekking reserve vakantiegeld (O+S) 88.672 90.670 90.419

   Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek 3.794.334 3.214.140 3.541.274

    

   Sub-rsg 140.9 Archief   

 5410301 Stadsarchief Amsterdam 3.364.415 2.405.180 4.294.892

 9800403 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief) 24.063 20.450 13.378

 9800404 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsarchief) 354.351 328.150 208.010

 9800411 Onttrekking reserve opdrachten fotografen (Stadsarchief) 20.199 0 0

   Sub-rsg 140.9 Archief 3.763.028 2.753.780 4.516.280
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  Totaal van de lasten 151.572.492 139.210.634 150.415.097   

  Totaal van de baten 45.756.897 29.644.902 56.393.810   

  Nadelig saldo 105.815.595 109.565.732 94.021.287   

    

 Resultaat voor bestemming 106.739.581 110.458.995 99.581.310

 Dotaties 6.180.834 3.562.989 1.311.481

 Onttrekkingen 7.104.820 4.456.252 6.871.504

 Resultaatbestemming -923.986 -893.263 -5.560.023   

 Resultaat na bestemming 105.815.595 109.565.732 94.021.287     
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   Totaal van de baten 45.756.897 29.644.902 56.393.810 
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 Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds   

    

 Sub-rsg 150.2 Uitkering Stadsdeelfonds   

9210201 Uitkering uit het Stadsdeelfonds 628.773.395 633.451.145 636.828.898

9210202 Nog aan stadsdelen uit te keren 0 0 -7.139.418

9210203 Uitkering binnenwaterbeheer Amsterdam-Centrum 622.000 633.000 633.000

9210204 Bijdrage Stadsdeel Noord in kosten beheer wegen landelijk gebied 592.740 592.740 592.740

9220133 Stadsdeel Centrum erfpachtbeheer 0 45.000 0

9220135 Bijdrage Zeeburg in verband met IJburg 250.000 500.000 925.000

9220137 Beheer openbare ruimte met extra kwaliteit 900.000 2.300.000 2.300.000

 Sub-rsg 150.2 Uitkering Stadsdeelfonds 631.138.135 637.521.885 634.140.220

    

 Sub-rsg 150.3 Belastingen   

9400101 Dienst Belastingen 33.687.062 34.484.780 34.922.248

9400105 Bureau Rijksbelastingzaken 1.354.640 1.365.940 1.462.928

9803406 Dotatie reserve vakantiegeld (DBGA) 984.536 1.042.900 0

9803408 Dotatie reserve BR WOZ 904.309 0 0

9803409 Dotatie reserve Wegwerken voorraden bezwaren en verzoeken (DBGA) 0 0 450.000

 Sub-rsg 150.3 Belastingen 36.930.547 36.893.620 36.835.176

    

 Sub-rsg 150.4 Erfpacht   

8300101 Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (erfpacht) 58.385.702 52.142.140 110.344.477

8300104 Uitgaven ten laste van de reserve afkoopsommen erfpacht 11.330.745 0 48.406.549

8300122 Afdracht meerwaarden afkoopsommen ten behoeve van het  48.399.767 22.772.000 41.511.817

 Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel 

8300211 Uitgaven ten laste van de egalisatiereserve splitsingsunit 511.730 500.000 286.702

9803101 Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA) 135.533.384 180.159.000 167.866.079

9803109 Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn (OGA) 3.855 0 5.671

9803116 Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA) 0 175.000 0

 Sub-rsg 150.4 Erfpacht 254.165.183 255.748.140 368.421.295
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   Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds   

 9210101 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 1.463.489.563 1.333.601.358 1.335.699.501

 9210106 Integratieuitkering WMO 0 67.962.158 68.284.503

 9210116 Nog te ontvangen middelen Septembercirculaire 0 11.500.000 0

 9210122 Integratie- en Decentralisatie Uitkeringen (verzamelpost) 0 103.711.417 161.173.714

   Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds 1.463.489.563 1.516.774.933 1.565.157.718

    

   Sub-rsg 150.2 Uitkering Stadsdeelfonds   

 

   Sub-rsg 150.3 Belastingen   

 9310101 Onroerende-zaakbelasting ten laste van gebruikers 38.064.902 36.923.710 42.774.300

 9310102 Oninbaar verklaarde belasting, welke alsnog is geïnd 984.586 300.000 2.360.159

 9320101 Onroerende-zaakbelasting ten laste van zakelijk gerechtigden 105.759.159 103.955.940 114.137.833

 9330101 Roerende-ruimtebelasting 326.219 380.000 355.638

 9360101 Toeristenbelasting 22.213.051 24.130.000 25.302.797

 9360102 Vermakelijkheidsretributie 1.712.027 1.563.000 1.838.237

 9370101 Hondenbelasting 1.777.637 1.744.000 1.813.669

 9380101 Reclamebelasting 315.088 292.000 437.967

 9390101 Precariobelasting 4.056 50.100 40.261

 9400101 Dienst Belastingen 12.943.054 11.839.730 14.104.590

 9400102 Leges Dienst Belastingen 125.085 170.100 136.951

 9400105 Bureau Rijksbelastingzaken 144.087 200.000 269.547

 9803403 Onttrekking Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen) 285.940 74.920 90.886

 9803406 Onttrekking reserve vakantiegeld (DBGA) 945.963 1.029.600 633.742

 9803408 Onttrekking reserve BR WOZ 0 0 300.561

 9803409 Onttrekking reserve Wegwerken voorraden  0 0 370.686

  bezwaren en verzoeken (DBGA) 

   Sub-rsg 150.3 Belastingen 185.600.854 182.653.100 204.967.824

    

   Sub-rsg 150.4 Erfpacht   

 8300101 Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente  96.698.481 97.420.000 150.429.823

  Amsterdam (erfpacht) 

 8300104 Ontvangen afkoopsommen erfpacht 145.056.117 180.159.000 215.976.658

 8300211 Ontvangsten ten gunste van de egalisatiereserve splitsingsunit 664.037 675.000 1.002.884

 9800116 Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf 7.000.000 7.000.000 7.000.000

 9803101 Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA) 51.230.493 26.536.000 54.038.129

 9803116 Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA) 1.542.110 0 0

   Sub-rsg 150.4 Erfpacht 302.191.238 311.790.000 428.447.494
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 Sub-rsg 150.5 Financiering   

9140103 Rente eigen financieringsmiddelen enkele reserves  2.642.548 2.932.400 3.866.221

 en voorzieningen 

9140104 Rentelast door lagere omslagrente 0 21.000.000 0

9140105 Betaalde rentelasten 196.070.426 270.656.168 197.669.785

9800106 Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten 99.101.900 29.476.520 120.018.534

9800110 Dotatie algemene risicoreserve 1.693.027 5.415.399 5.151.822

9801049 Dotatie reserve ABC Pool (BMO) 252.524 0 44.694

  Sub-rsg 150.5 Financiering 299.760.425 329.480.487 326.751.056

    

  Sub-rsg 150.6 Deelnemingen   

9130103 Rentelasten verbonden aan deelnemingen 13.565.637 14.451.250 10.113.723

  Sub-rsg 150.6 Deelnemingen 13.565.637 14.451.250 10.113.723

    

  Sub-rsg 150.7 Overige algemene dekkingsmiddelen   

3100103 Marktbergingen Waterloopleinmarkt 17.358 16.990 16.988

3100507 Kapitaallasten verstrekte geldleningen RON 0 0 7.170

3300205 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Onze Energie Noord 0 0 1.165

5400720 Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van Berlage 349.230 349.230 352.260

5410208 ISV 2.999.027 0 2.000.000

5410209 Noord/Zuidlijn 729.886 1.000.250 686.952

8210302 Dotatie voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 0 49.100.000 73.993.709

8300119 Uitgaven ten laste van de reserve bedrijfsvoering (OGA) 4.842.844 76.250 628.790

9130101 Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen 2.502 3.300 4.378

9220106 Kapitaallasten voorgenomen onrendabele investeringen 0 55.667.212 0

9220107 Toe te kennen prioriteiten (structureel en incidenteel) 0 582.030 0

9220109 Exploitatielasten verbonden aan voorgenomen onrendabele investeringen 0 374.000 0

9220120 Lasten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende 173.226.369 1.211.000 4.135.289

9220148 Bijdrage Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier  14.700.000 0 0

 a.g.v. overdracht waterschapstaken 

9220149 Frictiekosten Motie Mulder c.s. 300.000 0 0

9220151 Stelpost nog te realiseren baten uit vrijval reserves vakantiegeld 0 0 18.740.597

9220301 Onvoorziene uitgaven 0 582.525 37.111.552

9220401 Dotatie voorziening juridische risico’s 13.612.746 0 13.968.996

9220403 Mutatie  Risico Voorziening 0 0 75.000.000

9600119 Dienst Milieu en Bouwtoezicht 4.258.850 0 3.131.137

9600123 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam 26.628.984 26.061.350 26.014.256

9600131 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 44.767.605 3.800.358 46.245.422

9600132 Dienst Ruimtelijke Ordening 23.175.322 23.071.290 22.352.006

9600137 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 34.790.207 19.481.140 30.183.722

9600138 Apparaatskosten DWZS 10.173.591 9.357.120 27.693.221

9600180 Dienst Werk en Inkomen 184.966.876 172.772.480 196.236.817

9600195 Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 475.599 1.198.320 3.538.381

9800105 Dotatie reserve Incidenteel 2010 (gevormd uit vrijval  200.000 0 0

 reserves fac. diensten in rekening 09) 

9800124 Dotatie reserve fusie waterbeheer 2.255.362 2.342.410 2.342.403
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  Sub-rsg 150.5 Financiering     

 8300201 Rente op reserve meerwaarde afkoopsommen  2.436.610 382.896

 9140101 Rente eigen financieringsmiddelen  45.874.588 14.965.535

 9140104 Incidenteel niet tot uitgave komende omslagrente door  0 21.000.000 0

  structureel lagere rente 

 9140105 Doorberekende rentelasten 295.172.281 300.132.690 317.688.319

 9140106 Buiten de omslag doorberekende rente 2.182.544 2.275.000 2.197.989

 9800106 Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten 82.393.322 0 120.018.534

   Sub-rsg 150.5 Financiering 404.083.718 371.718.888 455.253.273

    

   Sub-rsg 150.6 Deelnemingen   

 9130103 Deelnemingen 55.437.204 27.600.000 37.556.751

   Sub-rsg 150.6 Deelnemingen 55.437.204 27.600.000 37.556.751

    

   Sub-rsg 150.7 Overige algemene dekkingsmiddelen   

 3100507 Kapitaallasten verstrekte geldleningen RON 0 0 7.170

 3300205 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Onze Energie Noord 0 0 1.165

 5400720 Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van Berlage 349.230 349.230 352.260

 5410208 ISV 2.999.446 0 2.000.000

 5410209 Noord/Zuidlijn 729.887 1.000.250 686.953

 8210302 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 0 49.100.000 73.993.710

 8300119 Ontvangsten ten gunste van de reserve bedrijfsvoering (OGA) 4.841.701 106.980 1.316.645

 9220106 Stelpost voor het gedeeltelijk niet tot uitgaaf komen van  0 43.308.735 0

  kapitaallasten met betrekking tot voorgenomen onrendabele investeringen

 9220107 Posterioriteiten (structureel en incidenteel) 0 693.075 0

 9220109 Stelpost voor het gedeeltelijk niet tot uitgaaf komen van  0 374.000 0

  exploitatielasten met betrekking tot voorgenomen 

  onrendabele investeringen

 9220112 Nog functioneel te verwerken posterioriteiten 31.968.803 15.228.471 14.322.625

 9220120 Baten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende 114.845.457 1.265.000 165.292.900

 9220144 Ontvangsten ten gunste van reserves Concerncontroller 909.324.310 0 0

 9220151 Stelpost nog te realiseren baten uit vrijval  18.740.597 0 0

  reserves vakantiegeld 

 9220401 Vrijval voorziening juridische risico’s 1.265.000 0 27.855.874

 9600119 Dienst Milieu en Bouwtoezicht 5.951.597 0 3.131.140

 9600123 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam 26.628.985 26.061.280 26.014.256

 9600131 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 44.330.790 3.802.790 46.129.506

 9600132 Dienst Ruimtelijke Ordening 24.763.012 23.071.290 23.556.415

 9600137 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 35.035.627 19.929.580 28.458.296

 9600138 Apparaatskosten DWZS 9.727.417 9.613.040 27.693.223

 9600180 Dienst Werk en Inkomen 184.966.879 173.108.200 197.683.808

 9600195 Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 474.349 1.138.320 2.760.814

 9800105 Vrijval reserve Incidenteel 2010 (gevormd uit vrijval reserves  0 200.000 0

  fac. diensten in rekening 09) 

 9800124 Onttrekking reserve fusie waterbeheer 3.838.072 3.925.120 3.925.126
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9800131 Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank 400.000 402.000 470.000

9800148 Dotatie reserve incidentele ruimte 2010-2011 112.450.448 0 121.400.000

9800149 Dotatie reserve NUON-opbrengsten 368.694.406 0 18.317.614

9800153 Dotatie reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg 0 0 4.951.000

9800154 Dotatie reserve Stedelijk Museum 0 0 7.200.000

9801058 Dotatie reserve frictiekosten motie Mulder c.s. /  1.200.000 0 0

 heroverwegingen 

9803117 Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA) 4.441.701 106.980 1.207.645

9803202 Dotatie algemene reserve (DRO) 326.631 0 158.133

9803205 Dotatie reserve vakantiegeld (DRO) 955.089 931.000 0

9803798 Dotatie reserve vakantiegeld (DMO) 1.133.408 1.218.080 0

9809513 Dotatie reserve vakantiegeld (dIVV) 1.601.125 1.343.700 0

   Sub-rsg 150.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 1.033.675.166 371.049.015 738.089.603

    

    

  Totaal van de lasten 2.269.235.093 1.645.144.397,00 2.114.351.073,00   
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	 	 Algemene	dekkingsmiddelen	 		 		 		

   

 9800131 Onttrekking garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank 232.427 402.000 140.833

 9800138 Onttrekking bestemmingsreserve Beurs van Berlage 0 349.230 0

 9800146 Onttrekking reserve incidenteel 2009 51.841.744 0 0

 9800148 Onttrekking reserve incidentele ruimte 2010-2011 0 104.400.446 112.450.448

 9800149 Onttrekking reserve NUON-opbrengsten 0 0 20.000.000

 9801058 Onttrekking reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / heroverwegingen 0 0 1.139.972

 9803117 Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA) 4.975.321 76.260 633.457

 9803205 Onttrekking reserve vakantiegeld (DRO) 922.243 931.000 548.678

 9803798 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMO) 887.002 1.096.000 1.120.927

 9804532 Onttrekking reserve WW (DWI) 0 569.650 0

 9809513 Onttrekking reserve vakantiegeld (dIVV) 1.365.688 1.343.700 932.659

 9809517 Onttrekking reserve WW (dIVV) 68.285 60.000 105.611

  Sub-rsg 150.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 1.481.073.869 481.503.647 782.254.471

    

    

   Totaal van de baten 3.891.876.446 2.892.040.568 3.473.637.531

   Totaal van de lasten 2.269.235.093 1.645.144.397 2.114.351.073

   Voordelig saldo 1.622.641.353 1.246.896.171 1.359.286.458

    

  Resultaat voor bestemming -2.147.244.98 -1.321.515 -1.485.419.804

  Dotaties 732.131.705 222.612.989 449.583.595

  Onttrekkingen 207.528.610 147.993.926 323.450.249

  Resultaatbestemming 524.603.095 74.619.063 126.133.346

  Resultaat na bestemming -1.622.641.353 -1.246.896.171 -1.359.286.458
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Recapitulatie	resultaatgebieden	Rekening	2010	
               

 Nr. Rsg. Omschrijving  Lasten Baten saldo 

       2010 2010 2010

        Bedragen in €

10  Openbare orde en veiligheid    

  Exclusief mutaties in reserves  138.528.552 16.416.597 122.111.955

  Mutaties in reserves  7.580.859 9.331.945 -1.751.086

Totaal Openbare orde en veiligheid  146.109.411 25.748.542 120.360.869

        

20  Werk en inkomen    

  Exclusief mutaties in reserves  1.106.452.841 845.472.783 260.980.058

  Mutaties in reserves  12.792.000 12.364.409 427.591

Totaal Werk en inkomen  1.119.244.841 857.837.192 261.407.649

        

  Zorg     

  Exclusief mutaties in reserves  408.177.142 162.496.843 245.680.299

  Mutaties in reserves  6.676.672 27.373.376 -20.696.704

Totaal Zorg   414.853.814 189.870.219 224.983.595

        

40  Educatie & jeugd en diversiteit    

  Exclusief mutaties in reserves  195.515.821 38.685.630 156.830.191

  Mutaties in reserves  3.445.354 11.258.575 -7.813.221

Totaal Educatie & jeugd en diversiteit  198.961.175 49.944.205 149.016.970

        

50  Verkeer en Infrastructuur    

  Exclusief mutaties in reserves  325.311.499 169.371.972 155.939.527

  Mutaties in reserves  47.021.379 75.023.890 -28.002.511

Totaal Verkeer en Infrastructuur  372.332.878 244.395.862 127.937.016

        

60  Openbare ruimte, groen, sport en recreatie    

  Mutaties in reserves  93.585.284 33.742.604 59.842.680

  Dieren   2.500.000 14.082.287 -11.582.287

Totaal Openbare ruimte, groen, sport en recreatie  96.085.284 47.824.891 48.260.393

        

70  Cultuur en monumenten    

  Exclusief mutaties in reserves  143.049.734 15.772.774 127.276.960

  Mutaties in reserves  2.675.880 2.229.475 446.405

Totaal Cultuur en monumenten  145.725.614 18.002.249 127.723.365

        

80  Milieu en water    

  Exclusief mutaties in reserves  486.995.825 447.266.166 39.729.659

  Mutaties in reserves  5.666.707 8.958.555 -3.291.848

Totaal Milieu en water  492.662.532 456.224.721 36.437.811

        

100 Economie en haven    

  Exclusief mutaties in reserves  136.296.381 160.396.755 -24.100.374

  Mutaties in reserves  20.568.074 15.600.277 4.967.797

Totaal Economie en haven  156.864.455 175.997.032 -19.132.577

        

110 Facilitair en bedrijven    

  Exclusief mutaties in reserves  386.843.694 342.375.950 44.467.744

  Mutaties in reserves  41.722.176 15.030.944 26.691.232

Totaal Facilitair en bedrijven  428.565.870 357.406.894 71.158.976
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 Nr. Rsg. Omschrijving  Lasten Baten saldo 

       2010 2010 2010  

     

        Bedragen in €

120 Stedelijke ontwikkeling    

  Exclusief mutaties in reserves  670.305.406 464.473.370 205.832.036

  Mutaties in reserves  698.828.327 819.264.438 -120.436.111

Totaal Stedelijke ontwikkeling  1.369.133.733 1.283.737.808 85.395.925

    

140 Bestuur en concern    

  Exclusief mutaties in reserves  149.103.616 49.522.306 99.581.310

  Mutaties in reserves  1.311.481 6.871.504 -5.560.023

Totaal Bestuur en concern  150.415.097 56.393.810 94.021.287

        

150 Algemene dekkingsmiddelen    

  Exclusief mutaties in reserves  1.664.767.478 3.150.187.282 -1.485.419.804

  Mutaties in reserves  449.583.595 323.450.249 126.133.346

Totaal Algemene dekkingsmiddelen  2.114.351.073 3.473.637.531 -1.359.286.458

        

Totaal       

  Exclusief mutaties in reserves  5.904.933.273 5.896.181.032 8.752.241

  Mutaties in reserves  1.300.372.504 1.340.839.924 -40.467.420

Totaal      7.205.305.777 7.237.020.956 -31.715.179



532	 Cijfermatige	overzichten Jaarrekening 2010

re
su

lt
aa

tb
es

te
m

m
in

g

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming    Lasten   

   Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010   

   € € € 

	 		 		 		 		 		 	 	

  Openbare orde en veiligheid   

    

  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid   

9801002 Dotatie reserve Aankopen Van Traa-team (BDA) 7.432.000 0 6.948.442

9801018 Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving 317.888 0 446.803

9801024 Dotatie reserve OOV (BMO) 3.196.503 0 0

  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid 10.946.391 0 7.395.245

    

  Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg   

9801050 Dotatie reserve Brandweer 2.868.610 0 185.614

  Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg 2.868.610 0 185.614

    

  Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding   

    

    

  Totaal van de lasten 13.815.001 0 7.580.859

  Totaal van de baten 3.589.693 0 9.331.945

  Nadelig saldo 10.225.308 0 -1.751.086

    

    

  Werk en inkomen   

    

  Sub-rsg 20.1 Participatie en Werk   

9808029 Dotatie reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid (DWI) 0 0 7.970.000

9808030 Dotatie reserve Instapcursussen (DWI) 0 0 2.076.000

9808031 Dotatie reserve SW-regeling 0 0 1.981.000

9808032 Dotatie reserve impuls inburgering 0 0 285.000

9808034 Dotatie reserve frictiekosten PAO 0 0 480.000

  Sub-rsg 20.1 Participatie en Werk 0 0 12.792.000

    

  Sub-rsg 20.2 Inkomen   

9804521 Dotatie reserve vakantiegeld (DWI) 3.112.000 3.033.940 0

9804533 Dotatie reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI) 400.000 0 0

9804535 Dotatie reserve WiGo4IT 750.000 0 0

9804536 Dotatie reserve projectconsulenten 500.000 0 0

9808027 Dotatie reserve geïntegreerde voorziening 1.396.189 0 0

  Sub-rsg 20.2 Inkomen 6.158.189 3.033.940 0

    

  Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding   

9808028 Dotatie reserve armoede Tang gelden - chronische zieken 400.000 0 0

  Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding 400.000 0 0

    

    

  Totaal van de lasten 6.558.189 3.033.940 12.792.000

  Totaal van de baten 18.549.000 22.287.180 12.364.409

  Nadelig saldo -11.990.811 -19.253.240 427.591
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 Resultaatbestemming    Baten 

    Rekening Begroting Rekening 

 Volgnummer Omschrijving  2009 2010 2010 

    € € € 

	 				 	 		 		 		 		

  

  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid   

 9801002 Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA) 458.309 0 4.673.005

 9801018 Onttrekking reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving 654.839 0 0

 9801024 Ontrekking reserve OOV (BMO) 1.797.655 0 1.765.960

   Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid 2.910.803 0 6.438.965

    

   Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg   

 9801050 Onttrekking reserve Brandweer 678.890 0 2.892.980

   Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg 678.890 0 2.892.980

    

   Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding   

    

    

   Totaal van de baten 3.589.693 0 9.331.945

   Totaal van de lasten 13.815.001 0 7.580.859

   Voordelig saldo -10.225.308 0 1.751.086

    

    

   Werk en inkomen   

    

   Sub-rsg 20.1 Participatie en Werk   

 9804505 Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI) 320.000 320.000 320.000

 9808029 Onttrekking reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid (DWI) 0 0 3.532.409

 

   Sub-rsg 20.1 Participatie en Werk 320.000 320.000 3.852.409

    

   Sub-rsg 20.2 Inkomen   

 9800104 Weerstandsvermogen (WWB) 0 0 0

 9800117 Onttrekking weerstandsvermogen (WWB) 13.700.000 19.000.000 5.000.000

 9804521 Onttrekking reserve vakantiegeld (DWI) 2.909.000 2.967.180 3.112.000

 9804533 Onttrekking reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI) 910.000 0 400.000

 9804536 Onttrekking reserve projectconsulenten 500.000 0 0

   Sub-rsg 20.2 Inkomen 18.019.000 21.967.180 8.512.000

    

   Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding   

 9804534 Onttrekking reserve KOA 210.000 0 0

   Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding 210.000 0 0

    

    

   Totaal van de baten 18.549.000 22.287.180 12.364.409

   Totaal van de lasten 6.558.189 3.033.940 12.792.000

   Voordelig saldo 11.990.811 19.253.240 -427.591
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Resultaatbestemming    Lasten   

   Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010   

   € € € 

	 		 		 		 		 		 	 	

	 Zorg   

    

  Sub-rsg 30.0 Zorg   

    

  Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg   

9802348 Dotatie reserve Sociale competentietrainingen Taakspel (GGD) 0 0 311.173

9802351 Dotatie reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD) 0 0 169.863

9802352 Dotatie reserve van Wiechen (GGD) 0 0 98.330

9802660 Dotatie reserve De Ruijsdael 0 0 984.720

9802661 Dotatie reserve pilot WMO-WWB 0 0 1.501.440

9802662 Dotatie reserve Participatie-envelop vrijwilligerswerk 0 0 48.643

9803730 Dotatie egalisatiereserve WMO 988.000 282.130 1.595.150

9803807 Dotatie reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS) 269.000 0 0

9803808 Dotatie reserve Vakantiegeld (DZS) 200.000 183.770 0

9803810 Dotatie reserve Mantelzorgers (DZS) 252.870 0 0

9803813 Dotatie reserve eergeweld, begeleiding en opvang slachtoffers 200.003 0 0

9803815 Dotatie reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen (DZS) 400.000 0 0

9803816 Dotatie reserve Maatschappelijke dienstverlening  350.000 0 0

 aan thuiswonenden ouderen (DZS) 

9803820 Dotatie reserve Geweld achter de Voordeur 793.582 0 0

9803821 Dotatie reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO) 6.842.523 0 0

9803822 Dotatie reserve AWBZ-pakketmaatregel 2.180.000 0 0

  Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg 12.475.978 465.900 4.709.319

    

  Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg   

9802305 Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD) 89.950 0 0

9802306 Dotatie reserve vakantiegeld (GGD) 3.326.346 0 0

9802307 Dotatie reserve Research en Development (GGD) 550.615 0 1.007.501

9802313 Dotatie reserve Samen Starten (GGD) 55.305 0 0

9802314 Dotatie reserve Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD) 0 0 40.000

9802339 Dotatie reserve Voorzorg (GGD) 114.431 0 0

9802345 Dotatie reserve Sport Jeugd (GGD) 576.575 0 0

9802346 Dotatie reserve Voeding en Bewegen volwassenen (GGD) 152.614 0 0

9802347 Dotatie reserve Tienerzwangerschappen 147.891 0 0
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 Resultaatbestemming    Baten 

    Rekening Begroting Rekening 

 Volgnummer Omschrijving  2009 2010 2010 

    € € € 

	 				 	 		 		 		 		

   Zorg   

    

     Sub-rsg 30.0 Zorg   

    

   Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg   

 9802309 Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening 192.949 0 0

 9803730 Onttrekking egalisatiereserve WMO 1.886.030 10.810.880 10.788.144

 9803807 Onttrekking reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS) 211.566 0 269.000

 9803808 Onttrekking reserve Vakantiegeld (DZS) 192.728 191.730 0

 9803809 Onttrekking reserve WW-uitkering (DZS) 0 36.070 0

 9803810 Onttrekking reserve Mantelzorgers (DZS) 418.471 252.870 252.870

 9803813 Onttrekking reserve eergeweld, begeleiding en opvang slachtoffers 141.353 0 200.003

 9803814 Onttrekking reserve Eigen Kracht Centrale (DZS) 718.596 0 0

 9803815 Onttrekking reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen (DZS) 618.807 0 400.000

 9803816 Onttrekking reserve Maatschappelijke dienstverlening aan  161.940 0 350.000

  thuiswonenden ouderen (DZS)  

 9803817 Onttrekking reserve WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering  1.846.374 0 2.671.219

  open-einde regelingen (DZS) 

 9803818 Onttrekking vergoeding experiment woningaanpassingen mantelzorgers 65.770 0 0

 9803820 Onttrekking reserve Geweld achter de Voordeur 0 0 793.582

 9803821 Onttrekking reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO) 0 0 3.842.523

 9803822 Onttrekking reserve AWBZ-pakketmaatregel 0 0 2.180.000

   Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg 6.454.584 11.291.550 21.747.341

    

   Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg   

 9802301 Onttrekking reserve Gezondheidscentra (GGD) 60.694 0 0

 9802305 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GGD) 574.995 543.000 525.853

 9802306 Onttrekking reserve vakantiegeld (GGD) 3.081.746 0 2.169.639

 9802307 Onttrekking reserve Research en Development (GGD) 1.154.334 716.000 1.616.938

 9802310 Onttrekking reserve streeklaboratorium 454.530 0 0

 9802311 Onttrekking reserve Friends (programma depressie) (GGD) 30.250 0 80.843

 9802313 Onttrekking reserve Samen Starten (GGD) 0 113.770 0

 9802314 Onttrekking reserve Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD) 0 0 30.417

 9802315 Onttrekking reserve Weerbaarheidstraining LVG-meisjes (GGD) 19.483 0 7.447

 9802335 Onttrekking reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd (GGD) 108.279 150.000 200.952

 9802336 Onttrekking reserve Uitbreiding Beleidnota Genormidelen (GGD) 0 0 138.164

 9802337 Onttrekking reserve GGZ-Preventie (GGD) 109.050 0 93.743

 9802338 Onttrekking reserve Kidos SO (GGD) 673.406 0 193.594

 9802339 Onttrekking reserve Voorzorg (GGD) 267.253 0 144.431

 9802345 Onttrekking reserve Sport Jeugd (GGD) 0 0 170.740

 9802346 Onttrekking reserve Voeding en Bewegen volwassenen (GGD) 0 0 152.614

 9802347 Onttrekking reserve Tienerzwangerschappen 0 0 100.660
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Resultaatbestemming    Lasten   

   Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010   

   € € € 

	 		 		 		 		 		 	

Beheerder Concerncontroller

	  

9802349 Dotatie reserve Overgewicht 4-12 jarigen/Toeleiding kinderen met overgewicht (GGD) 0 0 348.203

9802353 Dotatie reserve Gezond in  de Stad 4-12jr 0 0 445.920

9802354 Dotatie reserve 2e Contactmoment VO 0 0 54.271

9802355 Dotatie reserve ROC-MBO 0 0 71.458

  Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg 5.013.727 0 1.967.353

    

    

  Totaal van de lasten 17.489.705 465.900 6.676.672

  Totaal van de baten 12.988.604 12.814.320 27.373.376

  Nadelig saldo 4.501.101 -12.348.420 -20.696.704

    

    

  Educatie & jeugd en diversiteit   

    

  Sub-rsg 40.1 Educatie   

9803725 Dotatie reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs (DMO) 609.645 0 0

9803728 Dotatie reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO) 3.000.000 0 0

9803733 Dotatie reserve Matchpoint 1.255.000 0 0

9803735 Dotatie reserve restant gehouden bedragen Onderwijs en Jeugd 1.361.055 0 0

9803757 Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting 0 2.690.202 327.860

9803779 Dotatie reserve GSB III 400.000 0 0

9803781 Dotatie reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie 1.100.000 0 0

9803791 Dotatie reserve Kwaliteit Basis onderwijs 0 0 2.041.494

  Sub-rsg 40.1 Educatie 7.725.700 2.690.202 2.369.354

    

  Sub-rsg 40.2 Bibliotheken   

9803784 Dotatie reserve lidmaatschap OBA in stadspas 0 0 200.000

  Sub-rsg 40.2 Bibliotheken 0 0 200.000

    

  Sub-rsg 40.3 Diversiteit   

9801054 Dotatie reserve Wij Amsterdammers (BMO) 1.114.000 0 0

9803734 Dotatie reserve restant gehouden bedragen Diversiteit 336.400 0 0

9803794 Dotatie reserve Tegengaan Radicalisering en Polarisatie 0 0 876.000

  Sub-rsg 40.3 Diversiteit 1.450.400 0 876.000

    

  Sub-rsg 40.4 Jeugd   

9803731 Dotatie reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen (DMO) 1.773.414 0 0

   Sub-rsg 40.4 Jeugd 1.773.414 0 0

    

  Totaal van de lasten 10.949.514 2.690.202 3.445.354

  Totaal van de baten 16.263.376 2.156.740 11.258.575

  Nadelig saldo -5.313.862 533.462 -7.813.221
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 Resultaatbestemming    Baten 

    Rekening Begroting Rekening 

 Volgnummer Omschrijving  2009 2010 2010 

    € € € 

	 				 	 		 		 		 		

  Beheerder Concerncontroller

   

   Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg 6.534.020 1.522.770 5.626.035

    

    

   Totaal van de baten 12.988.604 12.814.320 27.373.376

   Totaal van de lasten 17.489.705 465.900 6.676.672

   Voordelig saldo -4.501.101 12.348.420 20.696.704

    

    

   Educatie & jeugd en diversiteit   

    

   Sub-rsg 40.1 Educatie   

 9803709 Onttrekking reserve inburgeringstrajecten 4.972.342 0 0

 9803725 Onttrekking reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs (DMO) 1.116.000 0 349.086

 9803728 Onttrekking reserve  Bureau Leerplicht Plus (DMO) 1.900.000 0 2.600.000

 9803733 Onttrekking reserve Matchpoint 255.000 0 429.612

 9803735 Onttrekking reserve restant gehouden bedragen Onderwijs en Jeugd 833.790 0 527.265

 9803757 Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting 3.119.984 354.190 327.860

 9803779 Onttrekking reserve GSB III 0 0 400.000

 9803781 Onttrekkingen reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie 0 0 1.100.000

   Sub-rsg 40.1 Educatie 12.197.116 354.190 5.733.823

    

   Sub-rsg 40.2 Bibliotheken   

 9803761 Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO) 402.550 402.550 402.550

   Sub-rsg 40.2 Bibliotheken 402.550 402.550 402.550

    

   Sub-rsg 40.3 Diversiteit   

 9801054 Onttrekking reserve Wij Amsterdammers (BMO) 345.643 0 1.059.739

 9803726 Onttrekking reserve Vrouwenemancipatie (DMO) 200.000 0 0

 9803734 Onttrekking reserve restant gehouden bedragen Diversiteit 180.150 0 156.250

   Sub-rsg 40.3 Diversiteit 725.793 0 1.215.989

    

   Sub-rsg 40.4 Jeugd   

 9801048 Onttrekking reserve Sociaal domein (BMO) 372.875 0 0

 9803706 Onttrekking reserve Elleboog 0 0 300.000

 9803707 Onttrekking reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat 0 0 700.000

 9803718 Onttrekking reserve Jong Amsterdam / Kinderen Eerst 800.092 0 0

 9803729 Onttrekking reserve Van Acht tot Acht arrangementen (DMO) 900.000 0 0

 9803731 Onttrekking reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen (DMO) 864.950 1.400.000 2.906.213

   Sub-rsg 40.4 Jeugd 2.937.917 1.400.000 3.906.213

    

   Totaal van de baten 16.263.376 2.156.740 11.258.575

   Totaal van de lasten 10.949.514 2.690.202 3.445.354

   Voordelig saldo 5.313.862 -533.462 7.813.221
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Resultaatbestemming    Lasten   

   Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010   

   € € € 

	 		 		 		 		 		 	 	

 Verkeer en Infrastructuur   

    

  Sub-rsg 50.4 Parkeren   

9809566 Dotatie reserve egalisatie parkeerbeheer 0 0 426.845

  Sub-rsg 50.4 Parkeren 0 0 426.845

    

  Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer   

    

  Sub-rsg 50.12 Overig   

    

  Sub-rsg 50.12 Overig   

    

  Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad   

    

  Sub-rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad   

9804091 Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost 1.213.726 240.770 81.254

9804093 Dotatie reserve vakantiegeld van voormalig  115.000 115.000 0

 DAB - Parkeergebouwen medewerkers 

9804094 Dotatie Egalisatiereserve CAN-gebied 6.870.000 258.520 393.473

9804095 Dotatie reserve WW van voormalig dAB-Parkeergebouwen medewerkers 392.640 0 0

9809506 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in  kosten busstation /  0 0 3.000.000

 auto-onderdoorgang CS (dIVV) 

9809507 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn 333.762.061 0 3.382.145

9809521 Dotatie reserve NDSM-veer 85.170 41.230 20.367

9809530 Dotatie reserve IJweg 6.708.412 0 0

  Sub-rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad 349.147.009 655.520 6.877.239

    

  Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid van de stad   

9809531 Dotatie reserve Westrandweg / 2e Coentunnel 2.499.974 0 0

  Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid van de stad 2.499.974 0 0

    

  Sub-rsg 50.16 Een verkeersveilige stad   

    

  Sub-rsg 50.17 Overig in programma verkeer   

9809503 Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV) 1.645.552 0 2.961.438

9809504 Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV) 44.029.819 43.271.000 36.547.587

  Sub-rsg 50.17 Overig in programma verkeer 45.675.371 43.271.000 39.509.025

    

  Sub-rsg 50.18 Een schone stad   
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   Sub-rsg 50.4 Parkeren   

    

   Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer   

 9809524 Onttrekking reserve Gratis openbaar vervoer (dIVV) 360.009 0 0

   Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer 360.009 0 0

    

   Sub-rsg 50.12 Overig   

     

   Sub-rsg 50.12 Overig   

    

   Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad   

 9809514 Onttrekking reserve inrichting Wibautas (dIVV) 1.000.000 564.270 564.272

 9809522 Onttrekking reserve beheer stedelijke infrastructuur 2.099.019 8.770.000 8.371.859

 9809529 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde stedelijke infrastructuur 1.712.125 320.000 2.335.276

   Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad 4.811.144 9.654.270 11.271.407

    

   Sub-rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad   

 9804091 Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost 384.741 0 611.091

 9804093 Onttrekking reserve vakantiegeld van voormalig  115.000 115.000 114.600

  DAB - Parkeergebouwen medewerkers 

 9804094 Onttrekking Egalisatiereserve CAN-gebied 1.317.870 1.820.010 680.757

 9804095 Onttrekking reserve WW van voormalig dAB-Parkeergebouwen medewerkers 0 0 38.000

 9809506 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in  kosten busstation /  5.767.082 6.000.000 3.645.650

  auto-onderdoorgang CS (dIVV) 

 9809507 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn 0 0 17.318.145

 9809509 Onttrekking Risicoreservering IJsei (dIVV) 0 0 3.000.000

 9809521 Onttrekking reserve NDSM-veer 494.460 494.460 494.460

 9809525 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV 7.452.425 14.118.000 12.988.392

 9809530 Onttrekking reserve IJweg 156.405 1.206.000 551.177

   Sub-rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad 15.687.983 23.753.470 39.442.272

    

   Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid van de stad   

 9809527 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid in stad en regio 7.716.470 7.337.000 4.443.403

 9809531 Onttrekking reserve Westrandweg / 2e Coentunnel 158.000 700.000 935.772

   Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid van de stad 7.874.470 8.037.000 5.379.175

    

   Sub-rsg 50.16 Een verkeersveilige stad   

 9809528 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad 3.515.902 3.483.000 3.069.039

   Sub-rsg 50.16 Een verkeersveilige stad 3.515.902 3.483.000 3.069.039

    

   Sub-rsg 50.17 Overig in programma verkeer   

 9809503 Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV) 3.389.200 0 1.495.759

 9809504 Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV) 1.790.958 828.000 8.553.950

   Sub-rsg 50.17 Overig in programma verkeer 5.180.158 828.000 10.049.709

    

   Sub-rsg 50.18 Een schone stad   

 9809523 Onttrekking reserve Voorrang Gezonde Stad 8.101.556 0 4.240.391

 9809526 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de stad 4.999.128 30.962.660 690.674

   Sub-rsg 50.18 Een schone stad 13.100.684 30.962.660 4.931.065

  



540	 Cijfermatige	overzichten Jaarrekening 2010

re
su

lt
aa

tb
es

te
m

m
in

g

Resultaatbestemming    Lasten   

   Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010   

   € € € 

	 			 		 		 		 	 	

 Verkeer en Infrastructuur

 

 Sub-rsg 50.19 Een sociaal veilige stad 0 0 208.270

9809532 Dotatie reserve BMA 0 0 208.270

    

  Totaal van de lasten 397.322.354 43.926.520 47.021.379

  Totaal van de baten 50.530.350 76.718.400 75.023.890

  Nadelig saldo 346.792.004 -32.791.880 -28.002.511

    

  Openbare ruimte, groen, sport en recreatie   

    

  Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte   

9803206 Dotatie reserve De Rode Loper 1.000.000 1.000.000 1.000.000

  Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte 1.000.000 1.000.000 1.000.000

    

  Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad   

9803742 Dotatie reserve Amsterdamse Bos 280.000 0 0

9803774 Dotatie reserve Hortus 497.000 0 0

  Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad 777.000 0 0

    

  Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering   

9803723 Dotatie reserve Impuls Brede School (DMO) 60.000 0 0

9803737 Dotatie reserve Jump in 400.000 0 0

9803738 Dotatie reserve Sportuitmarkt 100.000 0 0

9803739 Dotatie reserve Verenigingsondersteuning 100.000 0 0

9803776 Dotatie reserve MAJOS 540.000 0 0

9803797 Dotatie reserve Sportplan 2009 - 2012 0 0 1.500.000

  Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering 1.200.000 0 1.500.000

    

  Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties   

9803741 Dotatie reserve Topsportevenementen 400.000 0 0

  Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties 400.000 0 0

    

  Sub-rsg 60.6 Dieren   

    

  Totaal van de lasten 3.377.000 1.000.000 2.500.000

  Totaal van de baten 10.362.722 12.846.480 14.082.287

  Nadelig saldo -6.985.722 -11.846.480 -11.582.287
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  Verkeer en Infrastructuur

    Sub-rsg 50.19 Een sociaal veilige stad 0 0 881.223

    

    

   Totaal van de baten 50.530.350 76.718.400 75.023.890

   Totaal van de lasten 397.322.354 43.926.520 47.021.379

   Voordelig saldo -346.792.004 32.791.880 28.002.511

    

   Openbare ruimte, groen, sport en recreatie   

    

   Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte   

 9803206 Onttrekking reserve De Rode Loper 7.000 0 0

 9803207 Onttrekking reserve Integraal informatiebeheer (DRO) 499.785 0 0

 9803210 Onttrekking reserve Museumplein (DRO) 747.859 408.000 99.988

 9803211 Onttrekking reserve Hot spots verloedering (DRO) 572.419 100.000 422.041

 9803212 Onttrekking reserve Leidseplein (DRO) 0 2.000.000 57.308

   Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte 1.827.063 2.508.000 579.337

    

   Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad   

 9803204 Onttrekking reserve Groenmiddelen (DRO) 6.183.191 10.188.480 7.544.222

 9803214 Onttrekking reserve Groenmiddelen 2007-2010 (DRO) 0 150.000 0

 9803742 Onttrekking reserve Amsterdamse Bos 280.000 0 0

 9804001 Onttrekking reserve Versterking grenzen Amsterdamse Bos  47.968 0 0

  (DAB - Amsterdamse Bos) 

 9804014 Onttrekking reserve afwikkeling verzelfstandiging camping  52.000 0 0

  (DAB - Amsterdamse Bos) 

   Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad 6.563.159 10.338.480 7.544.222

    

   Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering   

 9803723 Onttrekking reserve Impuls Brede School (DMO) 1.160.000 0 231.228

 9803737 Onttrekking reserve Jump in 400.000 0 0

 9803738 Onttrekking reserve Sportuitmarkt 12.500 0 87.500

 9803739 Onttrekking reserve Verenigingsondersteuning 0 0 100.000

 9803776 Onttrekking reserve MAJOS 0 0 540.000

 9803797 Onttrekking reserve Sportplan 2009 - 2012 0 0 0

   Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering 1.572.500 0 958.728

    

   Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties   

 9803741 Onttrekking reserve Topsportevenementen 400.000 0 0

   Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties 400.000 0 0

    

   Sub-rsg 60.6 Dieren   

 9803732 Onttrekking reserve Bijdrage masterplan Artis 0 0 5.000.000

   Sub-rsg 60.6 Dieren 0 0 5.000.000

    

   Totaal van de baten 10.362.722 12.846.480 14.082.287

   Totaal van de lasten 3.377.000 1.000.000 2.500.000

   Voordelig saldo 6.985.722 11.846.480 11.582.287
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	 Cultuur	en	monumenten

  Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie   

9801939 Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en Archeologie 0 0 160.000

9804031 Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Archeologie en Monumentenzorg) 84.060 86.940 0

9804032 Dotatie reserve Amsterdams Restauratiefonds (DAB Bureau  1.295.764 0 1.400.000

 Monumenten en Archeologie) 

  Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie 1.379.824 86.940 1.560.000

    

  Sub-rsg 70.2 Kunstenplan   

9803716 Dotatie reserve Cultureel Beleggen 384.722 194.120 451.244

9803724 Dotatie reserve Onderhoud Cultuurpanden 721.033 96.120 514.636

9803760 Dotatie reserve Kunstenplan 2001-2008 (DMO) 0 0 0

9803769 Dotatie reserve Kunstenplan 2001-2004 (DMO) 17.000 0 0

9803775 Dotatie reserve Talentontwikkeling 80.000 0 0

9803777 Dotatie reserve Laboratorium 50.000 0 50.000

  Sub-rsg 70.2 Kunstenplan 1.252.755 290.240 1.015.880

    

  Sub-rsg 70.3 Lokale media   

    

  Sub-rsg 70.4 Diversen kunst en cultuur   

9803743 Dotatie reserve website Your Amsterdam 200.000 0 0

9803796 Dotatie reserve Literair Festival 0 0 100.000

  Sub-rsg 70.4 Diversen kunst en cultuur 200.000 0 100.000

    

  Sub-rsg 70.5 Lokale media   

    

  Sub-rsg 70.6 Overige kunsten   

    

    

  Totaal van de lasten 2.832.579 377.180 2.675.880

  Totaal van de baten 2.899.923 1.844.320 2.229.475

  Nadelig saldo -67.344 -1.467.140 446.405
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	 Cultuur	en	monumenten   

   Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie   

 9804031 Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Archeologie en Monumentenzorg) 77.597 85.030 84.060

 9804032 Onttrekking reserve Amsterdams Restauratiefonds  0 10.000 10.000

  (DAB Bureau Monumenten en Archeologie) 

 9804033 Onttrekking reserve Portugees/Israelische Synagoge 

  (dAB/Archeologie en Monumenten) 0 1.000.000 1.000.000

   Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie 77.597 1.095.030 1.094.060

    

   Sub-rsg 70.2 Kunstenplan   

 9803716 Onttrekking reserve Cultureel Beleggen 136.000 242.000 348.514

 9803760 Onttrekking reserve Kunstenplan 2001-2008 (DMO) 17.580 0 0

 9803762 Onttrekking reserve wachtgelden Muziekschool (DMO) 37.000 47.600 97.211

 9803768 Onttrekking reserve urgent onderhoud cultuurinstellingen (DMO) 601.000 0 0

 9803775 Onttrekking reserve Talentontwikkeling 0 0 80.000

 9803786 Onttrekking reserve nieuwbouw Stedelijk Museum 8.000 337.500 337.500

 9803788 Onttrekking reserve Exploitatie Cultuurpanden centrum 0 0 150.000

 9805102 Onttrekking reserve Personele lasten ATV i.v.m. pensioen (AHM) 140.000 0 0

 9805103 Onttrekking reserve aankopen (AHM) 32.423 0 0

 9805104 Onttrekking reserve vakantiegeld (AHM) 139.357 0 0

 9805106 Onttrekking reserve wachtgeldkosten (AHM) 254.185 0 0

 9805110 Onttrekking reserve incidentele prioriteit nieuw depot (AHM) 634.591 0 0

   Sub-rsg 70.2 Kunstenplan 2.000.136 627.100 1.013.225

    

   Sub-rsg 70.3 Lokale media   

 9803770 Onttrekking reserve AT5 122.190 122.190 122.190

   Sub-rsg 70.3 Lokale media 122.190 122.190 122.190

    

   Sub-rsg 70.4 Diversen kunst en cultuur   

 9803743 Onttrekking reserve website Your Amsterdam 200.000 0 0

   Sub-rsg 70.4 Diversen kunst en cultuur 200.000 0 0

    

   Sub-rsg 70.5 Lokale media   

    

   Sub-rsg 70.6 Overige kunsten   

 9803722 Onttrekking reserve programmering Muziekgebouw aan het IJ (DMO) 500.000 0 0

   Sub-rsg 70.6 Overige kunsten 500.000 0 0

    

    

   Totaal van de baten 2.899.923 1.844.320 2.229.475

   Totaal van de lasten 2.832.579 377.180 2.675.880

   Voordelig saldo 67.344 1.467.140 -446.405
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 Milieu en water   

    

 Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking   

9806003 Dotatie reserve vakantiegeld (AEB) 675.814 925.000 0

  Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking 675.814 925.000 0

    

  Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening   

9806301 Dotatie egalisatiereserve (Waternet) 2.708.661 0 0

9806305 Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen (Waternet) 1.321.481 1.321.000 1.321.481

  Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening 4.030.142 1.321.000 1.321.481

    

  Sub-rsg 80.4 Milieu   

9801904 Dotatie reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB) 0 0 2.840.504

9801909 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu) 96.000 0 250.000

9801911 Dotatie reserve vakantiegeld (DMB) 621.603 565.820 0

9801912 Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB) 131.227 650.000 0

9801936 Dotatie reserve Fonds Luchtkwaliteit (DMB) 579.102 0 0

9801937 Dotatie reserve Klimaat 678.892 0 4.722

9803221 Dotatie reserve energiebesparing bestaande woningvoorraad van woningcorporaties 0 0 1.250.000

  Sub-rsg 80.4 Milieu 2.106.824 1.215.820 4.345.226

    

  Sub-rsg 80.5 Waterbeheer   

9804801 Dotatie reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA) 2.489 0 0

9804802 Dotatie reserve vakantiegeld (BBA) 21.550 450.000 0

  Sub-rsg 80.5 Waterbeheer 24.039 450.000 0

    

    

  Totaal van de lasten 6.836.819 3.911.820 5.666.707

  Totaal van de baten 4.419.828 7.988.530 8.958.555

  Nadelig saldo 2.416.991 -4.076.710 -3.291.848
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  Milieu en water   

    

     Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking   

 9806002 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB) 343.440 0 433.207

 9806003 Onttrekking reserve vakantiegeld (AEB) 537.683 865.000 675.814

   Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking 881.123 865.000 1.109.021

    

   Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening   

 9806301 Onttrekking egalisatiereserve (Waternet) 0 2.894.460 3.779.150

   Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening 0 2.894.460 3.779.150

    

   Sub-rsg 80.4 Milieu   

 9801904 Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB) 0 0 392.932

 9801909 Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Milieu) 100.000 0 107.549

 9801911 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMB) 553.576 553.370 621.603

 9801912 Onttrekking reserve Diemerzeedijk (DMB) 0 0 102.424 

  

 9801917 Onttrekking reserve Luchtkwaliteit (DMB) 579.102 1.800.000 1.500.000

 9801934 Onttrekking reserve modelwoningen (DMB) 100.000 50.000 50.000

 9801935 Onttrekking reserve Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (DMB) 182.330 0 0

 9801936 Onttrekking reserve Fonds Luchtkwaliteit (DMB) 2.023.697 1.375.700 988.033

   Sub-rsg 80.4 Milieu 3.538.705 3.779.070 3.762.541

    

   Sub-rsg 80.5 Waterbeheer   

 9804801 Onttrekking reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA) 0 0 28.267

 9804802 Onttrekking reserve vakantiegeld (BBA) 0 450.000 279.576

   Sub-rsg 80.5 Waterbeheer 0 450.000 307.843

    

    

   Totaal van de baten 4.419.828 7.988.530 8.958.555

   Totaal van de lasten 6.836.819 3.911.820 5.666.707

   Voordelig saldo -2.416.991 4.076.710 3.291.848



546	 Cijfermatige	overzichten Jaarrekening 2010

re
su

lt
aa

tb
es

te
m

m
in

g

Resultaatbestemming    Lasten   

   Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010   

   € € € 

	 		 		 		 		 		 	

	

 Economie en haven   

    

 Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie   

9801060 Dotatie reserve kosten verzelfstanding Haven 0 0 700.000

9803501 Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA) 237.862 10 68.211

9803502 Dotatie fonds strategische projecten (HA) 1.580.180 2.080.180 2.080.180

9803503 Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA) 100.000 100.000 100.000

9803508 Dotatie reserve duurzaamheid (HA) 1.500.000 1.000.000 2.000.000

9803509 Dotatie reserve innovatie (HA) 0 1.000.000 0

9803510 Dotatie reserve vakantiegeld (HA) 1.424.601 1.292.960 0

 Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie 4.842.643 5.473.150 4.948.391

    

 Sub-rsg 100.3 Baggerstort   

    

 Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur   

9805603 Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ) 0 0 2.728.780

9805604 Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ) 1.282.931 1.186.780 1.186.780

9805605 Dotatie WW-reserve (EZ) 74.360 0 0

9805617 Dotatie reserve Economische Zaken 1.808.028 0 0

9805618 Dotatie reserve LSFA/LSCA 0 0 2.941.443

9805620 Dotatie reserve Subsidieregeling Veilig Ondernemen 0 0 200.000

9805621 Dotatie reserve Pieken in de Delta 0 0 2.100.000

9805624 Dotatie reserve NEMO 0 0 6.160.623

 Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur 3.165.319 1.186.780 15.317.626

    

 Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie   

9805608 Dotatie reserve deelneming Topstad (EZ) 2.368.401 0 0

9805609 Dotatie reserve Evenementenfonds (EZ) 1.555.204 0 0

9805611 Dotatie reserve Holland Casino (EZ) 81.128 126.000 102.057

9805622 Dotatie reserve IBC (International Broadcasting Convention) 0 0 200.000

 Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie 4.004.733 126.000 302.057

    

    

  Totaal van de lasten 12.012.695 6.785.930 20.568.074

  Totaal van de baten 14.570.730 8.070.780 15.600.277

  Nadelig saldo -2.558.035 -1.284.850 4.967.797
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  Economie en haven   

    

     Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie   

 9801060 Onttrekking reserve kosten verzelfstanding Haven 0 0 427.524

 9803501 Onttrekking reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA) 777.017 758.460 780.716

 9803502 Onttrekking fonds strategische projecten (HA) 2.343.409 2.000.000 1.822.089

 9803503 Onttrekking fonds promotie Sail 2010 (HA) 0 500.000 450.415

 9803505 Onttrekking Fonds exploitatieverliezen (HA) 669.345 0 0

 9803508 Onttrekking reserve duurzaamheid (HA) 136.517 1.750.000 972.618

 9803510 Onttrekking reserve vakantiegeld (HA) 1.283.808 1.292.960 816.465

 9803513 Onttrekking reserve wachtgeld (HA) 264.400 50.000 0

   Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie 5.474.496 6.351.420 5.269.827

    

   Sub-rsg 100.3 Baggerstort   

    

   Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur   

 9805603 Onttrekking reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ) 501.890 0 2.000.000

 9805604 Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ) 4.030.093 534.360 1.177.812

 9805605 Onttrekking WW-reserve (EZ) 0 59.000 0

 9805607 Onttrekking reserve vakantiegeld (EZ) 100.285 0 0

 9805617 Onttrekking reserve Economische Zaken 0 0 1.808.028

   Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur 4.632.268 593.360 4.985.840

    

   Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie   

 9805608 Onttrekking reserve deelneming Topstad (EZ) 3.934.628 1.000.000 0

 9805609 Onttrekking reserve Evenementenfonds (EZ) 529.338 0 2.160.838

 9805610 Onttrekking reserve Topstad (EZ) 0 0 3.183.772

 9805611 Onttrekking reserve Holland Casino (EZ) 0 126.000 0

   Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie 4.463.966 1.126.000 5.344.610

    

    

   Totaal van de baten 14.570.730 8.070.780 15.600.277

   Totaal van de lasten 12.012.695 6.785.930 20.568.074

   Voordelig saldo 2.558.035 1.284.850 -4.967.797
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  Facilitair en bedrijven   

    

   Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrijven   

    

  Sub-rsg 110.1 Gemeentevervoerbedrijf   

    

  Sub-rsg 110.5 Project en beleidsondersteunende taken   

9800205 Dotatie reserve vakantiegeld (FBA) 581.916 517.000 0

9800213 Dotatie reserve Verbeterplan CCA 126.790 0 0

9800214 Dotattie reserve nieuwe Toegangspassen(DFM) 0 0 203.000

9801021 Dotatie reserve AGA (BDA) 297.344 0 115.931

9801046 Dotatie reserve Wagenpark (BMO) 987.876 0 0

9801047 Dotatie reserve Bureau Integriteit (BMO) 55.736 0 25.179

9801053 Dotatie reserve Dienstverlening (BMO) -1 0 0

9801055 Dotatie reserve Dienstverlening FBA 323.550 0 0

9801104 Dotatie reserve vakantiegeld (SHI) 571.092 465.000 0

9801108 Dotatie bedrijfsreserve ICTB (SHI) 176.625 0 0

9801113 Dotatie egalisatiereserve ALL-IP 0 14.912 0

9801114 Dotatie reserve Vorming DICT (DICT) 0 0 431.959

9801115 Dotatie reserve Midoffice (DICT) 0 0 282.577

9801116 Dotatie reserve (kapitaallasten) achterstallig onderhoud 0 0 16.060.524

9801118 Dotatie reserve BRI-DPG 0 0 78.568

9801119 Dotatie reserve Uitvoeringsplan 0 0 419.893

9801203 Dotatie reserve vakantiegeld (SHP) 209.119 230.000 0

9801220 Dotatie egalisatiereserve P-Net (SHP) 0 704.070 0

9801222 Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP) 0 391.560 0

9802908 Dotatie reserve Round About IBA 396.080 0 250.000

9802909 Dotatie reserve Virtuele Maquette tafel 100.000 0 0

9802910 Dotatie reserve Verbetering Bedrijfsvoering 250.000 0 0

9804061 Dotatie algemene reserve Materiaaldienst 193.485 72.000 584.952

9804602 Dotatie algemene reserve (PMB) 327.290 150.620 421.880

9804604 Dotatie reserve vakantiegeld (PMB) 468.830 468.390 0

9804608 Dotatie reserve huisvesting en meubilair (PMB) 0 0 0

9804901 Dotatie algemene reserve (Wibautgroep) 31.480 11.600 39.970

9804903 Dotatie reserve vakantiegeld (Wibautgroep) 36.946 38.450 0
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  Facilitair en bedrijven   

    

    Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrijven   

 9801110 Onttrekking reserve meubilair CI&B 5.757 0 7.700

   Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrijven 5.757 0 7.700

    

   Sub-rsg 110.1 Gemeentevervoerbedrijf   

    

   Sub-rsg 110.5 Project en beleidsondersteunende taken   

 9800202 Onttrekking reserve Wachtgeld (FBA) 1.838 0 44.481

 9800203 Onttrekking reserve mediabeheer (FBA) 0 0 108.171

 9800204 Onttrekking reserve data- en telecommunicatie (FBA) 21.401 0 0

 9800205 Onttrekking reserve vakantiegeld (FBA) 534.387 517.000 341.072

 9800213 Onttrekking reserve Verbeterplan CCA 0 0 126.790

 9800214 Onttrekking reserve nieuwe Toegangspassen (DFM) 0 0 203.000

 9801021 Onttrekking reserve AGA (BDA) 0 0 0

 9801046 Onttrekking reserve Wagenpark (BMO) 0 0 2.838.077

 9801053 Onttrekking reserve Dienstverlening (BMO) 160.750 0 0

 9801055 Onttrekking reserve Dienstverlening FBA 160.750 0 162.800

 9801101 Onttrekking algemene reserve (SHI) 2.119.800 0 199.021

 9801102 Onttrekking reserve BRI Tranche 2 0 0 425.441

 9801103 Onttrekking reserve WW en wachtgeld (SHI) 25.506 0 20.973

 9801104 Onttrekking reserve vakantiegeld (SHI) 435.247 465.000 337.266

 9801106 Onttrekking reserve voicemail (E-Net) 126.125 0 0

 9801107 Onttrekking reserve telecommunicatie (E-Net) 29.066 0 0

 9801109 Onttrekking reserve Tranche1 / Transformatie (SHI) 10.000 1.108.000 1.108.915

 9801112 Onttrekking reserve ALL IP 0 0 942.388

 9801113 Onttrekking egalisatiereserve ALL-IP 0 0 0

 9801114 Onttrekking reserve Vorming DICT (DICT) 0 0 431.959

 9801115 Onttrekking reserve Midoffice (DICT) 0 0 282.577

 9801203 Onttrekking reserve vakantiegeld (SHP) 170.143 230.000 132.398

 9801220 Onttrekking egalisatiereserve P-Net (SHP) 224.956 0 10.318

 9801222 Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP) 58.813 0 0

 9802908 Onttrekking reserve Round About IBA 396.080 0 152.890

 9802909 Onttrekking reserve Virtuele Maquette tafel 20.498 0 54.728

 9802910 Onttrekking reserve Verbetering Bedrijfsvoering 30.916 0 75.993

 9804021 Onttrekking bedrijfsreserve (DAB - ICT Beheergroep) 0 381.198 713.172

 9804061 Onttrekking algemene reserve Materiaaldienst 792.000 0 0

 9804062 Onttrekking reserve vakantiegeld (Materiaaldienst) 125.528 0 0

 9804601 Onttrekking reserve professionalisering (PMB) 50.000 80.000 0

 9804602 Onttrekking algemene reserve (PMB) 43.000 0 0

 9804604 Onttrekking reserve vakantiegeld (PMB) 392.945 456.120 468.830

 9804608 Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB) 13.350 43.350 13.350

 9804901 Onttrekking algemene reserve (Wibautgroep) 2.000 0 0

 9804903 Onttrekking reserve vakantiegeld (Wibautgroep) 32.737 33.870 36.946
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  Sub-rsg 110.5 Project en beleidsondersteunende taken 5.134.158 3.063.602 18.914.433

    

  Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / activiteiten   

9800301 Dotatie reserve vakantiegeld (GDV) 193.084 190.000 0

9803401 Dotatie egalisatiereserve commerciële activiteiten (Dienst Belastingen) 89.100 40.670 136.981

9803402 Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen) 0 3.680 0

9804701 Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM) 121.000 127.000 2.000

9804703 Dotatie reserve vakantiegeld (ACAM) 383.918 360.000 0

9805002 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadstoezicht) 1.541.212 1.271.410 0

9805003 Dotatie reserve LHOR 1.200.000 0 0

9807001 Dotatie winstreserve projecten (Stads-bank van Lening) 510.457 0 1.186.145

9807002 Dotatie algemene reserve (Stads-bank van lening) 537.257 0 0

9807009 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening) 205.536 230.000 0

9807013 Dotatie reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204 0 0 859.048

  Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / activiteiten 4.781.564 2.222.760 2.184.174

    

  Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte ondersteuning   

9802901 Dotatie winstreserve (IBA) 298.409 225.000 573.119

9802902 Dotatie algemene reserve (IBA) 201.338 0 50.450

9802906 Dotatie reserve vakantiegeld (IBA) 1.009.564 946.110 0

9803129 Dotatie reserve gemeentelijke bijdrage herstructurering Food Center Amsterdam 0 0 20.000.000

9807205 Dotatie reserve ontwikkelingsstrategie Food Center 0 178.942 0

  Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte ondersteuning 1.509.311 1.350.052 20.623.569

    

    

  Totaal van de lasten 11.425.033 6.636.414 41.722.176

  Totaal van de baten 11.679.995 8.178.328 15.030.944

  Nadelig saldo -254.962 -1.541.914 26.691.232
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   Sub-rsg 110.5 Project en beleidsondersteunende taken 5.977.836 3.314.538 9.231.556

    

   Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / activiteiten   

 9800301 Onttrekking reserve vakantiegeld (GDV) 186.296 188.500 116.288

 9800302 Onttrekking reserve WW (GDV) 9.511 0 0

 9803401 Onttrekking egalisatiereserve commerciële activiteiten (Dienst Belastingen) 200.000 0 0

 9803402 Onttrekking reserve incassobureau (Dienst Belastingen) 80.000 0 0

 9804701 Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM) 228.969 75.000 385.000

 9804702 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM) 64.973 65.000 91.156

 9804703 Onttrekking reserve vakantiegeld (ACAM) 379.057 360.000 243.980

 9805001 Onttrekking algemene reserve (Stadstoezicht) 319.956 0 0

 9805002 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadstoezicht) 1.544.028 1.271.410 901.531

 9805003 Onttrekking reserve LHOR 0 0 1.200.000

 9807001 Onttrekking winstreserve projecten (Stads-bank van Lening) 42.760 0 0

 9807002 Onttrekking algemene reserve (Stads-bank van lening) 61.000 818.000 818.000

 9807006 Onttrekking reserve Betaalautomaten (Stadsbank van Lening) 70.297 0 110.523

 9807007 Onttrekking reserve Opknappen / onderhoud Nes 57b (Stadsbank van Lening) 62.000 0 0

 9807009 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening) 216.892 230.000 111.644

 9807010 Onttrekking WW reserve (SBL) 0 0 29.509

 9807013 Onttrekking reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204 0 0 34.362

   Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / activiteiten 3.465.739 3.007.910 4.041.993

    

   Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte ondersteuning   

 9802901 Onttrekking winstreserve (IBA) 0 225.000 0

 9802902 Onttrekking algemene reserve (IBA) 39.000 0 0

 9802903 Onttrekking reserve wachtgeld (IBA) 1.233 0 45.325

 9802905 Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA) 109.772 109.770 109.772

 9802906 Onttrekking reserve vakantiegeld (IBA) 954.283 946.110 617.435

 9803129 Onttrekking reserve gemeentelijke bijdrage herstructurering Food Center Amsterdam 0 0 977.163

 9807201 Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food Center) 140.431 0 0

 9807205 Onttrekking reserve ontwikkelingsstrategie Food Center 985.944 575.000 0

   Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte ondersteuning 2.230.663 1.855.880 1.749.695

    

    

   Totaal van de baten 11.679.995 8.178.328 15.030.944

   Totaal van de lasten 11.425.033 6.636.414 41.722.176

   Voordelig saldo 254.962 1.541.914 -26.691.232
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	 Stedelijke ontwikkeling   

    

  Sub-rsg 120.1 Bouwen   

9802602 Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen) 1.945.901 600.000 2.314.042

9802634 Dotatie reserve Creatieve Hotspots (DW) 236.588 400.000 640.322

9802636 Dotatie reserve Restantgehouden bedragen (DWZS) 0 250.000 0

9803115 Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA) 421.162 417.000 579.500

  Sub-rsg 120.1 Bouwen 2.603.651 1.667.000 3.533.864

    

  Sub-rsg 120.2 Wonen   

9801910 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling) 119.000 0 0

9802633 Dotatie reserve vakantiegeld (DWZS 428.552 410.000 0

9802637 Dotatie reserve van koop naar huur 0 0 15.500.000

  Sub-rsg 120.2 Wonen 547.552 410.000 15.500.000

    

  Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling   

9802614 Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen) 1.205.824 0 0

9803102 Dotatie Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA) 117.860.954 72.429.469 442.256.152

9803103 Dotatie Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA) 23.212.068 16.603.566 128.599.436

9803106 Dotatie reserve Strategische Ruimtelijke Projecten (OGA) 0 0 0

9803113 Dotatie reserve vakantiegeld (OGA) 1.501.341 1.200.000 1.509.379

9803114 Dotatie reserve inactieven (OGA) 100.000 100.000 0

9803127 Dotatie reserve Zuidelijke IJ-oevers 30.546.241 0 15.816.218

9803130 Dotatie reserve Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg 0 0 970.000

9803222 Dotatie reserve uitvoering strategiefase 0 0 351.900

9803301 Dotatie reserve Goenfonds Zuidas 0 120.690 0

9803302 Dotatie reserve Zuidas grondexploitatie 3.870.678 3.739.080 22.665.391

9803303 Dotatie reserve module goedkope segment woningbouw 0 1.014.300 0

9804051 Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en Vastgoedinformatie) 133.545 0 0

  Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling 178.430.651 95.207.105 612.168.476

    

  Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing   

9802606 Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel vastgoed  17.805.496 9.150.000 21.053.036

 (Dienst Wonen) 

9803104 Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA) 69.998.179 14.164.070 40.395.215

9803704 Dotatie reserve Huisvesting OKC’s 754.000 0 0

9803715 Dotatie reserve Koers Nieuw West 0 0 1.657.036

9803720 Dotatie reserve Programma Maatschappelijke Investeringen 0 0 3.915.700

9803736 Dotatie reserve restant gehouden bedragen Stedelijke vernieuwing 18.750 0 0

9803795 Dotatie reserve Wijkaanpak 0 0 605.000

  Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing 88.576.425 23.314.070 67.625.987

    

    

  Totaal van de lasten 270.158.279 120.598.175 698.828.327

  Totaal van de baten 297.858.676 119.927.860 819.264.438

  Nadelig saldo -27.700.397 670.315 -120.436.111



Jaarrekening 2010	 Cijfermatige	overzichten 553

resultaatb
estem

m
ing

 Resultaatbestemming    Baten 

    Rekening Begroting Rekening 

 Volgnummer Omschrijving  2009 2010 2010

    € € € 

	 				 	 		 		 		 		

  Stedelijke ontwikkeling   

    

     Sub-rsg 120.1 Bouwen   

 9802602 Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen) 3.199.028 1.400.000 2.171.019

 9802605 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel (Dienst Wonen) 3.969.437 7.500.000 1.331.598

 9802625 Onttrekking reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting (Dienst Wonen) 396.000 400.000 588.000

 9802634 Onttrekking reserve Creatieve Hotspots (DW) 500.000 500.000 183.250

 9802636 Onttrekkingreserve Restantgehouden bedragen (DWZS) 243.877 250.000 23.623

 9803115 Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA) 1.297.580 2.018.030 1.937.871

   Sub-rsg 120.1 Bouwen 9.605.922 12.068.030 6.235.361

    

   Sub-rsg 120.2 Wonen   

 9801910 Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling) 100.000 0 44.918

 9802618 Onttrekking reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst Wonen) 0 0 147.492

 9802632 Onttrekking WW-fonds (DWZS) 51.325 268.000 210.285

 9802633 Onttrekking reserve vakantiegeld (DWZS) 413.702 410.000 628.552

 9802637 Onttrekking reserve van koop naar huur 0 0 3.915.563

   Sub-rsg 120.2 Wonen 565.027 678.000 4.946.810

    

   Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling   

 9802614 Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen) 65.258 0 1.133.727

 9803102 Onttrekking Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA) 164.024.385 49.032.014 630.443.422

 9803103 Onttrekking Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA) 54.582.480 20.843.306 134.333.742

 9803106 Onttrekking reserve Strategische Ruimtelijke Projecten (OGA) 0 0 3.380.594

 9803113 Onttrekking reserve vakantiegeld (OGA) 1.397.571 1.200.000 2.534.307

 9803114 Onttrekking reserve inactieven (OGA) 640.585 203.260 111.830

 9803118 Onttrekking egalisatiereserve Noordwaarts 398.032 0 0

 9803127 Onttrekking reserve Zuidelijke IJ-oevers 0 0 474.793

 9803130 Onttrekking reserve Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg 0 0 758.407

 9803215 Onttrekking reseve Ontwikkelingsalliantie (DRO) 421.143 0 0

 9803219 Onttrekking reserve Bestuurlijke Begeleiding Zuidas(DRO) 305.953 0 0

 9803301 Onttrekking reserve Goenfonds Zuidas 0 0 3.333.605

 9804051 Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en Vastgoedinformatie) 120.900 193.820 197.304

   Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling 221.956.307 71.472.400 776.701.731

    

   Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing   

 9802606 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel vastgoed  13.340.834 7.000.000 10.122.280

  (Dienst Wonen) 

 9803104 Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA) 45.278.509 28.709.430 21.258.256

 9803720 Onttrekking reserve Programma Maatschappelijke Investeringen 7.112.077 0 0

   Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing 65.731.420 35.709.430 31.380.536

    

    

   Totaal van de baten 297.858.676 119.927.860 819.264.438

   Totaal van de lasten 270.158.279 120.598.175 698.828.327

   Voordelig saldo 27.700.397 -670.315 120.436.111
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 Bestuur en concern   

    

  Sub-rsg 140.1 Bestuur   

9801020 Dotatie reserve vakantiegeld wethouders (BDA) 30.570 29.970 0

  Sub-rsg 140.1 Bestuur 30.570 29.970 0

    

  Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning   

9801001 Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA) 216.310 44.500 44.500

9801010 Dotatie reserve vakantiegeld (BDA) 1.517.124 1.298.310 0

9801012 Dotatie reserve WW (BDA) 12.260 0 0

9801022 Dotatie reserve Bestuursondersteuning (BMO) 610.735 0 114.931

9801025 Dotatie reserve Digitaal Archief (BMO) 28.998 28.060 27.667

9801217 Dotatie reserve vakantiegeld VWS (SHP) 195.846 160.000 0

  Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning 2.581.273 1.530.870 187.098

    

  Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling   

9801023 Dotatie reserve Concernontwikkeling (BMO) 245.500 0 0

9801056 Dotatie reserve Dienst ICT 714.536 0 0

9801057 Dotatie reserve WABO 1.200.000 0 0

   Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling 2.160.036 0 0

    

  Sub-rsg 140.4 Burgerzaken   

9802001 Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG) 0 381.149 381.149

9802002 Dotatie reserve vakantiegeld (DPG) 588.785 980.380 0

  Sub-rsg 140.4 Burgerzaken 588.785 1.361.529 381.149

    

  Sub-rsg 140.5 Griffie   

9801301 Dotatie reserve vakantiegeld (Raadsgriffie) 35.569 52.660 0

9801302 Dotatie reserve WW (Raadsgriffie) 1 0 0

9801303 Dotatie vierjarige reserve Raadsgriffie 50.260 50.750 50.369

9801304 Dotatie reserve Raadsonderzoeken (Griffie) 0 0 689.785

  Sub-rsg 140.5 Griffie 85.830 103.410 740.154

    

  Sub-rsg 140.6 Rekenkamer   

9801401 Dotatie reserve vakantiegeld (Rekenkamer) 39.271 67.470 0

  Sub-rsg 140.6 Rekenkamer 39.271 67.470 0

    

  Sub-rsg 140.7 Ombudsman   

9801701 Dotatie reserve vakantiegeld (Ombudsman) 44.415 42.970  

  Sub-rsg 140.7 Ombudsman 44.415 42.970 0
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		  Bestuur en concern   

    

   Sub-rsg 140.1 Bestuur   

 9801020 Onttrekking reserve vakantiegeld wethouders (BDA) 29.970 29.970 30.571

   Sub-rsg 140.1 Bestuur 29.970 29.970 30.571

    

   Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning   

 9801001 Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA) 0 500.000 975.000

 9801008 Onttrekking reserve wachtgeld (BDA) 11.234 0 0

 9801010 Onttrekking reserve vakantiegeld (BDA) 1.298.310 1.298.310 1.517.128

 9801012 Onttrekking reserve WW (BDA) 0 100.000 0

 9801013 Onttrekking reserve bouwfraudegelden (BDA) 44.350 0 0

 9801022 Onttrekking reserve Bestuursondersteuning (BMO) 296.654 0 349.115

 9801025 Onttrekking reserve Digitaal Archief (BMO) 100.800 187.670 184.208

 9801217 Onttrekking reserve vakantiegeld VWS (SHP) 198.884 160.000 135.344

 9801221 Onttrekking egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen SHP 33.036 0 6.106

   Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning 1.983.268 2.245.980 3.166.901

    

   Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling   

 9801023 Onttrekking reserve Concernontwikkeling (BMO) 395.500 0 0

 9801056 Onttreking reserve Dienst ICT 0 0 714.536

 9801057 Onttrekking reserve WABO 0 0 1.200.000

   Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling 395.500 0 1.914.536

    

   Sub-rsg 140.4 Burgerzaken   

 9802001 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG) 106.804 108.700 177.213

 9802002 Onttrekking reserve vakantiegeld (DPG) 558.165 764.400 375.011

 9802003 Onttrekking reserve kwaliteit authentieke registraties 141.558 0 0

 9802004 Onttrekking reserve handhaving adrescontroles 58.309 0 0

 9802005 Onttrekking reserve BRI (Basisregistratie en ICT) (DPG) 2.030.067 0 84.933

 9802006 Onttrekking reserve Digitaliseren Archieven 92.135 0 0

 9802007 Onttrekking reserve Digitaal Afspraken BZ (DPG) 132.826 0 0

 9804052 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG/GVI) 0 381.149 381.149

   Sub-rsg 140.4 Burgerzaken 3.119.864 1.254.249 1.018.306

    

   Sub-rsg 140.5 Griffie   

 9801301 Onttrekking reserve vakantiegeld (Raadsgriffie) 32.520 53.130 35.569

 9801303 Onttrekking vierjarige reserve Raadsgriffie 0 198.953 157.128

 9801304 Onttrekking reserve Raadsonderzoeken (Griffie) 821.678 0 0

   Sub-rsg 140.5 Griffie 854.198 252.083 192.697

    

   Sub-rsg 140.6 Rekenkamer   

 9801401 Onttrekking reserve vakantiegeld (Rekenkamer) 37.611 66.260 39.271

 9801402 Onttrekking reserve WW (Rekenkamer) 7.941 0 0

   Sub-rsg 140.6 Rekenkamer 45.552 66.260 39.271

    

   Sub-rsg 140.7 Ombudsman   

 9801701 Onttrekking reserve vakantiegeld (Ombudsman) 43.682 42.970 44.415

 9801702 Onttrekking reserve WW (Ombudsman) 1 0 0

   Sub-rsg 140.7 Ombudsman 43.683 42.970 44.415
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Resultaatbestemming    Lasten   

   Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010   

   € € € 

	 		 		 		 		 		 	 	

 Bestuur en concern   

    

  Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek   

9802401 Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S) 200.000 0 0

9802402 Dotatie reserve vakantiegeld (O+S) 87.340 92.030 3.080

  Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek 287.340 92.030 3.080

    

  Sub-rsg 140.9 Archief   

9800404 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsarchief) 363.314 334.740 0

  Sub-rsg 140.9 Archief 363.314 334.740 0

    

    

  Totaal van de lasten 6.180.834 3.562.989 1.311.481

  Totaal van de baten 7.104.820 4.456.252 6.871.504

  Nadelig saldo -923.986 -893.263 -5.560.023
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 Resultaatbestemming    Baten 

    Rekening Begroting Rekening 

 Volgnummer Omschrijving  2009 2010 2010

    € € € 

	 				 	 		 		 		 		

		  Bestuur en concern   

    

    Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek   

 9802401 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S) 145.500 125.470 153.000

 9802402 Onttrekking reserve vakantiegeld (O+S) 88.672 90.670 90.419

   Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek 234.172 216.140 243.419

    

   Sub-rsg 140.9 Archief   

 9800403 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief) 24.063 20.450 13.378

 9800404 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsarchief) 354.351 328.150 208.010

 9800411 Onttrekking reserve opdrachten fotografen (Stadsarchief) 20.199 0 0

   Sub-rsg 140.9 Archief 398.613 348.600 221.388

    

    

   Totaal van de baten 7.104.820 4.456.252 6.871.504

   Totaal van de lasten 6.180.834 3.562.989 1.311.481

   Voordelig saldo 923.986 893.263 5.560.023
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Resultaatbestemming    Lasten   

   Rekening Begroting Rekening 

Volgnummer Omschrijving 2009 2010 2010   

   € € € 

	 		 		 		 		 		 	 	

  Algemene dekkingsmiddelen   

    

 Sub-rsg 150.3 Belastingen   

9803406 Dotatie reserve vakantiegeld (DBGA) 984.536 1.042.900 0

9803408 Dotatie reserve BR WOZ 904.309 0 0

9803409 Dotatie reserve Wegwerken voorraden bezwaren en verzoeken (DBGA) 0 0 450.000

 Sub-rsg 150.3 Belastingen 1.888.845 1.042.900 450.000

    

 Sub-rsg 150.4 Erfpacht   

9803101 Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA) 135.533.384 180.159.000 167.866.079

9803109 Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn (OGA) 3.855 0 5.671

9803116 Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA) 0 175.000 0

 Sub-rsg 150.4 Erfpacht 135.537.239 180.334.000 167.871.750

    

 Sub-rsg 150.5 Financiering   

9800106 Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten 99.101.900 29.476.520 120.018.534

9800110 Dotatie algemene risicoreserve 1.693.027 5.415.399 5.151.822

9801049 Dotatie reserve ABC Pool (BMO) 252.524 0 44.694

 Sub-rsg 150.5 Financiering 101.047.451 34.891.919 125.215.050

    

 Sub-rsg 150.6 Deelnemingen   

    

 Sub-rsg 150.7 Overige algemene dekkingsmiddelen   

9800105 Dotatie reserve Incidenteel 2010 (gevormd uit vrijval  200.000 0 0

 reserves fac. diensten in rekening 09) 

9800124 Dotatie reserve fusie waterbeheer 2.255.362 2.342.410 2.342.403

9800131 Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank 400.000 402.000 470.000

9800148 Dotatie reserve incidentele ruimte 2010-2011 112.450.448 0 121.400.000

9800149 Dotatie reserve NUON-opbrengsten 368.694.406 0 18.317.614

9800153 Dotatie reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg 0 0 4.951.000

9800154 Dotatie reserve Stedelijk Museum 0 0 7.200.000

9801058 Dotatie reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / heroverwegingen 1.200.000 0 0

9803117 Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA) 4.441.701 106.980 1.207.645

9803202 Dotatie algemene reserve (DRO) 326.631 0 158.133

9803205 Dotatie reserve vakantiegeld (DRO) 955.089 931.000 0

9803798 Dotatie reserve vakantiegeld (DMO) 1.133.408 1.218.080 0

9809513 Dotatie reserve vakantiegeld (dIVV) 1.601.125 1.343.700 0

 Sub-rsg 150.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 493.658.170 6.344.170 156.046.795

    

    

  Totaal van de lasten 732.131.705 222.612.989 449.583.595

  Totaal van de baten 207.528.610 147.993.926 323.450.249

  Nadelig saldo 524.603.095 74.619.063 126.133.346
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 Resultaatbestemming    Baten 

    Rekening Begroting Rekening 

 Volgnummer Omschrijving  2009 2010 2010

    € € € 

	 				 	 		 		 		 		

			 	 Algemene dekkingsmiddelen   

    

   Sub-rsg 150.3 Belastingen   

 9803403 Onttrekking Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen) 285.940 74.920 90.886

 9803406 Onttrekking reserve vakantiegeld (DBGA) 945.963 1.029.600 633.742

 9803408 Onttrekking reserve BR WOZ 0 0 300.561

 9803409 Onttrekking reserve Wegwerken voorraden bezwaren en verzoeken (DBGA) 0 0 370.686

   Sub-rsg 150.3 Belastingen 1.231.903 1.104.520 1.395.875

    

   Sub-rsg 150.4 Erfpacht   

 9800116 Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf 7.000.000 7.000.000 7.000.000

 9803101 Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA) 51.230.493 26.536.000 54.038.129

 9803116 Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA) 1.542.110 0 0

   Sub-rsg 150.4 Erfpacht 59.772.603 33.536.000 61.038.129

    

   Sub-rsg 150.5 Financiering   

 9800106 Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten 82.393.322 0 120.018.534

   Sub-rsg 150.5 Financiering 82.393.322 0 120.018.534

    

   Sub-rsg 150.6 Deelnemingen   

    

   Sub-rsg 150.7 Overige algemene dekkingsmiddelen   

 9800105 Vrijval reserve Incidenteel 2010 (gevormd uit vrijval  0 200.000 0

  reserves fac. diensten in rekening 09) 

 9800124 Onttrekking reserve fusie waterbeheer 3.838.072 3.925.120 3.925.126

 9800131 Onttrekking garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank 232.427 402.000 140.833

 9800138 Onttrekking bestemmingsreserve Beurs van Berlage 0 349.230 0

 9800146 Onttrekking reserve incidenteel 2009 51.841.744 0 0

 9800148 Onttrekking reserve incidentele ruimte 2010-2011 0 104.400.446 112.450.448

 9800149 Onttrekking reserve NUON-opbrengsten 0 0 20.000.000

 9801058 Onttrekking reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / heroverwegingen 0 0 1.139.972

 9803117 Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA) 4.975.321 76.260 633.457

 9803205 Onttrekking reserve vakantiegeld (DRO) 922.243 931.000 548.678

 9803798 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMO) 887.002 1.096.000 1.120.927

 9804532 Onttrekking reserve WW (DWI) 0 569.650 0

 9809513 Onttrekking reserve vakantiegeld (dIVV) 1.365.688 1.343.700 932.659

 9809517 Onttrekking reserve WW (dIVV) 68.285 60.000 105.611

   Sub-rsg 150.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 64.130.782 113.353.406 140.997.711

    

    

   Totaal van de baten 207.528.610 147.993.926 323.450.249

   Totaal van de lasten 732.131.705 222.612.989 449.583.595

   Voordelig saldo -524.603.095 -74.619.063 -126.133.346
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Gemeentebalans	Dienstjaar:	2010
        

          

      Bedragen in € 

ACTIVA   2010 2009

Vaste	activa			 		 	12.090.062.378,51	 11.612.342.055,55

Immateriële vaste activa 32.223.855,70 19.412.643,03

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa 32.223.855,70 19.412.643,03

     

Materiële vaste activa 8.384.238.212,51 7.981.747.721,99

Investeringen met een economisch nut 7.391.481.720,45 7.126.635.796,08

Investeringen in de openbare ruimte met een  maatschappelijk nut 992.756.492,06 855.111.925,91

     

Financiële vaste activa 3.673.600.310,30 3.611.181.690,53

     

Deelnemingen  928.587.162,10 952.918.061,91

Overige verbonden partijen 72.489,84 72.489,84

Leningen aan woningbouwcorporaties 282.249.017,40 318.641.317,11

Leningen aan deelnemingen 492.105.348,29 383.188.978,54

Leningen aan overige verbonden partijen 513.991,22 1.518.528,22

Overige langlopende leningen 156.518.072,26 223.999.026,52

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.784.627.464,27 1.701.353.184,10

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 28.926.764,92 29.490.104,29

     

   

Vlottende activa 1.719.946.538,72 1.734.174.103,29

     

Voorraden   775.417.497,80 657.415.057,40

Overige grond- en hulpstoffen 409.970,57 436.921,41

Onderhanden werk (inclusief bouwgronden in exploitatie) 764.590.953,69 646.499.669,96

Gereed product en handelsgoederen 10.416.573,54 10.478.466,03

     

Vorderingen  609.025.499,66 717.194.381,83

Vorderingen op openbare lichamen 230.586.566,51 246.571.462,04

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 566.003,78 79.021.632,78

Overige vorderingen 377.872.929,37 391.601.287,01

     

Overlopende activa 335.503.541,26 359.564.664,06

      

Totaal activa  13.810.008.917,23 13.346.516.158,84
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                    Bedragen in € 

     PASSIVA   2010 2009        

	         Eigen	vermogen		 	 	6.522.207.713,16	 6.656.940.585,63     

     

     Algemene reserves  4.348.798.283,80 4.432.956.266,97

     

     Overige bestemmingsreserves  2.141.694.248,72 2.098.003.686,61

     Resultaat na bestemming  31.715.180,64 125.980.632,05

     Voorzieningen   1.888.560.335,04 1.691.810.287,40

     Vaste schulden  2.587.764.421,14 2.357.331.533,43

     

     

     Onderhandse leningen  2.517.004.094,57 2.274.014.202,96

     van binnenlandse banken en overige financiële instellingen  2.491.683.382,02 2.232.139.239,76

     van overige binnenlandse sectoren  25.320.712,55 41.874.963,20

     

	 	 	 	 	 Door derden belegde gelden  41.453.944,00 51.847.497,00

     

     Waarborgsommen  29.306.382,57 31.469.833,47

     Vlottende passiva  2.811.476.447,89 2.60.433.752,38

     

     Kortlopende schulden  1.464.188.509,95 1.439.756.414,15

     Kasgeldleningen  778.000.000,00 648.800.000,00

     Bank- en girosaldi  385.103.460,49 339.550.964,56

     Overige schulden  301.085.049,46 451.405.449,59

     

     Overlopende passiva  1.347.287.937,94 1.200.677.338,23

     Vooruitonvangen bedragen Rijk en EU  208.080.313,69 300.193.175,23

     Overige overlopende passiva  1.139.207.624,25 900.484.163,00

         

     Totaal passiva   13.810.008.917,23 13.346.516.158,84

         

     Garantieverplichtingen  12.375.138.000,00 10.853.628.000,00
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   VERMEERDERINGEN     

               

Begrotingspost waarop de kapitaallasten 

worden verantwoord

Omschrijving van de vaste activa

        

     Bedragen in €   

 

1 Immateriële vaste activa   

    

a. Kosten van onderzoek en ontwikkeling 19.412.643,03 9.071.981,16 7.185.993,13

b. Kosten van het sluiten van geldleningen, agio en disagio 0,00 0,00 0,00

Totaal rubriek 1 19.412.643,03 9.071.981,16 7.185.993,13

    

2a Materiële vaste activa met een economisch nut   

    

a. Gronden en terreinen 5.494.875.337,66 139.721.805,50 1.115.586,00

      Waarvan in erfpacht uitgegeven 0,00  

b. Woonruimten 9.659.832,81 -47.315,00 0,00

c. Bedrijfsgebouwen 738.522.094,15 131.790.369,87 4.354.412,00

d. Grond-, weg- en waterbouwkudige werken 612.430.994,68 41.682.069,67 0,00

e. Vervoermiddelen 8.559.922,95 1.454.653,03 0,00

f. Machines, apparaten en installaties 134.966.126,09 59.937.779,06 -1.428.090,17

g. Overige materiële vaste activa 127.621.487,74 31.786.980,66 8.061.802,70

    

Totaal rubriek 2a 7.126.635.796,08 406.326.342,79 12.103.710,53

    

2b Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut  

    

a. Gronden en terreinen 245.342,00 0,00 0,00

      Waarvan in erfpacht uitgegeven 0,00  

b. Woonruimten 10.129.175,60 528.655,24 0,00

c. Overige materiële vaste activa 844.737.408,31 184.701.064,53 0,00

    

Totaal rubriek 2b 855.111.925,91 185.229.719,77 0,00

Totaal rubriek 2 7.981.747.721,99 591.556.062,56 12.103.710,53

    

3 Financiële vaste activa   

    

a. Deelnemingen 952.918.061,91 9.891.031,68 0,00

b. Gemeenschappelijke regelingen 0,00 0,00 0,00

c. Overige verbonden partijen 72.489,84 0,00 0,00

d. Leningen aan woningbouwcorporaties 318.641.317,11 0,00 0,00

e. Leningen aan deelnemingen 383.188.978,54 211.138.801,12 0,00

f. Leningen aan overige veronden partijen 1.518.528,22 0,00 0,00

g. Overige langlopende leningen 223.999.026,52 44.304.399,83 0,00

h. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd  1.701.353.184,10 214.199.505,14 0,00

    van één jaar of langer 

i. Bijdrage aan activa in eigendom van derden 29.490.104,29 1.632.248,09 0,00

Totaal rubriek 3 3.611.181.690,53 481.165.985,86 0,00

        

Totaal-generaal 11.612.342.055,55 1.081.794.029,58 19.289.703,66
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       VERMINDERINGEN      

               

 

 

 

        

      Bedragen in €  

 

    

    

 3.446.761,62 0,00 0,00 32.223.855,70

 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.446.761,62 0,00 0,00 32.223.855,70

   

   

   

 657.300,36 11.222.965,70 5.218.865,82 5.618.613.597,28

   0,00

 438.084,11 0,00 3.919.315,26 5.255.118,44

 30.953.632,81 0,00 567.574,59 843.145.668,62

 32.295.849,60 0,00 4.240.947,04 617.576.267,71

 663.947,09 0,00 80.000,00 9.270.628,89

 19.980.929,15 20.532.905,78 26.623,68 152.935.356,37

 18.866.901,43 9.830.965,11 -5.912.678,58 144.685.083,14

   

 103.856.644,55 41.586.836,59 8.140.647,81 7.391.481.720,45

   

   

   

 0,00 0,00 0,00 245.342,00

   0

 659.575,16 0,00 0,56 9.998.255,12

 46.925.577,90 0,00 0,00 982.512.894,94

    

 47.585.153,06 0,00 0,56 992.756.492,06

 151.441.797,61 41.586.836,59 8.140.648,37 8.384.238.212,51

   

   

   

 31.576.695,36 0,00 2.645.236,13 928.587.162,10

 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 72.489,84

 36.392.299,71 0,00 0,00 282.249.017,40

 0,00 0,00 102.222.431,37 492.105.348,29

 4.537,00 0,00 1.000.000,00 513.991,22

 0,00 0,00 111.785.354,09 156.518.072,26

 10.094.835,12 0,00 120.830.389,85 1.784.627.464,27

 2.258.049,52 0,00 -62.462,06 28.926.764,92

 80.326.416,71 0,00 338.420.949,38 3.673.600.310,30

   

   

 235.214.975,94 41.586.836,59 346.561.597,75 12.090.062.378,51
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Openbare	orde	en	veiligheid
       

    Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per 

Naam 01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010

Overige bestemmingsreserves     

Aankopen Van Traa-team 9.420.024,28 6.948.442,00 4.673.005,00  11.695.461,28

Gevolgen vreemdelingenwetgeving 409.472,10 446.803,00 0,00  856.275,10

Reserve OOV 4.624.790,75 0,00 1.765.960,00  2.858.830,75

Brandweer 2.968.611,00 185.614,00 2.892.980,00  261.245,00

Totaal 17.422.898,13 7.580.859,00 9.331.945,00  15.671.812,13
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Werk	en	inkomen
           

     Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per 

Naam    01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010

Algemene reserves    

Risico Wet Werk en Bijstand 31.259.000,00 0,00 5.000.000,00  26.259.000,00

Totaal    31.259.000,00 0,00 5.000.000,00  26.259.000,00

    

Overige bestemmingsreserves    

Huisvesting kinderopvang Triade 1.314.856,05 0,00 320.000,00  994.856,05

Vakantiegeld (DWI) 3.112.000,00 0,00 3.112.000,00  0,00

Kosten Laarderhoogtweg (DWI) 1.308.735,23 0,00 0,00  1.308.735,23

Rechtmatigheidsonderzoeken 2008 400.000,00 0,00 400.000,00  0,00

Reserve WiGo4IT 750.000,00 0,00 0,00  750.000,00

Reserve geïntegreerde voorziening 1.396.189,00 0,00 0,00  1.396.189,00

Reserve armoede Tang gelden - chronische zieken 400.000,00 0,00 0,00  400.000,00

Bestrijding Jeugdwerkloosheid 0,00 7.970.000,00 3.532.409,42  4.437.590,58

Instapcursussen 0,00 2.076.000,00 0,00  2.076.000,00

SW-regeling  0,00 1.981.000,00 0,00  1.981.000,00

Impuls inburgering 0,00 285.000,00 0,00  285.000,00

Frictiekosten PAO 0,00 480.000,00 0,00  480.000,00

Totaal    8.681.780,28 12.792.000,00 7.364.409,42  14.109.370,86

    

Voorzieningen    

BTW Pantar  0,00 1.719.520,21 0,00  1.719.520,21

Declaratierisico VSA 629.027,31 0,00 629.027,31  -0,00

Totaal    629.027,31 1.719.520,21 629.027,31  1.719.520,21 
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Zorg
       

    Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per

Naam 01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010    

Overige bestemmingsreserves     

WW-uitkeringen (GGD) 615.803,26 0,00 525.853,26  89.950,00

Vakantiegeld (GGD) 2.169.639,02 0,00 2.169.639,02  -0,00

Research en Development 2.988.613,74 1.007.501,26 1.616.938,25  2.379.176,75

Weerbaarheidstraining Licht Verstandelijk  7.446,78 0,00 7.446,78  -0,00

 Gehandicapte meisjes 

Friends 148.063,05 0,00 80.843,40  67.219,65

Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD) 193.156,64 40.000,00 30.416,76  202.739,88

Samen Starten 669.073,93 0,00 200.952,11  468.121,82

Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd 210.437,73 0,00 138.164,05  72.273,68

GGZ-Preventie 110.875,23 0,00 93.743,28  17.131,95

Voorzorg 144.431,41 0,00 144.431,41  0,00

Kidos SO 193.593,73 0,00 193.593,73  -0,00

Reserve Sport Jeugd (GGD) 576.575,49 0,00 170.739,77  405.835,72

Reserve Voeding/Bewegen volwassenen 152.614,12 0,00 152.614,12  0,00

Reserve Tienerzwangerschappen (GGD) 147.891,10 0,00 100.659,53  47.231,57

Sociale competentietrainingen Taakspel 0,00 311.172,68 0,00  311.172,68

Overgewicht 4-12 jarigen/ Toeleiding 

kinderen 0-19 met overgewicht 0,00 348.202,70 0,00  348.202,70

SDQ 5-10 jaar Leraren 0,00 169.862,71 0,00  169.862,71

van Wiechen 0,00 98.330,00 0,00  98.330,00

Gezond in de Stad 4-12jr 0,00 445.919,81 0,00  445.919,81

2e Contactmoment VO 0,00 54.271,26 0,00  54.271,26

ROC-MBO 0,00 71.457,62 0,00  71.457,62

Reserve De Ruijsdael 0,00 984.720,00 0,00  984.720,00

Pilot WMO-WWB 0,00 1.501.440,00 0,00  1.501.440,00

Participatie-envelop vrijwilligerswerk 0,00 48.643,00 0,00  48.643,00

WMO egalisatiereserve 10.788.144,00 1.595.150,00 10.788.144,00  1.595.150,00

Mantelzorg 252.870,00 0,00 252.870,00  0,00

HAG (Prostitutiecentrum) 269.000,00 0,00 269.000,00  0,00

Vakantiegeld (DWZS) 200.000,00 0,00 200.000,00  0,00

WW en reïntegratie (DWZS) 210.284,63 0,00 210.284,63  0,00

Eergeweld, begeleiding en opvang slachtoffers 200.003,00 0,00 200.003,00  0,00

Amsterdam voor Elkaar aanvragen 400.000,00 0,00 400.000,00  0,00

Maatschappelijke dienstverlening  350.000,00 0,00 350.000,00  0,00

 thuiswonenden ouderen 

WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering  2.671.219,00 0,00 2.671.219,00  0,00

open-einde regelingen 

Vergoeding experiment woningaanpassingen  62.126,00 0,00 0,00  62.126,00

 mantelzorgers 

Reserve Geweld achter de Voordeur 793.582,00 0,00 793.582,00  0,00

Reserve Investeringen Maatschappelijke  6.842.523,00 0,00 3.842.523,00  3.000.000,00

 Opvang (MO) 

Reserve AWBZ-pakketmaatregel 2.180.000,00 0,00 2.180.000,00  0,00

Totaal 33.547.966,86 6.676.671,04 27.783.661,10  12.440.976,80
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    Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per

Naam 01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010

Voorzieningen     

Groot onderhoud huisvesting (GGD) 2.454.264,03 1.259.897,37 959.315,60  2.754.845,80

Ambulancedienst, dubieuze debiteuren 72.242,57 500.000,00 459.227,18  113.015,39

Amsterdamse Gezondheidsmonitor 74.775,00 74.214,00 0,00  148.989,00

Promotie stichting Sarphati 0,00 0,00 2.000,00  -2.000,00

Legaat BMHK 26.113,21 0,00 7.733,16  18.380,05

Verhagen gelden 597.445,40 0,00 573.574,33  23.871,07

GR AMSTELLAND VERLOFUREN 33.414,62 0,00 0,00  33.414,62

GR. Amstelland Algem. 224.264,90 1.147.888,14 0,00  1.372.153,04

GR Amstelland Weerstand 1.293.301,45 0,00 439.249,00  854.052,45

BMHK-Frictie 48.567,00 0,00 29.000,00  19.567,00

Voorziening Egalisatiefonds JGZ Decentralisatie 0,00 750.000,00 0,00  750.000,00

Verzorgingshuizen ouden van dagen 305.046,00 1.678,00 0,00  306.724,00

BIMZ 1.153.736,00 6.346,00 52.947,00  1.107.135,00

Afbouwkosten VZA 459.615,00 0,00 0,00  459.615,00

Totaal 6.742.785,18 3.740.023,51 2.523.046,27  7.959.762,42
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Educatie	&	jeugd	en	diversiteit
       

    Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per

Naam 01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010    

Overige bestemmingsreserves     

Wij Amsterdammers 1.345.357,00 0,00 1.059.739,0  285.618,00

Kwaliteit Voortgezet Onderwijs 609.645,21 0,00 349.086,17  260.559,04

Bureau Leerplicht Plus 3.000.000,00 0,00 2.600.000,00  400.000,00

Van Acht tot Acht arrangementen 200.000,00 0,00 0,00  200.000,00

Bijzondere Trajecten Risicojongeren 3.108.464,48 0,00 2.906.212,77  202.251,71

Onderwijshuisvesting 0,00 327.860,00 327.860,00  0,00

Reserve Elleboog 300.000,00 0,00 300.000,00  0,00

Reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat 700.000,00 0,00 700.000,00  0,00

Reserve Matchpoint 1.000.000,00 0,00 429.611,53  570.388,47

Reserve restant gehouden bedragen Educatie 156.250,00 0,00 156.250,00  0,00

Reserve restant gehouden bedragen Jeugd 527.265,00 0,00 527.265,00  0,00

Egalisatie kapitaallasten nieuwbouw  14.894.654,00 0,00 402.549,82  14.492.104,18

 Openbare Bibliotheek 

Reserve GSB III 400.000,00 0,00 400.000,00  0,00

Voor- en Vroegschoolse educatie 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00  0,00

Kwaliteit Basis onderwijs 0,00 2.041.493,63 0,00  2.041.493,63

Tegengaan Radicalisering en Polarisatie 0,00 876.000,00 0,00  876.000,00

Lidmaatschap OBA in stadspas 0,00 200.000,00 0,00  200.000,00

WW-uitkering en reïntegratie (DMO) 583.246,41 0,00 0,00  583.246,41

Vakantiegeld (DMO) 1.120.926,90 0,00 1.120.926,90  0,00

Totaal 29.045.809,00 3.445.353,63 12.379.501,19  20.111.661,44

    

Voorzieningen    

Onbekende gever 39.693,00 218,00 0,00  39.911,00

Linnenbeursje 90.248,00 497,00 0,00  90.745,00

Voormalige tussenscholen 56.263,00 310,00 0,00  56.573,00

Openbare scholen BLO 5.713,00 31,00 0,00  5.744,00

Ontslagen meisjes 24.568,69 135,00 0,00  24.703,69

De Geijselaar 9.846,56 54,00 0,00  9.900,56

Quien 947,00 5,00 0,00  952,00

Te stichten school 400.000,00 200.000,00 0,00  600.000,00

Totaal 627.279,25 201.250,00 0,00  828.529,25
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Verkeer	en	Infrastructuur
       

    Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per 31

Naam 01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010    

Algemene reserves

Mobiliteitsfonds - algemene reserve 3.131.438,07 2.961.437,67 1.495.759,24  4.597.116,50

Totaal 3.131.438,07 2.961.437,67 1.495.759,24  4.597.116,50

    

Overige bestemmingsreserves    

Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve 51.388.609,35 36.547.587,24 32.961.956,80  54.974.239,79

Gemeentelijk aandeel in kosten busstation /  48.130.006,92 3.000.000,00 3.645.649,84  47.484.357,08

 auto-onderdoorgang CS 

Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn 480.301.245,63 3.382.145,00 17.318.145,00  466.365.245,63

Risicoreservering IJsei 7.900.000,00 0,00 3.000.000,00  4.900.000,00

Inrichting Wibautas (UNA-geld) 564.272,00 0,00 564.272,00  0,00

NDSM-veer 1.368.720,21 20.367,43 494.460,00  894.627,64

Reserve beheer stedelijke infrastructuur 11.676.581,12 0,00 8.371.858,60  3.304.722,52

Reserve Voorrang Gezonde Stad 4.240.390,86 0,00 4.240.390,86  0,00

IJweg West (VE) 6.552.007,00 0,00 551.176,52  6.000.830,48

Westrandweg / 2e Coentunnel (VE) 2.341.974,00 0,00 935.772,30  1.406.201,70

Egalisatie parkeerbeheer 0,00 426.844,64 0,00  426.844,64

Bewonersgarages Zuidoost 2.031.357,38 81.254,28 611.090,71  1.501.520,95

Vakantiegeld van voormalig DAB -  114.600,00 0,00 114.600,00  0,00

 Parkeergebouwen medewerkers 

Egalisatiereserve CAN-gebied 5.552.130,06 393.472,66 680.756,78  5.264.845,94

Reserve WW van voormalig  392.640,00 0,00 38.000,00  354.640,00

DAB-Parkeergebouwen medewerkers     

Totaal 622.554.534,53 43.851.671,25 73.528.129,41  592.878.076,37

    

Voorzieningen    

Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn 162.192,96 0,00 0,00  162.192,96

Brandwerende coating Piet Heintunnel 125.000,00 0,00 0,00  125.000,00

Risicofondsen N/Z-lijn 260.900.000,00 17.318.145,00 82.145,00  278.136.000,00

Exploitatie en investeringen NZK-veren 228.821.633,52 10.192.070,91 5.470.828,54  233.542.875,89

Bijdrage OGA Fietsenstalling Zuid/WTC 1.253.499,55 12.160,01 142.000,00  1.123.659,56

Groot onderhoud Parkeergebouwen 3.360.337,74 543.870,96 324.460,11  3.579.748,59

Totaal 494.622.663,77 28.066.246,88 6.019.433,65  516.669.477,00
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Openbare	ruimte,	groen,	sport	en	recreatie
       

    Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per

Naam 01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010

Overige bestemmingsreserves     

Reserve Groengelden 2003-2006 13.092.944,00 0,00 7.544.222,00  5.548.722,00

Reserve WW (DRO) 773.788,00 0,00 0,00  773.788,00

De Rode Loper 3.904.902,00 1.000.000,00 0,00  4.904.902,00

Museumplein 2.099.214,00 0,00 99.988,00  1.999.226,00

Hot spots verloedering 422.041,00 0,00 422.041,00  0,00

Leidseplein 6.000.000,00 0,00 57.309,00  5.942.691,00

Impuls Brede School 231.228,00 0,00 231.228,00  0,00

Bijdrage Masterplan Artis 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00  0,00

Reserve Sportuitmarkt 87.500,00 0,00 87.500,00  0,00

Reserve Verenigingsondersteuning 100.000,00 0,00 100.000,00  0,00

Sportplan 2009-2012 0,00 1.500.000,00 0,00  1.500.000,00

Reserve Hortus 497.000,00 0,00 0,00  497.000,00

Reserve MAJOS 540.000,00 0,00 540.000,00  0,00

Totaal 32.748.617,00 2.500.000,00 14.082.288,00  21.166.329,00

    

Voorzieningen    

Voorziening 1e verstrating 12.939.612,33 792.105,67 13.731.718,00  0,00

Geldlening basketbalvereniging ABC 45.000,00 0,00 0,00  45.000,00

Groot onderhoud hallen (DAB / Sporthallen Zuid) 194.423,97 0,00 194.423,97  -0,00

Totaal 13.179.036,30 792.105,67 13.926.141,97  45.000,00
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Cultuur	en	monumenten
       

    Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per

Naam 01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010

Overige bestemmingsreserves

WABO Bureau Monumenten en Aecheologie 0,00 160.000,00 0,00  160.000,00

Ombouw 220/380V 0,00 0,00 337.500,00  -337.500,00

Herontwikkeling Stedelijk Museum 13.500.000,00 0,00 0,00  13.500.000,00

Onderhoud Cultuurpanden 1.023.677,00 514.636,00 0,00  1.538.313,00

Wachtgelden Muziekschool - 2011 97.211,00 0,00 97.211,00  0,00

Urgent onderhoud cultuurinstellingen 220.000,00 0,00 150.000,00  70.000,00

Reserve AT5 314.100,00 0,00 122.190,00  191.910,00

Cultureel Beleggen 509.077,00 451.244,00 348.514,00  611.807,00

Reserve Talentontwikkeling 80.000,00 0,00 80.000,00  0,00

Reserve Laboratorium 50.000,00 50.000,00 0,00  100.000,00

Literair Festival 0,00 100.000,00 0,00  100.000,00

Vakantiegeld (Archeologie en Monumentenzorg) 84.059,66 0,00 84.059,66  0,00

Amsterdams Restauratiefonds 1.882.441,80 1.400.000,00 10.000,00  3.272.441,80

Portugees / Israelische Synagoge 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00  0,00

Totaal 18.760.566,46 2.675.880,00 2.229.474,66  19.206.971,80

    

Voorzieningen    

Randstad Urgent 66.614,00 0,00 66.614,00  0,00

Monumenteninformatiesysteem 150.000,00 0,00 0,00  150.000,00

Totaal 216.614,00 0,00 66.614,00  150.000,00
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Milieu	en	water
       

    Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per

Naam 01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010    

Algemene reserves    

Egalisatiereserve (Waternet) 11.595.378,50 0,00 3.779.150,00  7.816.228,50

In te verdienen overnamesommen (Waternet) -2.642.960,50 1.321.481,00 0,00  -1.321.479,50

Totaal 8.952.418,00 1.321.481,00 3.779.150,00  6.494.749,00

    

Overige bestemmingsreserves    

Bodemsaneringsgelden gemeente 1.781.191,23 2.840.504,11 392.932,08  4.228.763,26

Vakantiegeld (DMB) 621.602,63 0,00 621.602,63  0,00

Dienstverlening DMB (Milieu en Water) 208.968,47 250.000,00 107.549,19  351.419,28

Milieuprioriteiten 33.000,00 0,00 0,00  33.000,00

Nazorg Diemerzeedijk 12.789.805,97 0,00 102.424,09  12.687.381,88

Luchtkwaliteit 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00  0,00

Modelwoningen 50.000,00 0,00 50.000,00  0,00

Fonds Luchtkwaliteit 2.210.100,52 0,00 988.033,48  1.222.067,04

Reserve Klimaat 678.892,18 4.721,66 0,00  683.613,84

Reserve WW Bureau Monumenten en Archeologie 0,00 208.270,00 0,00  208.270,00

Aanleg standaardligplaatsen 28.266,72 0,00 28.266,72  0,00

Vakantiegeld (BBA) 279.575,67 0,00 279.575,67  0,00

WW-gelden (BBA) 288.101,02 0,00 0,00  288.101,02

Toekomstige WW-uitkeringen (AEB) 646.944,00 0,00 433.206,74  213.737,26

Vakantiegeld (AEB) 675.813,99 0,00 675.813,99  0,00

Energiebesparing bestaande woningvoorraad 0,00 1.250.000,00 0,00  1.250.000,00

van woningcorporaties     

Totaal 21.792.262,40 4.553.495,77 5.179.404,59  21.166.353,58

    

Voorzieningen    

Voorziening Onze Energie 0,00 50.000,00 0,00  50.000,00

Vak Matig 207.249,11 0,00 7.194,00  200.055,11

Bodemsanering (OGA) 15.367.455,48 1.195.297,21 6.483.488,81  10.079.263,88

Rioolrecht -1.533.745,00 5.540.079,00 0,00  4.006.334,00

Technische risico’s AVI 4.719.855,33 0,00 229.188,00  4.490.667,33

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen AVI 3.252.973,35 0,00 2.932.973,35  320.000,00

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen HRC 0,00 4.500.000,00 0,00  4.500.000,00

Totaal 22.013.788,27 11.285.376,21 9.652.844,16  23.646.320,32
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    Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per

Naam 01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010    

Algemene reserves    

Kapitaalsuitbreiding ASP 2.000.000,01 0,00 2.000.000,01  -0,00

Totaal 2.000.000,01 0,00 2.000.000,01  -0,00

    

Overige bestemmingsreserves    

Kosten verzelfstandiging Haven 0,00 700.000,00 427.524,00  272.476,00

Afkoopsommen van erfpachttermijnen 87.019.038,27 68.210,86 780.716,02  86.306.533,11

Fonds strategische projecten 4.617.260,84 2.080.180,00 1.822.089,27  4.875.351,57

Fonds promotie Sail 2010 487.892,00 100.000,00 450.415,00  137.477,00

Vakantiegeld (HA) 816.465,28 0,00 816.465,28  0,00

Winstdelingsregeling (HA) 180.000,00 0,00 0,00  180.000,00

Duurzaamheid 1.863.483,15 2.000.000,00 972.618,50  2.890.864,65

Fonds Ontwikkelings Maatschappij 0,00 1.186.780,00 701.532,00  485.248,00

Wachtgeldfonds (EZ) 206.835,46 0,00 0,00  206.835,46

Evenementenfonds 2.160.837,81 0,00 2.160.837,81  0,00

Topstad 3.183.772,32 0,00 3.183.772,32  -0,00

Holland Casino 244.899,75 102.057,35 0,00  346.957,10

Reserve Economische Zaken 1.808.028,00 0,00 1.808.028,00  0,00

Reserve LSFA/LSCA 0,00 2.941.443,00 0,00  2.941.443,00

Subsidieregeling Veilig Ondernemen 0,00 200.000,00 0,00  200.000,00

Pieken in de Delta 0,00 2.100.000,00 0,00  2.100.000,00

IBC (International Broadcasting Convention) 0,00 200.000,00 0,00  200.000,00

Reserve ASP (FOM) 0,00 2.728.780,10 476.280,01  2.252.500,09

NEMO 0,00 6.160.622,61 0,00  6.160.622,61

Totaal 102.588.512,88 20.568.073,92 13.600.278,21  109.556.308,59

    

Voorzieningen    

Egalisatie onderhoud (HA) 2.745.032,15 354.593,73 52.758,00  3.046.867,88

Latente bodemverplichtingen 11.139.370,26 453.367,00 145.433,88  11.447.303,38

Voorziening verbeteren achterlandverbindingen 7.619.489,00 0,00 563.618,75  7.055.870,25

Fonds inzamelen scheepsafval 726.012,58 300.000,00 971.397,07  54.615,51

Wrakkenwet 220.000,00 0,00 0,00  220.000,00

Sonate 20.931,47 0,00 20.931,47  -0,00

Egalisatie onderhoud vaartuigen (HA) 84.588,00 400.000,00 0,00  484.588,00

Fonds beheer baggerstortlocaties 5.303.010,00 53.030,00 0,00  5.356.040,00

Touringcarterminal Nieuw Europa 1.633.609,00 0,00 0,00  1.633.609,00

China Desk 0,00 110.476,00 0,00  110.476,00

Voorziening BHG4 0,00 374.000,00 0,00  374.000,00

Spinozacentrum 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00  0,00

LSFA/LSCA 2.614.603,11 0,00 2.614.603,11  0,00

Microkredieten 300.000,00 448.000,00 300.000,00  448.000,00

Totaal 33.406.645,61 2.493.466,73 5.668.742,32  30.231.370,02
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Facilitair	en	bedrijven
       

    Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per 31

Naam 01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010    

Algemene reserves    

Algemene reserve (SHI) 199.021,27 0,00 199.021,27  0,00

Algemene reserve (IBA) 3.189.882,00 50.450,00 0,00  3.240.332,00

Algemene bedrijfsreserve (PMB) 3.563.424,01 421.880,00 0,00  3.985.304,01

Algemene bedrijfsreserve (ACAM) 610.596,05 2.000,00 385.000,00  227.596,05

Algemene reserve (Wibautgroep) 194.170,00 39.970,00 0,00  234.140,00

Algemene reserve (Stadstoezicht) 4.860,49 0,00 0,00  4.860,49

Algemene reserve (Stadsbank van Lening) 5.167.643,00 0,00 818.000,00  4.349.643,00

Algemene reserve (DAB - Materiaaldienst) 1.831.535,00 584.952,00 0,00  2.416.487,00

Bedrijfsreserve (DAB - ICT Beheergroep) 713.172,00 0,00 713.172,00  0,00

Totaal 15.474.303,82 1.099.252,00 2.115.193,27  14.458.362,55

    

Overige bestemmingsreserves    

Vakantiegeld (FBA) 341.072,09 0,00 341.072,09  0,00

Wachtgeld (FBA) 298.163,00 0,00 44.481,44  253.681,56

Retourcommissie mediabeheer 110.282,01 0,00 108.171,25  2.110,76

Reserve Verbeterplan CCA 126.790,00 0,00 126.790,00  0,00

Nieuwe Toegangspassen 0,00 203.000,00 203.000,00  0,00

Vakantiegeld (GDV) 116.287,77 0,00 116.287,77  0,00

AGA 792.590,00 115.931,00 0,00  908.521,00

Bureau Integriteit 56.869,00 25.179,00 0,00  82.048,00

ABC Pool 547.470,50 44.694,00 0,00  592.164,50

Reserve Dienstverlening FBA 162.800,00 0,00 162.800,00  0,00

Reserve BRI Tranche 2 425.441,00 0,00 425.441,00  0,00

WW en wachtgeld (SHI) 293.101,01 0,00 20.973,00  272.128,01

Vakantiegeld (SHI) 337.265,84 0,00 337.265,73  0,11

Reserve Tranche 1/Transformatie (SHI) 1.108.915,00 0,00 1.108.915,00  0,00

Reserve meubilair CI&B 51.816,00 0,00 7.700,00  44.116,00

Vakantiegeld E-Net 0,31 0,00 0,00  0,31

Reserve ALL IP 942.388,00 0,00 942.388,00  0,00

Reserve Vorming DICT (DICT) 0,00 431.959,00 431.959,00  0,00

Reserve Midoffice (DICT) 0,00 282.577,00 282.577,00  0,00

Dekking kapitaallasten achterstallig onderhoud 0,00 16.060.524,00 0,00  16.060.524,00

BRI-DPG 0,00 78.568,00 0,00  78.568,00

Uitvoeringsplan 0,00 419.893,00 0,00  419.893,00

Vakantiegeld (SHP) 132.398,19 0,00 132.398,19  -0,00

Reserve WW (SHP) 90.581,82 0,00 0,00  90.581,82

Egalisatiereserve P-Net 24.308,22 0,00 10.318,28  13.989,94

Winstreserve (25%) (IBA) 818.326,95 573.119,00 0,00  1.391.445,95

Wachtgeld (IBA) 1.616.673,99 0,00 45.325,05  1.571.348,94

Vakantiegeld (IBA) 617.435,35 0,00 617.435,35  -0,00

Reserve nieuwe huisvesting (IBA) 368.016,15 0,00 109.772,00  258.244,15

Reserve Round About IBA 0,00 250.000,00 152.889,75  97.110,25

Reserve Virtuele Maquette tafel 79.502,50 0,00 54.728,25  24.774,25

Reserve Verbetering Bedrijfsvoering 219.083,65 0,00 75.992,60  143.091,05

Reserve Gemeentelijke bijdrage herstructurering  0,00 20.000.000,00 977.162,72  19.022.837,28

 Food Center Amsterdam 

Egalisatiereserve nieuwe activiteiten 1.522.745,21 136.981,00 0,00  1.659.726,21

Incassobureau 70.185,42 0,00 0,00  70.185,42

Professionalisering PMB 442.255,00 0,00 0,00  442.255,00

WW-verplichtingen (PMB) 489.600,00 0,00 0,00  489.600,00

Vakantiegeld (PMB) 468.830,00 0,00 468.830,00  0,00

Huisvesting en meubilair (PMB) 176.302,00 0,00 13.350,00  162.952,00
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Facilitair	en	bedrijven
       

    Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per 31

Naam 01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010    

WW-uitkeringen (ACAM) 178.040,17 0,00 91.155,87  86.884,30

Vakantiegeld (ACAM) 243.980,24 0,00 243.980,24  0,00

WW-verplichtingen (Wibautgroep) 15.774,00 0,00 0,00  15.774,00

Vakantiegeld (Wibautgroep) 36.946,00 0,00 36.946,00  0,00

Vakantiegeld (Stadstoezicht) 901.531,33 0,00 901.531,33  0,00

Reserve LHOR 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00  0,00

Projecten (25% van de winst) 510.461,62 1.186.144,85 0,00  1.696.606,47

Betaalautomaten 110.523,00 0,00 110.523,00  0,00

Vakantiegeld (Stadsbank van Lening) 111.644,00 0,00 111.644,00  0,00

Reserve WW (SBL) 186.127,00 0,00 29.508,86  156.618,14

Reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204 0,00 859.048,30 34.361,93  824.686,37

Exploitatieverliezen groente- en fruithal 113.445,05 0,00 0,00  113.445,05

Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam 2.838.076,70 0,00 2.838.076,70  0,00

Totaal 19.294.045,09 40.667.618,15 12.915.751,40  47.045.911,84

    

Voorzieningen    

Onderhoudsfonds (FBA) 2.237.140,65 0,00 1.021.195,08  1.215.945,57

Voorziening terugbetaling efficiencyvoordelen 600.969,00 293.351,67 894.320,67  -0,00

Sociaal Plan Cition 0,00 7.026.522,00 0,00  7.026.522,00

Gemeentelijk Wagenpark 0,00 3.646.516,00 0,00  3.646.516,00

Noordelijke ontsluiting Food Center 0,00 175.000,00 73.318,80  101.681,20

Aanspraken in het kader van spaarverlof 10.640,00 0,00 0,00  10.640,00

Bovenmatig verlof 27.420,00 0,00 18.550,00  8.870,00

Onderhoudsfonds gebouwen (Stadsbank van Lening) 164.217,50 310.488,00 332.503,00  142.202,50

=Groot onderhoud gebouw en terrein  91.356,00 96.000,00 98.824,00  88.532,00

(DAB - Materiaaldienst)     

Totaal 3.131.743,15 11.547.877,67 2.438.711,55  12.240.909,27
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Stedelijke	ontwikkeling
       

    Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per

Naam 01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010    

Algemene reserves    

Algemene reserve grondexploitatie -11.860.373,72 443.155.465,41 630.443.421,67  -199.148.329,98

Totaal -11.860.373,72 443.155.465,41 630.443.421,67  -199.148.329,98

    

Overige bestemmingsreserves    

Dienstverlening DMB (Stedelijke Ontwikkeling) 164.289,72 0,00 44.918,32  119.371,40

Eigen risico WW (DMB) 473.977,68 0,00 0,00  473.977,68

Besluit Woninggebonden Subsidies 5e fonds 1.798.182,58 2.314.041,61 2.171.019,31  1.941.204,88

Stimuleringsfonds volkshuisvesting, KTA-deel 12.077.930,63 0,00 1.331.598,31  10.746.332,32

Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel 84.696.464,41 21.053.035,94 10.122.280,00  95.627.220,35

Broedplaatsen 1.172.127,43 0,00 1.133.726,70  38.400,73

Betaalbare woningen IJburg 147.492,08 0,00 147.492,08  0,00

Aanjagen productie / jongerenhuisvesting 1.560.000,00 0,00 588.000,00  972.000,00

Vakantiegeld (Dienst Wonen) 428.552,28 0,00 428.552,28  -0,00

Creatieve Hotspots 43.712,40 640.321,60 183.250,00  500.784,00

Restantgehouden bedragen 23.622,94 0,00 23.622,94  0,00

Van koop naar huur 0,00 15.500.000,00 3.915.562,68  11.584.437,32

Bestemmingsreserves grondexploitatie 85.016.867,54 127.700.122,67 134.333.741,98  78.383.248,23

Gronddeel Stimuleringsfonds 60.737.076,08 40.395.214,78 21.258.255,68  79.874.035,18

Strategische ruimtelijke projecten 3.380.593,63 0,00 3.380.593,63  0,00

Vakantiegeld (OGA) 1.024.927,55 1.509.379,28 2.534.306,83  0,00

Inactieven (OGA) 111.830,06 0,00 111.830,06  -0,00

Aanjagen woningbouwproductie 5.122.827,53 579.500,00 1.937.870,66  3.764.456,87

Zuidelijke IJ-oevers 30.546.240,64 15.816.218,00 474.793,08  45.887.665,56

Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg 0,00 970.000,00 758.406,73  211.593,27

Reserve Groenfonds Zuidas 3.333.604,80 0,00 3.333.604,80  0,00

Reserve Zuidas Grondexploitatie 107.088.747,11 22.665.391,19 0,00  129.754.138,30

Reserve uitvoering strategiefase 0,00 351.900,00 0,00  351.900,00

Wijkaanpak 0,00 605.000,00 0,00  605.000,00

Reserve Programma Maatschappelijke Investeringen 0,00 3.915.700,00 0,00  3.915.700,00

Reserve Huisvesting OKC’s 754.000,00 0,00 0,00  754.000,00

Koers Nieuw West 0,00 1.657.036,22 0,00  1.657.036,22

Reserve restant gehouden bedragen  18.750,00 0,00 0,00  18.750,00

 Stedelijke vernieuwing 

Vakantiegeld (DAB - Geo- en Vastgoedinformatie) 197.304,30 0,00 197.304,30  0,00

Totaal 399.919.121,39 255.672.861,29 188.410.730,37  467.181.252,31

    

Voorzieningen    

Fonds Woningbedrijf 145.478,35 0,00 6.054,00  139.424,35

AMH-fonds 16.109.660,33 1.510.768,60 940.589,00  16.679.839,93

Parkeergarages Bijlmermeer 6.080.706,87 0,00 0,00  6.080.706,87

Fonds disagio leningen 298.008,87 0,00 0,00  298.008,87

EFRO Urban 2 387.313,52 0,00 387.313,52  0,00

EFRO Doelstelling 2 Groot Oost 2.669.695,28 0,00 2.625.019,00  44.676,28

BWS vrije ruimte 0,00 11.117,61 11.117,61  0,00

BWS Rente 2.609.828,90 1.491.938,33 3.801.766,33  300.000,90

Starterslening 5.437.794,08 6.038,30 138.049,00  5.305.783,38

EFRO Kansen voor West 20.598.941,00 0,00 20.598.941,00  0,00

Borgstelling leningen van Triodosbank aan broedplaatsen 0,00 1.012.500,00 0,00  1.012.500,00

Voorziening Nationaal Restauratie Fonds 0,00 1.129.898,77 0,00  1.129.898,77

Risico’s grondexploitatie 797.706.136,93 302.955.661,40 123.885.727,63  976.776.070,70

Gronddeel Stimuleringsfonds 130.161.017,04 23.732.073,72 18.948.936,00  134.944.154,76

Meten NAP net in 2004 120.000,00 60.000,00 0,00  180.000,00

Vervanging / vernieuwing Grafisch Vastgoed 665.326,00 82.110,00 0,00  747.436,00

Afbouw LMD 200.533,18 0,00 200.533,18  0,00

Totaal 983.190.440,35 331.992.106,73 171.544.046,27  1.143.638.500,81
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    Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per 31

Naam 01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010    

Overige bestemmingsreserves    

Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief) 25.582,57 0,00 13.377,77  12.204,80

Vakantiegeld (Stadsarchief) 208.010,06 0,00 208.010,06  0,00

Rampenfonds (internationale hulpverlening) 1.147.195,99 44.500,00 975.000,00  216.695,99

Vakantiegeld (BDA) 1.517.128,20 0,00 1.517.128,00  0,20

WW (BDA) 487.196,65 0,00 0,00  487.196,65

Bouwfraudegelden 190.001,93 0,00 0,00  190.001,93

Vakantiegeld wethouders 30.570,90 0,00 30.570,90  0,00

Reserve Bestuursondersteuning 675.309,91 114.931,00 349.115,00  441.125,91

Digitaal archief 701.488,56 27.667,00 184.208,00  544.947,56

Reserve Dienst ICT 714.536,25 0,00 714.536,25  0,00

WABO 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00  0,00

Vakantiegeld (Rekenkamer) 39.271,38 0,00 39.271,38  -0,00

Vakantiegeld (Raadsgriffie) 35.568,84 0,00 35.568,84  0,00

Reserve WW (Raadsgriffie) 46.376,76 0,00 0,00  46.376,76

Vierjarige reserve Raadsgriffie 148.212,88 50.369,00 157.128,26  41.453,62

Raadsonderzoeken 678.322,25 689.785,00 0,00  1.368.107,25

Vakantiegeld (VWS) 135.343,31 0,00 135.343,31  0,00

Egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen 88.521,59 0,00 6.106,31  82.415,28

Vakantiegeld (Ombudsman) 44.415,45 0,00 44.415,45  -0,00

WW (Ombudsman) 53.499,81 0,00 0,00  53.499,81

WW-uitkeringen (DPG) 284.288,69 381.148,90 177.212,54  488.225,05

Vakantiegeld (DPG) 375.011,04 0,00 375.011,04  0,00

BRI (Basisregistraties en ICT) 84.933,22 0,00 84.933,22  0,00

WW / Wachtgeld (O+S) 479.955,47 0,00 153.000,00  326.955,47

Vakantiegeld (O+S) 87.339,57 3.079,83 90.419,40  0,00

WW-uitkeringen (DPG) 381.148,90 0,00 381.148,90  0,00

Totaal 9.859.230,18 1.311.480,73 6.871.504,63  4.299.206,28

    

Voorzieningen    

Legaat van Eck 24.224,67 133,23 0,00  24.357,90

Groot onderhoud (Stadsarchief) 552.485,13 841.700,00 282.430,61  1.111.754,52

Vicarygoederen 125.084,52 0,00 0,00  125.084,52

Gildenfondsen 444.719,43 0,00 9.440,00  435.279,43

Liefdadigheidsdoelen 524.015,12 11.253,00 0,00  535.268,12

Voorziening naslepende kosten uit  0,00 226.315,00 0,00  226.315,00

 eerdere privatiseringen en verzelfstandigingen 

Voormalig personeel GCEI 1.167.537,70 393.996,00 416.461,65  1.145.072,05

Waardeoverdracht pensioenen (gewezen) wethouders 1.954.740,93 0,00 0,00  1.954.740,93

Pensioenfonds Concertgebouworkest 733.431,32 36.517,57 155.772,44  614.176,45

Pensioenfonds Crediet en Voorschot 321.585,78 13.191,26 157.860,40  176.916,64

Pensioenfonds Hulp voor Onbehuisden 415.384,02 15.936,36 283.002,96  148.317,42

Bejaardenoorden 2.179.203,44 0,00 998.279,09  1.180.924,35

Privatiseringsoperatie Slotervaartziekenhuis 2.170.692,38 0,00 1.524.155,08  646.537,30

Privatisering Stadsdrukkerij 6.538.975,81 0,00 5.602.240,20  936.735,61

Privatisering GEAM Inservice 74.720,37 281.003,61 107.070,26  248.653,72

Privatisering Omegam 1.786.115,96 71.594,70 1.249.921,03  607.789,63

Privatisering Museum voor de Moderne Kunst 400.930,17 0,00 141.847,81  259.082,36

Privatisering GEAM blauw (WGF) 276.464,16 295.686,00 80.910,90  491.239,26

Voormalig personeel GPI 189.247,70 0,00 167.761,19  21.486,51

Commissie Sanering Slotervaart 1.983.853,91 52.597,93 513.056,51  1.523.395,33

Totaal 21.863.413,18 2.239.924,66 11.690.210,13  12.413.127,05
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Algemene	dekkingsmiddelen
       

    Stand per Toevoeging Onttrekking   Stand per 31

Naam 01-01-2010 exploitatie exploitatie  31-12-2010    

Algemene reserves    

Weerstandsvermogen 144.848.177,72 5.151.822,29 0,00  150.000.000,01

Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf 69.617.451,72 0,00 7.000.000,00  62.617.451,72

Afkoopsommen erfpacht 4.167.331.271,35 167.866.078,63 54.038.128,98  4.281.159.221,00

Algemene reserve (DRO) 2.202.580,00 158.133,00 0,00  2.360.713,00

Totaal 4.383.999.480,79 173.176.033,92 61.038.128,98  4.496.137.385,73

    

Overige bestemmingsreserves    

Reserve Bouwfonds 7.292.756,30 0,00 0,00  7.292.756,30

Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam 561.026,73 470.000,00 140.832,87  890.193,86

Reserve fusie waterbeheer 58.560.081,36 2.342.403,00 3.925.126,40  56.977.357,96

Egalisatiefonds kapitaallasten 140.000.004,00 120.018.534,00 120.018.534,00  140.000.004,00

Vlakke Vloer Stadsschouwburg 0,00 4.951.000,00 0,00  4.951.000,00

Stedelijk Museum 0,00 7.200.000,00 0,00  7.200.000,00

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

Reserve incidentele ruimte 2010-2011 112.450.447,60 121.400.000,00 112.450.447,59  121.400.000,01

NUON-opbrengsten 368.694.406,14 18.317.614,22 20.000.000,00  367.012.020,36

Reserve Incidenteel 2010 gevormd uit vrijval  200.000,00 0,00 0,00  200.000,00

 facilitaire reserves in rekening 2009 (motie 434/B”) 

Reserve frictiekosten motie Mulder c.s. /  1.200.000,00 0,00 1.139.972,00  60.028,00

  heroverwegingen 

Afkoopsommen erfpacht 2e termijn 894.885,01 5.671,20 0,00  900.556,21

Egalisatiereserve splitsingsunit 1.500.000,00 0,00 0,00  1.500.000,00

Reserve bedrijfsvoering (OGA) 699.234,51 1.207.645,45 633.456,57  1.273.423,39

Wachtgeldfonds (DBGA) 90.885,81 0,00 90.885,81  -0,00

Vakantiegeld (DBGA) 633.742,02 0,00 633.742,02  0,00

Basisregister WOZ 904.309,00 0,00 300.560,76  603.748,24

Wegwerken voorraden bezwaren en verzoeken 0,00 450.000,00 370.686,41  79.313,59

Reserve WW (DWI) 1.607.195,23 0,00 0,00  1.607.195,23

Vakantiegeld (DIVV) 932.659,37 0,00 932.659,37  0,00

Reserve WW-premies (dIVV) 316.657,87 0,00 105.611,45  211.046,42

Vakantiegeld (DRO) 548.677,00 0,00 548.677,00  0,00

Totaal 781.788.341,95 276.362.867,87 261.291.192,25  796.860.017,57

    

Voorzieningen    

Garanties, geldleningen en claims 21.247.368,92 3.400.000,00 21.012.368,00  3.635.000,92

Verstrekte geldleningen 3.211.279,70 1.407.487,00 0,00  4.618.766,70

Voorziening voor contractkosten energie deelnemingen 0,20 0,00 0,00  0,20

Juridische risico’s 49.286.878,06 19.175.000,00 33.061.877,00  35.400.001,06

Sophia Augusta / Lopez Suasso 609.761,60 3.354,00 0,00  613.115,60

Willet Holthuysen 148.148,24 815,00 0,00  148.963,24

Risico’s Beurs van Berlage 1.009.747,30 0,00 0,00  1.009.747,30

Escrow rekening NUON 36.673.667,11 263.455,00 18.344.899,00  18.592.223,11

Risico Voorziening 0,00 75.000.000,00 0,00  75.000.000,00

Totaal 112.186.851,13 99.250.111,00 72.419.144,00  139.017.818,13
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tement

NR Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger I N D I C A T O R E N

V&J A1 Verzameluitkering Justitie Regeling verzameluitkering Gemeenten Besteding 2010
Aard controle R

€ 1.106.647

BZK C2 Verzameluitkering WWI Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten Besteding t/m 2010

Aard controle R

€ 11.058.854

BZK C3 Brede doeluitkering 
Sociaal, Integratie en 
Veiligheid (GSB/SIV)

Besluit brede doel uitkering 
sociaal, integratie en 
veiligheid (SIV) en 
Uitvoerings regeling brede 
doeluitkering sociaal, 
integratie en veiligheid

Gemeenten G31 In 2010 en 2011 
alsnog te realiseren 
doelstellingen en 
prestatieafspraken 
in aantallen die 
met het Rijk zijn 
overeengekomen 
o.b.v. het stedelijk 
meerjaren ontwik-
kelingsprogramma 
(MOP), die zijn 
vastgelegd in het 
GSB-convenant per 
stad (prestatielijst) 
en in de GSB III-
periode (deels) niet 
zijn gehaald.

Hieronder per regel 
één doelstelling / 
prestatieafspraak 
/ (sub)indicator 
invullen en in de 
kolommen ernaast 
de verantwoordings-
informatie

Aard controle n.v.t.

Afspraak

Verantwoording in 
SiSa 2010 is facul-
tatief. In SiSa 2011 
is verantwoording 
verplicht.

Aard controle D1

Realisatie

Verantwoording in 
SiSa 2010 is facul-
tatief. In SiSa 2011 
is verantwoording 
verplicht.

Aard controle D1

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

Onderdeel inburgering 
BDU SIV: Regeling inbur-
gering G31.
N.B. Inburgeringsindica-
toren niet zelf toevoegen, 
maar uitsluitend de hier-
naast vermelde indicatoren 
invullen.

Aantal inburge-
ringsplichtigen en 
vrijwillige inburge-
raars voor wie in de 
jaren 2007 t/m 2009 
voor het eerst een 
inburgeringsvoorzie-
ning is vastgesteld 
èn die binnen 3 
kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorzie-
ning hebben deel-
genomen aan het 
inburgeringsexamen

Indicator verant-
woorden in SiSa 
2011 op basis van 
gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI); 
verantwoording 
in SiSa 2010 is 
facultatief.

Realisatie

Aard controle D1

Aantal inburge-
ringsplichtigen en 
vrijwillige inburge-
raars voor wie in 
de jaren 2007 t/m 
2009 voor het eerst 
een gecombineerde 
inburgeringsvoorzie-
ning is vastgesteld 
èn die binnen 3 
kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorzie-
ning hebben deel-
genomen aan het 
inburgeringsexamen

Indicator verant-
woorden in SiSa 
2011 op basis van 
gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI); 
verantwoording 
in SiSa 2010 is 
facultatief.

Realisatie

Aard controle D1

Aantal inburge-
ringsplichtigen, 
als bedoeld in 
het besluit van de 
Staatssecretaris van 
Justitie van 12 juni 
2007, nr. 2007/11, 
voor wie een inbur-
geringsvoorziening 
is vastgesteld in 
de jaren 2007 t/m 
2009 èn die binnen 
3 kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorzie-
ning hebben deel-
genomen aan het 
inburgeringsexamen 
(gepardonneerden)

Indicator verant-
woorden in SiSa 
2011 op basis van 
gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI); 
verantwoording 
in SiSa 2010 is 
facultatief.

Realisatie

Aard controle D1

Aantal geestelijk 
bedienaren voor 
wie in de jaren 2007 
t/m 2009 voor het 
eerst een inburge-
ringsvoorziening 
is vastgesteld 
èn die binnen 3 
kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorzie-
ning hebben deel-
genomen aan het 
inburgeringsexamen

Indicator verant-
woorden in SiSa 
2011 op basis van 
gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI); 
verantwoording 
in SiSa 2010 is 
facultatief.

Realisatie

Aard controle D1

Aantal geestelijk 
bedienaren voor 
wie in de jaren 2007 
t/m 2009 voor het 
eerst een inburge-
ringsvoorziening is 
vastgesteld èn die 
binnen 3 kalender-
jaren na vaststelling 
van de inburgerings-
voorziening hebben 
deelgenomen aan 
het aanvullend 
praktijkdeel van het 
inburgeringsexamen

Indicator verant-
woorden in SiSa 
2011 op basis van 
gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI); 
verantwoording 
in SiSa 2010 is 
facultatief.

Realisatie

Aard controle D1

4.633 177 266 7 5
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V&J A1 Verzameluitkering Justitie Regeling verzameluitkering Gemeenten Besteding 2010
Aard controle R

€ 1.106.647

BZK C2 Verzameluitkering WWI Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten Besteding t/m 2010

Aard controle R

€ 11.058.854

BZK C3 Brede doeluitkering 
Sociaal, Integratie en 
Veiligheid (GSB/SIV)

Besluit brede doel uitkering 
sociaal, integratie en 
veiligheid (SIV) en 
Uitvoerings regeling brede 
doeluitkering sociaal, 
integratie en veiligheid

Gemeenten G31 In 2010 en 2011 
alsnog te realiseren 
doelstellingen en 
prestatieafspraken 
in aantallen die 
met het Rijk zijn 
overeengekomen 
o.b.v. het stedelijk 
meerjaren ontwik-
kelingsprogramma 
(MOP), die zijn 
vastgelegd in het 
GSB-convenant per 
stad (prestatielijst) 
en in de GSB III-
periode (deels) niet 
zijn gehaald.

Hieronder per regel 
één doelstelling / 
prestatieafspraak 
/ (sub)indicator 
invullen en in de 
kolommen ernaast 
de verantwoordings-
informatie

Aard controle n.v.t.

Afspraak

Verantwoording in 
SiSa 2010 is facul-
tatief. In SiSa 2011 
is verantwoording 
verplicht.

Aard controle D1

Realisatie

Verantwoording in 
SiSa 2010 is facul-
tatief. In SiSa 2011 
is verantwoording 
verplicht.

Aard controle D1

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

Onderdeel inburgering 
BDU SIV: Regeling inbur-
gering G31.
N.B. Inburgeringsindica-
toren niet zelf toevoegen, 
maar uitsluitend de hier-
naast vermelde indicatoren 
invullen.

Aantal inburge-
ringsplichtigen en 
vrijwillige inburge-
raars voor wie in de 
jaren 2007 t/m 2009 
voor het eerst een 
inburgeringsvoorzie-
ning is vastgesteld 
èn die binnen 3 
kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorzie-
ning hebben deel-
genomen aan het 
inburgeringsexamen

Indicator verant-
woorden in SiSa 
2011 op basis van 
gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI); 
verantwoording 
in SiSa 2010 is 
facultatief.

Realisatie

Aard controle D1

Aantal inburge-
ringsplichtigen en 
vrijwillige inburge-
raars voor wie in 
de jaren 2007 t/m 
2009 voor het eerst 
een gecombineerde 
inburgeringsvoorzie-
ning is vastgesteld 
èn die binnen 3 
kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorzie-
ning hebben deel-
genomen aan het 
inburgeringsexamen

Indicator verant-
woorden in SiSa 
2011 op basis van 
gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI); 
verantwoording 
in SiSa 2010 is 
facultatief.

Realisatie

Aard controle D1

Aantal inburge-
ringsplichtigen, 
als bedoeld in 
het besluit van de 
Staatssecretaris van 
Justitie van 12 juni 
2007, nr. 2007/11, 
voor wie een inbur-
geringsvoorziening 
is vastgesteld in 
de jaren 2007 t/m 
2009 èn die binnen 
3 kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorzie-
ning hebben deel-
genomen aan het 
inburgeringsexamen 
(gepardonneerden)

Indicator verant-
woorden in SiSa 
2011 op basis van 
gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI); 
verantwoording 
in SiSa 2010 is 
facultatief.

Realisatie

Aard controle D1

Aantal geestelijk 
bedienaren voor 
wie in de jaren 2007 
t/m 2009 voor het 
eerst een inburge-
ringsvoorziening 
is vastgesteld 
èn die binnen 3 
kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorzie-
ning hebben deel-
genomen aan het 
inburgeringsexamen

Indicator verant-
woorden in SiSa 
2011 op basis van 
gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI); 
verantwoording 
in SiSa 2010 is 
facultatief.

Realisatie

Aard controle D1

Aantal geestelijk 
bedienaren voor 
wie in de jaren 2007 
t/m 2009 voor het 
eerst een inburge-
ringsvoorziening is 
vastgesteld èn die 
binnen 3 kalender-
jaren na vaststelling 
van de inburgerings-
voorziening hebben 
deelgenomen aan 
het aanvullend 
praktijkdeel van het 
inburgeringsexamen

Indicator verant-
woorden in SiSa 
2011 op basis van 
gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI); 
verantwoording 
in SiSa 2010 is 
facultatief.

Realisatie

Aard controle D1

4.633 177 266 7 5
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Besteding 2010 (in-
clusief inburgering) 
ten laste van de 
Rijksmiddelen

Aard controle R

Openstaande ver-
plichting voor gere-
aliseerde prestaties/
activiteiten BDU SIV 
(incl. inburgering) 
die tot en met 2010 
reeds zijn uitge-
voerd (en in 2011 
nog tot betaling 
komt). Dit bedrag 
maakt onderdeel 
uit van Besteding 
2010 inclusief inbur-
gering en wordt in 
onderstaande cel 
afzonderlijk zicht-
baar gemaakt.

Aard controle R

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle 

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

19.235.000 0 0 0

BZK C4 Tijdelijke stimuleringsrege-
ling woningbouwprojecten 
2009 tweede tranche

Tijdelijke stimuleringsrege-
ling woningbouwprojecten 
2009 tweede tranche

Gemeenten Hieronder per regel 
één beschikkings-
nummer en in de 
kolommen ernaast 
de verantwoordings-
informatie

Aard controle n.v.t.

Aantal woningen 
waarvan de bouw 
voor 1 juli 2010 
is gestart of 
voortgezet

Aard controle D1

SW03632902 205

SW03632905 50

SW03632910 21

SW03632912 62

SW03632913 115

SW03632915 26

BZK C5 Tijdelijke stimulerings-
regeling woningbouw-
projecten 2009 derde 
tranche

Tijdelijke stimuleringsrege-
ling woningbouwprojecten 
2009 derde tranche

Gemeenten Hieronder per regel 
één beschikkings-
nummer en in de 
kolommen ernaast 
de verantwoordings-
informatie

Aard controle n.v.t.

Aantal woningen 
waarvan de bouw 
voor 1 januari 
2011 is gestart of 
voortgezet 

Aard controle D1

SW03633901 47

SW03633903 56

SW03633904 14

SW03633905 162

SW03633909 30

SW03633910 26

SW03633911 137

SW03633913 42

SW03633914 22

SW03633915 22

SW03633917 229

SW03633918 149

SW03633920 34

SW03633921 156

SW03633925 60

BZK C9 Excellente gebieden inno-
vatieve energiebesparing 
in de nieuwbouw

Begroting WWI

Brief van de Minister voor 
WWI van 22-12-2009, 
kenmerk SB2009066621

Gemeenten In 2010 gestart met 
project ja/nee?

Aard controle D1

Toelichting

Aard controle n.v.t.

nee
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Besteding 2010 (in-
clusief inburgering) 
ten laste van de 
Rijksmiddelen

Aard controle R

Openstaande ver-
plichting voor gere-
aliseerde prestaties/
activiteiten BDU SIV 
(incl. inburgering) 
die tot en met 2010 
reeds zijn uitge-
voerd (en in 2011 
nog tot betaling 
komt). Dit bedrag 
maakt onderdeel 
uit van Besteding 
2010 inclusief inbur-
gering en wordt in 
onderstaande cel 
afzonderlijk zicht-
baar gemaakt.

Aard controle R

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle 

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

19.235.000 0 0 0

BZK C4 Tijdelijke stimuleringsrege-
ling woningbouwprojecten 
2009 tweede tranche

Tijdelijke stimuleringsrege-
ling woningbouwprojecten 
2009 tweede tranche

Gemeenten Hieronder per regel 
één beschikkings-
nummer en in de 
kolommen ernaast 
de verantwoordings-
informatie

Aard controle n.v.t.

Aantal woningen 
waarvan de bouw 
voor 1 juli 2010 
is gestart of 
voortgezet

Aard controle D1

SW03632902 205

SW03632905 50

SW03632910 21

SW03632912 62

SW03632913 115

SW03632915 26

BZK C5 Tijdelijke stimulerings-
regeling woningbouw-
projecten 2009 derde 
tranche

Tijdelijke stimuleringsrege-
ling woningbouwprojecten 
2009 derde tranche

Gemeenten Hieronder per regel 
één beschikkings-
nummer en in de 
kolommen ernaast 
de verantwoordings-
informatie

Aard controle n.v.t.

Aantal woningen 
waarvan de bouw 
voor 1 januari 
2011 is gestart of 
voortgezet 

Aard controle D1

SW03633901 47

SW03633903 56

SW03633904 14

SW03633905 162

SW03633909 30

SW03633910 26

SW03633911 137

SW03633913 42

SW03633914 22

SW03633915 22

SW03633917 229

SW03633918 149

SW03633920 34

SW03633921 156

SW03633925 60

BZK C9 Excellente gebieden inno-
vatieve energiebesparing 
in de nieuwbouw

Begroting WWI

Brief van de Minister voor 
WWI van 22-12-2009, 
kenmerk SB2009066621

Gemeenten In 2010 gestart met 
project ja/nee?

Aard controle D1

Toelichting

Aard controle n.v.t.

nee
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OCW D1 Regionale meld- en 
coördinatie centra 
 voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale meld- en 
coördinatiefunctie voortij-
dig schoolverlaten

Gemeenten Besteding 2010

Aard controle R

Opgebouwde 
reserve ultimo 2009

Aard controle R

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 1.424.000 -€ 108.372 

OCW D4 Regeling brede scholen 
2009

Regeling stimulering 
aanpassing huisvesting 
brede scholen

Gemeenten Aantal afgeronde 
projecten in 2010

Aard controle R

Besteding 2010

Aard controle R

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Eindverantwoording 
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

1 € 209.855 Nee

OCW D5 Regeling verbetering 
binnenklimaat primair 
onderwijs 2009

Regeling verbetering 
binnenklimaat primair 
onderwijs 2009

Gemeenten Besteding tot en 
met 2010 ten laste 
van rijksmiddelen

Aard controle R

Eindverantwoording 
Ja/Nee

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle n.v.t.

€ 949.496 nee

Alleen invullen bij 
eindverantwoording:

Brinnummer

Aard controle n.v.t.

Alleen invullen bij 
eindverantwoording:

Alle activiteiten 
afgerond
Ja/Nee

Aard controle D2

Alleen invullen bij 
eindverantwoording:

Toelichting per 
brinnummer welke 
activiteit(en) niet zijn 
afgerond en daarbij 
het bijbehorende 
bedrag exclusief 
40% cofinanciering 
noemen

Aard controle n.v.t.

I&M E5 Verzameluitkering VROM Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten Besteding t/m 2010

Aard controle R

€ 7.570.154

I&M E6 Bodemsanering (excl. 
Bedrijvenregeling)

Wet bodembescherming 
(Wbb), Besluit financiële 
bepalingen bodem-
sanering en Regeling 
financiële bepalingen 
bodemsanering;

Provincies en gemeenten Besteding 2010 uit 
Wbb

Aard controle R

Besteding 2010 
uit FES

Aard controle R

Bestedingen (Wbb) 
van vóór 2010, 
waarvan de uitgave 
in of na 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven (Wbb) van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Bestedingen (FES) 
van vóór 2010, 
waarvan de uitgave 
in of na 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven (FES) van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Eindverantwoording 
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Aantal saneringen 
(in te vullen zodra 
de prestaties be-
haald zijn)

Aard controle D1

Aantal bodemon-
derzoeken (in te 
vullen zodra de 
prestaties behaald 
zijn)

Aard controle D1

Aantal m2 gesa-
neerd oppervlakte 
(inclusief SEB) (in 
te vullen zodra de 
prestaties behaald 
zijn)

Aard controle D1

Aantal m3 gesa-
neerde grond (inclu-
sief SEB) (in te vullen 
zodra de prestaties 
behaald zijn)

Aard controle D1

Aantal m3 gesa-
neerd verontreinigd 
grondwater (inclu-
sief SEB) (in te vullen 
zodra de prestaties 
behaald zijn)

Aard controle D1

€ 254 € 567 € 615.051 € 2.053.909 € 1.084.814 

I&M E9B Programma Externe Veilig-
heid (EV)

Provinciale beschikking en/
of verordening

Gemeenten (SiSa tussen 
medeoverheden)

Besteding 2010 ten 
laste van provinciale 
middelen

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 235.130 ja € 2.522 
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OCW D1 Regionale meld- en 
coördinatie centra 
 voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale meld- en 
coördinatiefunctie voortij-
dig schoolverlaten

Gemeenten Besteding 2010

Aard controle R

Opgebouwde 
reserve ultimo 2009

Aard controle R

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 1.424.000 -€ 108.372 

OCW D4 Regeling brede scholen 
2009

Regeling stimulering 
aanpassing huisvesting 
brede scholen

Gemeenten Aantal afgeronde 
projecten in 2010

Aard controle R

Besteding 2010

Aard controle R

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Eindverantwoording 
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

1 € 209.855 Nee

OCW D5 Regeling verbetering 
binnenklimaat primair 
onderwijs 2009

Regeling verbetering 
binnenklimaat primair 
onderwijs 2009

Gemeenten Besteding tot en 
met 2010 ten laste 
van rijksmiddelen

Aard controle R

Eindverantwoording 
Ja/Nee

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle n.v.t.

€ 949.496 nee

Alleen invullen bij 
eindverantwoording:

Brinnummer

Aard controle n.v.t.

Alleen invullen bij 
eindverantwoording:

Alle activiteiten 
afgerond
Ja/Nee

Aard controle D2

Alleen invullen bij 
eindverantwoording:

Toelichting per 
brinnummer welke 
activiteit(en) niet zijn 
afgerond en daarbij 
het bijbehorende 
bedrag exclusief 
40% cofinanciering 
noemen

Aard controle n.v.t.

I&M E5 Verzameluitkering VROM Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten Besteding t/m 2010

Aard controle R

€ 7.570.154

I&M E6 Bodemsanering (excl. 
Bedrijvenregeling)

Wet bodembescherming 
(Wbb), Besluit financiële 
bepalingen bodem-
sanering en Regeling 
financiële bepalingen 
bodemsanering;

Provincies en gemeenten Besteding 2010 uit 
Wbb

Aard controle R

Besteding 2010 
uit FES

Aard controle R

Bestedingen (Wbb) 
van vóór 2010, 
waarvan de uitgave 
in of na 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven (Wbb) van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Bestedingen (FES) 
van vóór 2010, 
waarvan de uitgave 
in of na 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven (FES) van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Eindverantwoording 
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Aantal saneringen 
(in te vullen zodra 
de prestaties be-
haald zijn)

Aard controle D1

Aantal bodemon-
derzoeken (in te 
vullen zodra de 
prestaties behaald 
zijn)

Aard controle D1

Aantal m2 gesa-
neerd oppervlakte 
(inclusief SEB) (in 
te vullen zodra de 
prestaties behaald 
zijn)

Aard controle D1

Aantal m3 gesa-
neerde grond (inclu-
sief SEB) (in te vullen 
zodra de prestaties 
behaald zijn)

Aard controle D1

Aantal m3 gesa-
neerd verontreinigd 
grondwater (inclu-
sief SEB) (in te vullen 
zodra de prestaties 
behaald zijn)

Aard controle D1

€ 254 € 567 € 615.051 € 2.053.909 € 1.084.814 

I&M E9B Programma Externe Veilig-
heid (EV)

Provinciale beschikking en/
of verordening

Gemeenten (SiSa tussen 
medeoverheden)

Besteding 2010 ten 
laste van provinciale 
middelen

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 235.130 ja € 2.522 
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Hieronder per regel 
één beschikkings-
nummer en in de 
kolommen ernaast 
de verantwoordings-
informatie

Aard controle n.v.t.

Percentage van de 
verstrekte bijdrage 
2010 dat is gebruikt 
voor het in dienst 
nemen vast perso-
neel EV

Aard controle D2

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

2010-1878 95,00%

2009-53980 50,00%

I&M E10 Tijdelijke  
subsidieregeling 
Innovatieprogramma 
Mooi Nederland

Tijdelijke subsidie regeling 
innovatie programma 
Mooi Nederland

Provincies en gemeenten Besteding 2010

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 2.901 nee € 0 € 0 

I&M E11 Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit 
(NSL)

Subsidieregeling program-
mafinanciering lokale 
luchtkwaliteitsmaatregelen 
en Besluit milieusubsidies

Provincies Besteding 2010 
uit rijksmiddelen 
(excl. besteding uit 
ontvangen rente 
opbrengsten)

Aard controle R

Besteding 2010 uit 
eigen middelen

Aard controle R

Besteding 2010 
uit bijdragen door 
derden = contract-
partners (niet rijk of 
medeoverheid)

Aard controle R

Besteding 2010 
uit rentebaten 
medeoverheid op 
door rijk verstrekte 
bijdrage NSL

Aard controle R

Teruggestort/
verrekend in 2010 
in verband met 
niet uitgevoerde 
maatregelen

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

I&M E11B Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit 
(NSL)

Provinciale beschikking en/
of verordening

Gemeenten en gemeen-
schappelijke regelingen 
(Wgr) (SiSa tussen 
medeoverheden)

Besteding 2010 uit 
eigen middelen

Aard controle R

Besteding 2010 
uit bijdragen 
door derden = 
contractpartners 
(niet rijk, provincie 
of gemeente)

Aard controle R

Besteding 2010 
uit rentebaten 
gemeente op door 
provincie verstrekte 
bijdrage NSL

Aard controle R

Teruggestort/
verrekend in 2010 
in verband met 
niet uitgevoerde 
maatregelen

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 177.585,57 € 0 € 0 € 0 nee € 0 € 0 

Hieronder per regel 
één beschikkings-
nummer en in de 
kolommen ernaast 
de verantwoordings-
informatie

Aard controle n.v.t.

Besteding 2010 t.l.v. 
provincie

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

VROM bijdrage 
i.h.k. van nationaal 
Samenwerkings-
programma Lucht-
kwaliteit Kenmerk 
LMV/2006335774

€ 1.106.521,69 ja

Subsidieverordening 
lokale maatregelen 
luchtkwaliteit 
Noord Holland 
2008 (2e tranche) 
(2008/41069)

€ 3.874.566,03 ja

Subsidieprogram-
mafinancieringen 
lokale luchtkwali-
teitsmaatregelen 
3e tranche kenmerk 
2009-74992

€ 2.705.999,24 nee

I&M E19 Nota Ruimte project 
Noordelijke IJ-oevers

Wet Ruimtelijke Ordening 
Besluit Ruimtelijke 
Ordening

Gemeente Amsterdam Besteding 2010 
(excl. Betoncentrale)

Aard controle R

Bijdrage particuliere 
grondeigenaren

Aard controle R

Verwervingskosten 
betoncentrale

Aard controle R

Verwachte 
einddatum project 
afspraak

Aard controle R

Verwachte 
einddatum project 
realisatie

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 2.502.633 € 0 € 20.604.757 2012 2012 nee nvt nvt
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Hieronder per regel 
één beschikkings-
nummer en in de 
kolommen ernaast 
de verantwoordings-
informatie

Aard controle n.v.t.

Percentage van de 
verstrekte bijdrage 
2010 dat is gebruikt 
voor het in dienst 
nemen vast perso-
neel EV

Aard controle D2

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

2010-1878 95,00%

2009-53980 50,00%

I&M E10 Tijdelijke  
subsidieregeling 
Innovatieprogramma 
Mooi Nederland

Tijdelijke subsidie regeling 
innovatie programma 
Mooi Nederland

Provincies en gemeenten Besteding 2010

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 2.901 nee € 0 € 0 

I&M E11 Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit 
(NSL)

Subsidieregeling program-
mafinanciering lokale 
luchtkwaliteitsmaatregelen 
en Besluit milieusubsidies

Provincies Besteding 2010 
uit rijksmiddelen 
(excl. besteding uit 
ontvangen rente 
opbrengsten)

Aard controle R

Besteding 2010 uit 
eigen middelen

Aard controle R

Besteding 2010 
uit bijdragen door 
derden = contract-
partners (niet rijk of 
medeoverheid)

Aard controle R

Besteding 2010 
uit rentebaten 
medeoverheid op 
door rijk verstrekte 
bijdrage NSL

Aard controle R

Teruggestort/
verrekend in 2010 
in verband met 
niet uitgevoerde 
maatregelen

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

I&M E11B Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit 
(NSL)

Provinciale beschikking en/
of verordening

Gemeenten en gemeen-
schappelijke regelingen 
(Wgr) (SiSa tussen 
medeoverheden)

Besteding 2010 uit 
eigen middelen

Aard controle R

Besteding 2010 
uit bijdragen 
door derden = 
contractpartners 
(niet rijk, provincie 
of gemeente)

Aard controle R

Besteding 2010 
uit rentebaten 
gemeente op door 
provincie verstrekte 
bijdrage NSL

Aard controle R

Teruggestort/
verrekend in 2010 
in verband met 
niet uitgevoerde 
maatregelen

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 177.585,57 € 0 € 0 € 0 nee € 0 € 0 

Hieronder per regel 
één beschikkings-
nummer en in de 
kolommen ernaast 
de verantwoordings-
informatie

Aard controle n.v.t.

Besteding 2010 t.l.v. 
provincie

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

VROM bijdrage 
i.h.k. van nationaal 
Samenwerkings-
programma Lucht-
kwaliteit Kenmerk 
LMV/2006335774

€ 1.106.521,69 ja

Subsidieverordening 
lokale maatregelen 
luchtkwaliteit 
Noord Holland 
2008 (2e tranche) 
(2008/41069)

€ 3.874.566,03 ja

Subsidieprogram-
mafinancieringen 
lokale luchtkwali-
teitsmaatregelen 
3e tranche kenmerk 
2009-74992

€ 2.705.999,24 nee

I&M E19 Nota Ruimte project 
Noordelijke IJ-oevers

Wet Ruimtelijke Ordening 
Besluit Ruimtelijke 
Ordening

Gemeente Amsterdam Besteding 2010 
(excl. Betoncentrale)

Aard controle R

Bijdrage particuliere 
grondeigenaren

Aard controle R

Verwervingskosten 
betoncentrale

Aard controle R

Verwachte 
einddatum project 
afspraak

Aard controle R

Verwachte 
einddatum project 
realisatie

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 2.502.633 € 0 € 20.604.757 2012 2012 nee nvt nvt
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I&M E25 Beleidsregeling subsidies 
Budget Investeringen 
Ruimtelijke Kwaliteit  
(BIRK)

Beleidsregeling subsidies 
Budget Investeringen 
Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Provincies en gemeenten Besteding 2010 
excl. Bestedingen 
uit baten exploitatie

Aard controle R

Berekende bate 
boven drempel-
waarde ten behoeve 
van benefit sharing

Alleen in te vullen 
na afloop project

Aard controle R

Aantal gerealiseerde 
projecten

Alleen in te vullen 
na afloop project

Aard controle D1

Aantal gerealiseerde 
kwaliteitsdragers

Alleen in te vullen 
na afloop project

Aard controle D1

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 109.154 Nee € 106.984 

I&M E26 Spoorse doorsnijdingen Regeling eenmalige 
uitkeringen spoorse 
doorsnijdingen.

Gemeenten Aantal afgeronde 
projecten

Afspraak

Aard controle R

Aantal afgeronde 
projecten

Realisatie

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

1 nog niet gestart nog niet gestart

I&M E32 Taxibeleid G4 Taxiconvenant G4 
2008-2009

Gemeenten Besteding 2010

Aard controle R

Eindverantwoording 
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 2.712.176

EL&I F3 Verzameluitkering LNV Regeling verzameluitkering Gemeenten Besteding 2010

Aard controle R

€ 349.592

EL&I F8 Subsidieregeling aanpak 
urgente bedrijfslocaties

Subsidieregeling aanpak 
urgente bedrijfslocaties

Gemeenten Hieronder per regel 
één projectkenmerk 
en in de kolommen 
ernaast de verant-
woordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Uitkomst tweede 
meting naar de 
ernst van de crimi-
naliteit, die door 
het project wordt 
aangepakt.

Aard controle R

Project AUB 06013 Ontwikkeling 2007 
-> 2009: Aangiften 
-15%, meldingen 
drugs/drankoverlast 
-59%, meldingen 
horeca-overlast 
-50%, misdrijven 
drugshandel -38%, 
Veiligheidsindex 
(objectief) -31%

€ 595.967 Met name groot 
effect op zaken die 
niet in aangifte cijfers 
terug komen: over-
last (drugsgerela-
teerd, van jongeren 
en horeca). De 
Veiligheids index 
geeft min of meer 
een gemiddelde: 
hierin zijn verrekend 
aangifte cijfers, mel-
dingen overlast en 
cijfers over slachtof-
ferschap (bewoners-
onderzoek).

€ 0 ja

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 0 € 0
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I&M E25 Beleidsregeling subsidies 
Budget Investeringen 
Ruimtelijke Kwaliteit  
(BIRK)

Beleidsregeling subsidies 
Budget Investeringen 
Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Provincies en gemeenten Besteding 2010 
excl. Bestedingen 
uit baten exploitatie

Aard controle R

Berekende bate 
boven drempel-
waarde ten behoeve 
van benefit sharing

Alleen in te vullen 
na afloop project

Aard controle R

Aantal gerealiseerde 
projecten

Alleen in te vullen 
na afloop project

Aard controle D1

Aantal gerealiseerde 
kwaliteitsdragers

Alleen in te vullen 
na afloop project

Aard controle D1

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 109.154 Nee € 106.984 

I&M E26 Spoorse doorsnijdingen Regeling eenmalige 
uitkeringen spoorse 
doorsnijdingen.

Gemeenten Aantal afgeronde 
projecten

Afspraak

Aard controle R

Aantal afgeronde 
projecten

Realisatie

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

1 nog niet gestart nog niet gestart

I&M E32 Taxibeleid G4 Taxiconvenant G4 
2008-2009

Gemeenten Besteding 2010

Aard controle R

Eindverantwoording 
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota 
baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 2.712.176

EL&I F3 Verzameluitkering LNV Regeling verzameluitkering Gemeenten Besteding 2010

Aard controle R

€ 349.592

EL&I F8 Subsidieregeling aanpak 
urgente bedrijfslocaties

Subsidieregeling aanpak 
urgente bedrijfslocaties

Gemeenten Hieronder per regel 
één projectkenmerk 
en in de kolommen 
ernaast de verant-
woordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Uitkomst tweede 
meting naar de 
ernst van de crimi-
naliteit, die door 
het project wordt 
aangepakt.

Aard controle R

Project AUB 06013 Ontwikkeling 2007 
-> 2009: Aangiften 
-15%, meldingen 
drugs/drankoverlast 
-59%, meldingen 
horeca-overlast 
-50%, misdrijven 
drugshandel -38%, 
Veiligheidsindex 
(objectief) -31%

€ 595.967 Met name groot 
effect op zaken die 
niet in aangifte cijfers 
terug komen: over-
last (drugsgerela-
teerd, van jongeren 
en horeca). De 
Veiligheids index 
geeft min of meer 
een gemiddelde: 
hierin zijn verrekend 
aangifte cijfers, mel-
dingen overlast en 
cijfers over slachtof-
ferschap (bewoners-
onderzoek).

€ 0 ja

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 0 € 0
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SZW G1C Wet sociale werkvoorzie-
ning (Wsw)

Wet sociale werkvoorzie-
ning (Wsw)

Gemeente die uitvoering 
geheel of gedeeltelijk 
heeft uitbesteed aan 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr

Het totaal aantal ge-
indiceerde inwoners 
per gemeente dat 
een dienstbetrek-
king heeft of op de 
wachtlijst staat en 
beschikbaar is om 
een dienstbetrek-
king als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, 
of artikel 7 van de 
wet te aanvaarden 
op 31 december 
2010,
exclusief deel open-
baar lichaam

Aard controle R

Het totaal aantal 
inwoners dat is 
uitgestroomd uit het 
werknemersbestand 
in 2010, uitgedrukt 
in arbeidsjaren,
exclusief deel open-
baar lichaam

Aard controle R

4.863,75 230,95

G1C-2 Het totaal aantal 
gerealiseerde 
arbeidsplaatsen 
voor geïndiceerde 
inwoners in 2010, 
uitgedrukt in 
arbeidsjaren

inclusief deel open-
bare lichamen
in te vullen in SiSa 
2011

Aard controle R

Het totaal aantal 
gerealiseerde bege-
leid werkenplekken 
voor geïndiceerde 
inwoners in 2010, 
uitgedrukt in 
arbeidsjaren

inclusief deel open-
bare lichamen
in te vullen in SiSa 
2011

Aard controle R

SZW G2 Gebundelde uitkering 
(WWB+WIJ+IOAW+ 
IOAZ+levens onderhoud 
beginnende zelfstandigen 
Bbz 2004+WWIK)

Wet werk en bijstand 
(WWB)

Gemeenten Besteding 2010 
WWB-inkomensdeel

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 WWB-
inkomensdeel (excl. 
Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen WWB-
inkomensdeel van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven WWB-
inkomensdeel van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 502.764.435 € 15.841.829 

Wet investeren in jongeren 
(WIJ) 

Gemeenten Besteding 2010 WIJ

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 WIJ 
(excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen WIJ 
van vóór 2010, 
waarvan de uitgave 
in of na 2010 plaats-
vindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven WIJ van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 9.137.461 € 223.754 

Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk ar-
beidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Gemeenten Besteding 2010 
IOAW 

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 IOAW 
(excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen IOAW 
van vóór 2010, 
waarvan de uitgave 
in of na 2010 plaats-
vindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven IOAW van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 5.756.853 € 79.209 

Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk ar-
beidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Gemeenten Besteding 2010 
IOAZ 

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 IOAZ 
(excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen IOAZ 
van vóór 2010, 
waarvan de uitgave 
in of na 2010 plaats-
vindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven IOAZ van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R
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SZW G1C Wet sociale werkvoorzie-
ning (Wsw)

Wet sociale werkvoorzie-
ning (Wsw)

Gemeente die uitvoering 
geheel of gedeeltelijk 
heeft uitbesteed aan 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr

Het totaal aantal ge-
indiceerde inwoners 
per gemeente dat 
een dienstbetrek-
king heeft of op de 
wachtlijst staat en 
beschikbaar is om 
een dienstbetrek-
king als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, 
of artikel 7 van de 
wet te aanvaarden 
op 31 december 
2010,
exclusief deel open-
baar lichaam

Aard controle R

Het totaal aantal 
inwoners dat is 
uitgestroomd uit het 
werknemersbestand 
in 2010, uitgedrukt 
in arbeidsjaren,
exclusief deel open-
baar lichaam

Aard controle R

4.863,75 230,95

G1C-2 Het totaal aantal 
gerealiseerde 
arbeidsplaatsen 
voor geïndiceerde 
inwoners in 2010, 
uitgedrukt in 
arbeidsjaren

inclusief deel open-
bare lichamen
in te vullen in SiSa 
2011

Aard controle R

Het totaal aantal 
gerealiseerde bege-
leid werkenplekken 
voor geïndiceerde 
inwoners in 2010, 
uitgedrukt in 
arbeidsjaren

inclusief deel open-
bare lichamen
in te vullen in SiSa 
2011

Aard controle R

SZW G2 Gebundelde uitkering 
(WWB+WIJ+IOAW+ 
IOAZ+levens onderhoud 
beginnende zelfstandigen 
Bbz 2004+WWIK)

Wet werk en bijstand 
(WWB)

Gemeenten Besteding 2010 
WWB-inkomensdeel

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 WWB-
inkomensdeel (excl. 
Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen WWB-
inkomensdeel van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven WWB-
inkomensdeel van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 502.764.435 € 15.841.829 

Wet investeren in jongeren 
(WIJ) 

Gemeenten Besteding 2010 WIJ

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 WIJ 
(excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen WIJ 
van vóór 2010, 
waarvan de uitgave 
in of na 2010 plaats-
vindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven WIJ van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 9.137.461 € 223.754 

Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk ar-
beidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Gemeenten Besteding 2010 
IOAW 

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 IOAW 
(excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen IOAW 
van vóór 2010, 
waarvan de uitgave 
in of na 2010 plaats-
vindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven IOAW van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 5.756.853 € 79.209 

Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk ar-
beidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Gemeenten Besteding 2010 
IOAZ 

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 IOAZ 
(excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen IOAZ 
van vóór 2010, 
waarvan de uitgave 
in of na 2010 plaats-
vindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven IOAZ van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R
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€ 1.265.472 € 4.128 

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 levens-
onderhoud beginnende 
zelfstandigen (Bbz 2004)

Gemeenten Besteding 2010 Bbz 
2004 levensonder-
houd beginnende 
zelfstandigen

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 Bbz 
2004 levensonder-
houd beginnende 
zelfstandigen

Aard controle n.v.t.

Bestedingen Bbz 
2004 levensonder-
houd beginnende 
zelfstandigen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven Bbz 2004 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 1.623.709

Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

Gemeenten Besteding 2010 
WWIK 

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 WWIK 
(excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen WWIK 
van vóór 2010, 
waarvan de uitgave 
in of na 2010 plaats-
vindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven WWIK van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 7.924.474 € 415.528 

SZW G3 Besluit bijstandverle-
ning zelfstandigen 2004 
(exclusief levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten Besteding 2010 
levensonderhoud 
gevestigde zelfstan-
digen (excl. Bob) 

Aard controle R

Besteding 2010 
kapitaalverstrekking 
(excl. Bob) 

Aard controle R

Baten 2010 
levensonderhoud 
gevestigde zelfstan-
digen (excl. Bob) 
(excl. Rijk) 

Aard controle R

Baten 2010 kapitaal-
verstrekking (excl. 
Bob) (excl. Rijk)

Aard controle R

Besteding 2010 
aan onderzoek als 
bedoeld in artikel 56 
Bbz 2004 (excl. Bob) 

Aard controle R

Besteding 2010 Bob 

Aard controle R

Baten 2010 Bob 
(excl. Rijk) 

Aard controle R

Besteding 2010 aan 
uitvoeringskosten 
Bob als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 2.374.563 € 3.720.579 € 1.742.246 € 1.786.793 € 975.182 

SZW G4 Wet Werkloosheidsvoor-
ziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoor-
ziening (WWV)

Gemeenten Baten 2010

Aard controle R

€ 2.782
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€ 1.265.472 € 4.128 

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 levens-
onderhoud beginnende 
zelfstandigen (Bbz 2004)

Gemeenten Besteding 2010 Bbz 
2004 levensonder-
houd beginnende 
zelfstandigen

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 Bbz 
2004 levensonder-
houd beginnende 
zelfstandigen

Aard controle n.v.t.

Bestedingen Bbz 
2004 levensonder-
houd beginnende 
zelfstandigen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven Bbz 2004 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 1.623.709

Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

Gemeenten Besteding 2010 
WWIK 

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 WWIK 
(excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen WWIK 
van vóór 2010, 
waarvan de uitgave 
in of na 2010 plaats-
vindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven WWIK van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 7.924.474 € 415.528 

SZW G3 Besluit bijstandverle-
ning zelfstandigen 2004 
(exclusief levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten Besteding 2010 
levensonderhoud 
gevestigde zelfstan-
digen (excl. Bob) 

Aard controle R

Besteding 2010 
kapitaalverstrekking 
(excl. Bob) 

Aard controle R

Baten 2010 
levensonderhoud 
gevestigde zelfstan-
digen (excl. Bob) 
(excl. Rijk) 

Aard controle R

Baten 2010 kapitaal-
verstrekking (excl. 
Bob) (excl. Rijk)

Aard controle R

Besteding 2010 
aan onderzoek als 
bedoeld in artikel 56 
Bbz 2004 (excl. Bob) 

Aard controle R

Besteding 2010 Bob 

Aard controle R

Baten 2010 Bob 
(excl. Rijk) 

Aard controle R

Besteding 2010 aan 
uitvoeringskosten 
Bob als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 2.374.563 € 3.720.579 € 1.742.246 € 1.786.793 € 975.182 

SZW G4 Wet Werkloosheidsvoor-
ziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoor-
ziening (WWV)

Gemeenten Baten 2010

Aard controle R

€ 2.782
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SZW G5 Wet participatiebudget 
(WPB)

Wet participatiebudget 
(WPB)

Gemeenten Besteding 2010 
participatiebudget

Aard controle R

Waarvan besteding 
2010 van educatie 
bij roc’s

Aard controle R

Baten 2010 (niet-
Rijk) participatie-
budget

Aard controle R

Waarvan baten 
2010 van educatie 
bij roc’s

Aard controle R

Reserveringsrege-
ling: overheveling 
overschot/tekort van 
2010 naar 2011

Omvang van het in 
het jaar 2010 niet-
bestede bedrag dat 
wordt gereserveerd 
voor het partici-
patiebudget van 
2011. Dit bedrag is 
exclusief het bedrag 
dat een gemeente 
ten onrechte niet 
heeft besteed 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 
2010 rechtmatig 
bestede bedrag 
participatiebudget 
als voorschot op het 
participatiebudget 
van 2011

(bij overheveling van 
een tekort wordt 
een negatief getal 
ingevuld)

Aard controle R

Terug te betalen 
aan rijk 

Omvang van het 
aan het rijk terug 
te betalen bedrag, 
dat wil zeggen het 
in het jaar 2010 
niet-bestede bedrag 
voor zover dat de 
reserveringsrege-
ling overschrijdt, 
alsmede het in het 
jaar 2010 ten on-
rechte niet-bestede 
bedrag aan educatie 
bij roc’s

Aard controle R

Het aantal in 2010 
gerealiseerde 
duurzame plaatsin-
gen naar werk van 
inactieven 

Dit onderdeel 
moet door alle 
gemeenten worden 
ingevuld. Indien 
ingevuld met een 
nul, dan bestaat 
er voor 2011 geen 
recht op regelluwe 
bestedingsruimte

Aard controle R

Besteding 2010 
Regelluw

Dit onderdeel dient 
uitsluitend ingevuld 
te worden door 
de gemeenten die 
in 2009 duurzame 
plaatsingen van 
inactieven naar werk 
hebben gerealiseerd 
en verantwoord aan 
het Rijk.

Aard controle R

€ 242.482.150 € 8.883.000 € 4.436.525 0 € 32.537.862 0 0 0

Het aantal personen 
uit de doelgroep ten 
behoeve van wie 
het college in 2010 
een inburgerings-
voorziening heeft 
vastgesteld, dan wel 
met wie het college 
in dit jaar een inbur-
geringsvoorziening 
is overeengekomen

Aard controle D1

Het aantal personen 
uit de doelgroep ten 
behoeve van wie 
het college in 2010 
een duale inburge-
ringsvoorziening of 
een taalkennisvoor-
ziening heeftvastge-
steld, dan wel met 
wie het college in 
dit jaar een duale 
inburgeringsvoorzie-
ning of een taalken-
nisvoorziening is 
overeengekomen

Aard controle D1

Het aantal personen 
uit de doelgroep 
in de gemeente 
dat in 2010 het 
elektronisch prak-
tijkexamen, bedoeld 
in artikel 3.9, eerste 
lid, onderdeel a, van 
het Besluit inburge-
ring, heeft behaald

Aard controle D1

Het aantal personen 
uit de doelgroep in 
de gemeente dat 
in 2010 de toets 
gesproken Neder-
lands, bedoeld in 
artikel 3,9, eerste 
lid, onderdeel b, 
van het Besluit 
inburgering, heeft 
behaald

Aard controle D1

Het aantal personen 
uit de doelgroep in 
de gemeente dat 
in 2010 het examen 
in de kennis van de 
Nederlandse sa-
menleving, bedoeld 
in artikel 3,9, eerste 
lid, onderdeel c, van 
het Besluit inburge-
ring, heeft behaald

Aard controle D1

Het aantal personen 
uit de doelgroep 
in de gemeente 
dat in 2010 het 
praktijkdeel van het 
inburgeringsexa-
men, bedoeld in 
artikel 3,7, eerste 
lid, van het Besluit 
inburgering, heeft 
behaald

Aard controle D1

Het aantal personen 
uit de doelgroep in 
de gemeente dat in 
2010 het staatsexa-
men NT2 I of II heeft 
behaald

Aard controle D1

2.862 5.194 3.212 3.338 3.781 3.351 812

Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

SZW G6 Schuldhulpverlening Kaderwet SZW-subsidies Gemeenten Besteding 2010

Aard Controle R

€ 2.483.010

SZW G7 Verzameluitkering SZW Regeling verzameluitkering Gemeenten Besteding 2010

Aard Controle R

€ 122.566

VWS H1 Ministeriële regeling heroï-
nebehandeling

Regeling heroïnebehan-
deling

Gemeenten Gerealiseerde 
behandelplaatsen 
2010

Afspraak

Aard controle R

Gerealiseerde 
behandelplaatsen 
2010

Realisatie

Aard controle R

Besteding 2010

Aard Controle R

Eindverantwoording  
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

145 163 € 2.802.260 Nee € 0 € 0 
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SZW G5 Wet participatiebudget 
(WPB)

Wet participatiebudget 
(WPB)

Gemeenten Besteding 2010 
participatiebudget

Aard controle R

Waarvan besteding 
2010 van educatie 
bij roc’s

Aard controle R

Baten 2010 (niet-
Rijk) participatie-
budget

Aard controle R

Waarvan baten 
2010 van educatie 
bij roc’s

Aard controle R

Reserveringsrege-
ling: overheveling 
overschot/tekort van 
2010 naar 2011

Omvang van het in 
het jaar 2010 niet-
bestede bedrag dat 
wordt gereserveerd 
voor het partici-
patiebudget van 
2011. Dit bedrag is 
exclusief het bedrag 
dat een gemeente 
ten onrechte niet 
heeft besteed 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 
2010 rechtmatig 
bestede bedrag 
participatiebudget 
als voorschot op het 
participatiebudget 
van 2011

(bij overheveling van 
een tekort wordt 
een negatief getal 
ingevuld)

Aard controle R

Terug te betalen 
aan rijk 

Omvang van het 
aan het rijk terug 
te betalen bedrag, 
dat wil zeggen het 
in het jaar 2010 
niet-bestede bedrag 
voor zover dat de 
reserveringsrege-
ling overschrijdt, 
alsmede het in het 
jaar 2010 ten on-
rechte niet-bestede 
bedrag aan educatie 
bij roc’s

Aard controle R

Het aantal in 2010 
gerealiseerde 
duurzame plaatsin-
gen naar werk van 
inactieven 

Dit onderdeel 
moet door alle 
gemeenten worden 
ingevuld. Indien 
ingevuld met een 
nul, dan bestaat 
er voor 2011 geen 
recht op regelluwe 
bestedingsruimte

Aard controle R

Besteding 2010 
Regelluw

Dit onderdeel dient 
uitsluitend ingevuld 
te worden door 
de gemeenten die 
in 2009 duurzame 
plaatsingen van 
inactieven naar werk 
hebben gerealiseerd 
en verantwoord aan 
het Rijk.

Aard controle R

€ 242.482.150 € 8.883.000 € 4.436.525 0 € 32.537.862 0 0 0

Het aantal personen 
uit de doelgroep ten 
behoeve van wie 
het college in 2010 
een inburgerings-
voorziening heeft 
vastgesteld, dan wel 
met wie het college 
in dit jaar een inbur-
geringsvoorziening 
is overeengekomen

Aard controle D1

Het aantal personen 
uit de doelgroep ten 
behoeve van wie 
het college in 2010 
een duale inburge-
ringsvoorziening of 
een taalkennisvoor-
ziening heeftvastge-
steld, dan wel met 
wie het college in 
dit jaar een duale 
inburgeringsvoorzie-
ning of een taalken-
nisvoorziening is 
overeengekomen

Aard controle D1

Het aantal personen 
uit de doelgroep 
in de gemeente 
dat in 2010 het 
elektronisch prak-
tijkexamen, bedoeld 
in artikel 3.9, eerste 
lid, onderdeel a, van 
het Besluit inburge-
ring, heeft behaald

Aard controle D1

Het aantal personen 
uit de doelgroep in 
de gemeente dat 
in 2010 de toets 
gesproken Neder-
lands, bedoeld in 
artikel 3,9, eerste 
lid, onderdeel b, 
van het Besluit 
inburgering, heeft 
behaald

Aard controle D1

Het aantal personen 
uit de doelgroep in 
de gemeente dat 
in 2010 het examen 
in de kennis van de 
Nederlandse sa-
menleving, bedoeld 
in artikel 3,9, eerste 
lid, onderdeel c, van 
het Besluit inburge-
ring, heeft behaald

Aard controle D1

Het aantal personen 
uit de doelgroep 
in de gemeente 
dat in 2010 het 
praktijkdeel van het 
inburgeringsexa-
men, bedoeld in 
artikel 3,7, eerste 
lid, van het Besluit 
inburgering, heeft 
behaald

Aard controle D1

Het aantal personen 
uit de doelgroep in 
de gemeente dat in 
2010 het staatsexa-
men NT2 I of II heeft 
behaald

Aard controle D1

2.862 5.194 3.212 3.338 3.781 3.351 812

Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

SZW G6 Schuldhulpverlening Kaderwet SZW-subsidies Gemeenten Besteding 2010

Aard Controle R

€ 2.483.010

SZW G7 Verzameluitkering SZW Regeling verzameluitkering Gemeenten Besteding 2010

Aard Controle R

€ 122.566

VWS H1 Ministeriële regeling heroï-
nebehandeling

Regeling heroïnebehan-
deling

Gemeenten Gerealiseerde 
behandelplaatsen 
2010

Afspraak

Aard controle R

Gerealiseerde 
behandelplaatsen 
2010

Realisatie

Aard controle R

Besteding 2010

Aard Controle R

Eindverantwoording  
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

145 163 € 2.802.260 Nee € 0 € 0 
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VWS H2 Regeling Buurt, Onderwijs 
en Sport (BOS)

Tijdelijke stimuleringsrege-
ling buurt, onderwijs en 
sport

Gemeenten Hieronder per regel 
één beschikkings-
kenmerk invullen 
en in de kolommen 
ernaast de verant-
woordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Activiteit

Aard controle n.v.t.

Realisatie

0 =  niet uitgevoerd
1 =  gedeelte uitge-

voerd
2 = uitgevoerd

Aard controle D2

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

Eindverantwoording  
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

DLB 6098302 2 200000 ja

DLB 2690891 2 176320 ja

Bestrijding voortij-
dig schoolverlaten 
en behalen start-
kwlaificaties

leerwerktrajecten 2 nvt Ja, zie eindverslag 
BOS aan ministerie 
VWS

Stimuleren gezonde 
levensstijl 

leerwerktrajecten 2 nvt Ja, zie eindverslag 
BOS aan ministerie 
VWS

Signaleren en toe-
gang tot hulpaan-
bod en ondersteu-
ning bij opvoeding

leerwerktrajecten 2 nvt Ja, zie eindverslag 
BOS aan ministerie 
VWS

Bevorderen sociale 
integratie, participa-
tie en stabiliteit in 
de buurt

leerwerktrajecten 2 nvt Ja, zie eindverslag 
BOS aan ministerie 
VWS

Tegengaan overlast leerwerktrajecten 2 nvt Ja, zie eindverslag 
BOS aan ministerie 
VWS

DLB-2603329 Tijdelijke stimulering 
buurt, onderwijs en 
sport

2 Ja

DLB-2681300 Bijlmer Centrum 
in BOS

2 0 Ja

DLB-2681306 Bijlmer Oost in BOS 2 -14669 Ja

VWS H3 Seksualiteitscoördina-
tie- en hulpverlening + 
Aanvullende curatieve 
SOA bestrijding

Subsidieregeling publieke 
gezondheid

Gemeenten Aantal consulten 
2010 seksualiteits-
hulpverlening in het 
verzorgingsgebied.

Aard controle D1

Aantal gevonden 
SOA’s 2010 in het 
verzorgingsgebied

Aard controle D1

Aantal SOA- onder-
zoeken 2010 in het 
verzorgingsgebied

Aard controle D1

2.825 6.383 38.986

VWS H4 Verzameluitkering VWS Regeling verzameluitkering Gemeenten Besteding 2010

Aard Controle R

€ 250.000

VWS H9 Verzameluitkering JenG Regeling verzameluitkering Gemeenten Besteding 2009

Aard controle R

€ 2.036.400

VWS H10 Brede doeluitkering Centra 
voor jeugd en gezin (BDU 
CJG)

Tijdelijke regeling CJG Gemeenten Besteding 2010 aan 
jeugdgezondheids-
zorg, maatschappe-
lijke ondersteuning 
jeugd, afstemming 
jeugd en gezin en 
het realiseren van 
centra voor jeugd 
en gezin.

Aard controle R

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 19.102.743 € 106.488 € 18.100 

VWS H11 Pilots projecten onwillige 
jongeren

Beschikkingen Gemeenten Amsterdam, 
Rotterdam en Tilburg

Besteding 2010

Aard controle R

Is voldaan aan voor-
waarden gesteld in 
beschikking

Alleen in te vullen 
na afloop pilot-
project

Aard controle R

Eindverantwoording  
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 925.853 nee € 2.695 
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Depar-
tement

NR Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger I N D I C A T O R E N

VWS H2 Regeling Buurt, Onderwijs 
en Sport (BOS)

Tijdelijke stimuleringsrege-
ling buurt, onderwijs en 
sport

Gemeenten Hieronder per regel 
één beschikkings-
kenmerk invullen 
en in de kolommen 
ernaast de verant-
woordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Activiteit

Aard controle n.v.t.

Realisatie

0 =  niet uitgevoerd
1 =  gedeelte uitge-

voerd
2 = uitgevoerd

Aard controle D2

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

Eindverantwoording  
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

DLB 6098302 2 200000 ja

DLB 2690891 2 176320 ja

Bestrijding voortij-
dig schoolverlaten 
en behalen start-
kwlaificaties

leerwerktrajecten 2 nvt Ja, zie eindverslag 
BOS aan ministerie 
VWS

Stimuleren gezonde 
levensstijl 

leerwerktrajecten 2 nvt Ja, zie eindverslag 
BOS aan ministerie 
VWS

Signaleren en toe-
gang tot hulpaan-
bod en ondersteu-
ning bij opvoeding

leerwerktrajecten 2 nvt Ja, zie eindverslag 
BOS aan ministerie 
VWS

Bevorderen sociale 
integratie, participa-
tie en stabiliteit in 
de buurt

leerwerktrajecten 2 nvt Ja, zie eindverslag 
BOS aan ministerie 
VWS

Tegengaan overlast leerwerktrajecten 2 nvt Ja, zie eindverslag 
BOS aan ministerie 
VWS

DLB-2603329 Tijdelijke stimulering 
buurt, onderwijs en 
sport

2 Ja

DLB-2681300 Bijlmer Centrum 
in BOS

2 0 Ja

DLB-2681306 Bijlmer Oost in BOS 2 -14669 Ja

VWS H3 Seksualiteitscoördina-
tie- en hulpverlening + 
Aanvullende curatieve 
SOA bestrijding

Subsidieregeling publieke 
gezondheid

Gemeenten Aantal consulten 
2010 seksualiteits-
hulpverlening in het 
verzorgingsgebied.

Aard controle D1

Aantal gevonden 
SOA’s 2010 in het 
verzorgingsgebied

Aard controle D1

Aantal SOA- onder-
zoeken 2010 in het 
verzorgingsgebied

Aard controle D1

2.825 6.383 38.986

VWS H4 Verzameluitkering VWS Regeling verzameluitkering Gemeenten Besteding 2010

Aard Controle R

€ 250.000

VWS H9 Verzameluitkering JenG Regeling verzameluitkering Gemeenten Besteding 2009

Aard controle R

€ 2.036.400

VWS H10 Brede doeluitkering Centra 
voor jeugd en gezin (BDU 
CJG)

Tijdelijke regeling CJG Gemeenten Besteding 2010 aan 
jeugdgezondheids-
zorg, maatschappe-
lijke ondersteuning 
jeugd, afstemming 
jeugd en gezin en 
het realiseren van 
centra voor jeugd 
en gezin.

Aard controle R

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 19.102.743 € 106.488 € 18.100 

VWS H11 Pilots projecten onwillige 
jongeren

Beschikkingen Gemeenten Amsterdam, 
Rotterdam en Tilburg

Besteding 2010

Aard controle R

Is voldaan aan voor-
waarden gesteld in 
beschikking

Alleen in te vullen 
na afloop pilot-
project

Aard controle R

Eindverantwoording  
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van 
vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 
2010, waarvan 
besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 925.853 nee € 2.695 
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   Formatie in Fte     

                Rekening 2009               

           formatie uitgesplitst      

Formatie/Bezetting	Gemeente	Amsterdam	2010

   

        

Overheidssector       

Bestuursdienst (inclusief administratief aangehaakte onderdelen) 458 458 0 0 0 

Ombudsman 18 18 0 0 0

Raadsgriffie 17 17 0 0 0

Rekenkamer 15 15 0 0 0

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 354 354 0 0 0

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam 162 162 0 0 0

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 525 168 152 32 173

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 533 390 67 64 12

Dienst Milieu en Bouwtoezicht 359 331 9 17 2

Dienst Onderzoek en Statistiek 43 18 25 0 0

Dienst Persoons- en Geo-Informatie 234 159 0 0 75

Dienst Ruimtelijke Ordening 210 210 0 0 0

Dienst Werk en Inkomen 1679 1583 0 94 2

Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 0 0 0 0 0

Dienst Zorg en Samenleven 101 101 0 0 0

	 Dienst	Wonen 227 212 4 4 7

Economische Zaken 62 59 0 3 0

Geneeskundige- en Gezondheidsdienst 1108 264 96 249 499

Ontwikkelingsbedrijf 430 137 195 0 98

Stadsarchief Amsterdam 114 102 12 0 0

Amsterdamse Kunstraad 0 0 0 0 0

subtotaal overheidssector 6.649 4.758 560 463 868  

Bedrijvensector       

Afval Energie Bedrijf 362 362 0 0 0

Haven Amsterdam 361 351 5 5 0

Stadsbank van Lening 75 3 72 0 0

subtotaal bedrijvensector 798 716 77 5 0  

Facilitaire bedrijven       

ACAM 104 1 103 0 0

Dienst ICT 0 0 0 0 0

Servicehuis ICT 187 0 187 0 0

Dienstverlening en Facilitair Management 245 245 0 0 0

Dienst Stadstoezicht  599 0 599 0 0

Dienst Verzekeringszaken 61 56 5 0 0

Dienst Zuidas Amsterdam 3 3 0 0 0

Ingenieursbureau Amsterdam 389 0 389 0 0

Noord-Zuidlijn 0 0 0 0 0

Projectmanagementbureau, incl. Wibautgroep 198 0 198 0 0

Servicehuis Personeel 68 0 68 0 0

Rokin afbouwgroep 0 0 0 0 0

subtotaal facilitaire bedrijven 1.854 305 1.549 0 0  

Totaal  9.301 5.779 2.186 468 868  
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                                                                   Bezetting in Fte           

                     Begroting 2010                    Rekening 2010 

            formatie 2010 uitgesplitst            formatie 2010 uitgesplitst

         

         

 459 446 13 0 0 432 419 13 0 0

 18 18 0 0 0 18 18 0 0 0

 19 19 0 0 0 18 18 0 0 0

 15 9 0 0 6 15 9 0 0 6

 355 355 0 0 0 358 358 0 0 0

 160 160 0 0 0 159 159 0 0 0

 516 164 152 31 169 526 168 152 32 174

 528 385 30 59 54 553 386 30 23 114

 359 340 16 1 2 354 330 20 1 3

 41 17 24 0 0 42 16 26 0 0

 228 168 0 0 60 254 161 0 0 93

 211 211 0 0 0 196 196 0 0 0

 1879 1529 0 150 200 1879 1529 0 150 200

 322 309 4 4 5 325 310 3 4 8

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 55 54 0 0 1 65 59 2 3 1

 1078 267 102 235 474 1119 264 98 266 491

 407 151 174 0 82 407 151 174 0 82

 115 103 12 0 0 116 104 12 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 6.765 4.705 527 480 1.053 6.835 4.655 530 478 1.172

          

 369 369 0 0 0 379 379 0 0 0

 362 352 5 5 0 365 264 4 97 0

 75 3 72 0 0 75 3 72 0 0

 806 724 77 5 0 818 646 76 97 0

          

 100 1 99 0 0 92 1 91 0 0

 187 0 187 0 0 327 0 327 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 202 202 0 0 0 202 202 0 0 0

 484 0 484 0 0 467 0 467 0 0

 61 56 5 0 0 61 56 5 0 0

 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0

 389 0 389 0 0 366 0 366 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 202 0 202 0 0 201 0 201 0 0

 107 0 107 0 0 121 0 121 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 1.735 262 1.473 0 0 1.840 261 1.578 0 0

 9.306 5.691 2.077 485 1.053 9.494 5.563 2.184 575 1.172
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   Formatie in Fte  

 

Formatie/Bezetting	Gemeente	Amsterdam	2010                 

  

bron: jaarrekeningen diensten en bedrijven en P-net

     

Overheidssector    

Bestuursdienst (inclusief administratief aangehaakte onderdelen -27 -26 636

Ombudsman 0 0 21

Raadsgriffie -1 1 17

Rekenkamer 0 1 14

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 3 4 344

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam -1 -3 150

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 10 1 458

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 25 20 531

Dienst Milieu en Bouwtoezicht -5 -5 320

Dienst Onderzoek en Statistiek 1 -1 45

Dienst Persoons- en Geo-Informatie 26 20 242

Dienst Ruimtelijke Ordening -15 -14 250

Dienst Werk en Inkomen 0 200 1772

Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 3 325 0

Dienst Zorg en Samenleven 0 -101 91

Dienst Wonen 0 -227 227

Economische Zaken 10 3 61

Geneeskundige- en Gezondheidsdienst 41 11 1096

Ontwikkelingsbedrijf 0 -23 397

Stadsarchief Amsterdam 0 -23 397

Amsterdamse Kunstraad 0 0 0

subtotaal overheidssector 69 185 6.675 

Bedrijvensector                                      

Afval Energie Bedrijf 10 17 331

Haven Amsterdam 2 3 363

Stadsbank van Lening 0 0 74

subtotaal bedrijvensector 12 20 768 

Facilitaire bedrijven                                  

ACAM -8 -12 104

Dienst ICT 140 327 0

Servicehuis ICT 0 -187 159

Dienstverlening en Facilitair Management 0 -43 199

Dienst Stadstoezicht  -17 -132 565

Dienst Verzekeringszaken 0 0 58

Dienst Zuidas Amsterdam 0 0 4

Ingenieursbureau Amsterdam -23 -24 282

Noord-Zuidlijn 0 0 0

Projectmanagementbureau, incl. Wibautgroep -1 4 199

Servicehuis Personeel 14 53 68

Rokin afbouwgroep 0 0 52

subtotaal facilitaire bedrijven 104 -14 1.690 

Totaal  188 190 9.133 
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        Bezetting absoluut     

                                            

                       

      

      

 434 598 -38 683 640 -43

 18 21 0 23 23 0

 19 18 1 18 19 1

 16 14 0 15 15 0

 350 346 2 364 365 1

 160 144 -6 154 147 -7

 445 467 9 482 493 11

 529 568 37 584 622 38

 300 303 -17 351 331 -20

 41 43 -2 51 48 -3

 234 239 -3 266 264 -2

 249 241 -9 283 274 -9

 1850 1831 59 1904 1958 54

 313 303 303 0 337 337

 0 0 -91 254 0 -254

 0 0 -227 100 0 -100

 55 65 4 63 68 5

 1078 1107 11 1305 1315 10

 375 385 -12 431 415 -16

 375 385 -12 134 129 -5

 0 0 0 3 3 0

 6.469 6.696 21 7.468 7.466 -2

      

 369 370 39 338 378 40

 350 365 2 376 378 2

 75 77 3 86 89 3

 794 812 44 800 845 45

      

 100 92 -12 113 101 -12

 170 220 220 0 228 228

 0 0 -159 165 0 -165

 199 202 3 212 216 4

 484 411 -154 579 421 -158

 61 58 0 63 63 0

 3 4 0 4 4 0

 290 279 -3 297 293 -4

 0 0 0 0 0 0

 202 202 3 218 223 5

 107 102 34 75 113 38

 52 35 -17 68 48 -20

 1.668 1.605 -85 1.794 1.710 -84

 8.931 9.113 -20 10.062 10.021 -41
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Loonkosten	Gemeente	Amsterdam	2010               Rekening 2009

               

                  

  

        

        

Bestuursdienst € 48.077 € 8.506 € 0 € 56.583

Ombudsman € 1.363 € 0 € 0 € 1.363

Raadsgriffie € 2.696 € 0 € 0 € 2.696

Rekenkamer € 1.117 € 0 € 0 € 1.117

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam € 17.920 € 141 € 241 € 18.302

Dienst Binnenwaterbeheer € 8.105 € 164 € 0 € 8.269

Economische zaken € 4.159 € 1 € 0 € 4.161

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer € 28.744 € 346 € 69 € 29.159

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling € 31.606 € 645 € 0 € 32.251

Dienst Milieu en Bouwtoezicht € 20.672 € 175 € 0 € 20.847

Dienst Onderzoek en Statistiek € 2.582 € 17 € 167 € 2.766

Dienst Persoons- en Geo-informatie € 13.806 € 94 € 107 € 14.007

Dienst Ruimtelijke Ordening € 17.008 € 188 € 181 € 17.378

Dienst Werk en Inkomen € 96.442 € 2.631 € 2.528 € 101.601

Dienst Wonen, Zorg en Samenleven € 18.608 € 479 € 0 € 19.087

Stadsarchief € 6.499 € 36 € 61 € 6.596

Geneeskundige en Gezondheidsdienst € 65.645 € 1.294 € 857 € 67.796

Amsterdamse Kunstraad € 237 € 0 € 0 € 237

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam € 26.172 € 420 € 0 € 26.592

Afval Energie Bedrijf € 19.059 € 1.306 € 0 € 20.366

Haven Amsterdam € 25.723 € 306 € 0 € 26.028

Stadsbank van Lening € 3.882 € 23 € 0 € 3.905

Acam Accountancy en Advies € 6.954 € 64 € 29 € 7.048

Dienst Stadstoezicht € 29.995 € 703 € 0 € 30.697

Dienst Zuidas € 233 € 0 € 0 € 233

Noord-Zuidlijn nvt nvt nvt nvt

Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken € 3.449 € 41 € 9 € 3.499

Dienstverlening en Facilitair Management € 10.455 € 122 € 0 € 10.577

Ingenieursbureau Amsterdam € 18.514 € 0 € 0 € 18.514

Projectmanagementbureau (inclusief Wibautgroep) € 14.122 € 38 € 43 € 14.203

Dienst Informatie- en Communicatietechnologie € 9.433 € 8 € 0 € 9.442

Servicehuis Personeel € 6.837 € 2.823 € 3.221 € 12.881    

Totaal gemeente Amsterdam, excl. stadsdelen € 560.112 € 20.573 € 7.514 € 588.200    
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                     Begroting 2010                    Rekening 2010 

           

         

         

 € 41.497 € 1.064 € 0 € 42.561  € 49.744 € 449 € 668 € 50.862

 € 1.374 € 0 € 0 € 1.374  € 1.444 € 4- € 0 € 1.440

 € 1.220 € 0 € 0 € 1.220  € 2.702 € 0 € 0 € 2.702

 € 1.174 € 0 € 0 € 1.174  € 1.225 € 25- € 0 € 1.200

 € 18.318 € 165 € 262 € 18.746  € 18.774 € 139 € 288 € 19.200

 € 8.738 € 71 € 0 € 8.809  € 8.153 € 108 € 0 € 8.261

 € 4.006 € 59 € 0 € 4.065  € 4.897 € 0 € 0 € 4.897

 € 31.908 € 310 € 100 € 32.318  € 30.422 € 415 € 106 € 30.942

 € 37.442 € 224 € 0 € 37.666  € 36.466 € 651 € 396 € 37.513

 € 20.431 € 246 € 0 € 20.677  € 20.883 € 184 € 160 € 21.228

 € 2.668 € 33 € 152 € 2.854  € 2.765 € 56 € 130 € 2.951

 € 14.356 € 95 € 0 € 14.451  € 14.516 € 73 € 177 € 14.767

 € 16.912 € 337 € 63 € 17.312  € 16.703 € 202 € 35 € 16.940

 € 105.190 € 794 € 0 € 105.984  € 105.562 € 2.364 € 0 € 107.926

 € 20.453 € 498 € 0 € 20.952  € 18.891 € 433 € 297 € 19.621

 € 6.474 € 23 € 108 € 6.605  € 6.662 € 16 € 170 € 6.848

 € 65.646 € 1.344 € 800 € 67.790  € 70.061 € 1.068 € 833 € 71.962

 € 240 € 0 € 0 € 240  € 240 € 0 € 0 € 240

 € 28.682 € 0 € 0 € 28.682  € 28.019 € 170 € 127 € 28.315

 € 25.403 € 0 € 0 € 25.403  € 23.650 € 270 € 273 € 24.194

 € 24.735 € 310 € 0 € 25.045  € 25.347 € 252 € 271 € 25.870

 € 4.124 € 18 € 0 € 4.142  € 4.047 € 17 € 0 € 4.064

 € 6.620 € 100 € 20 € 6.740  € 6.828 € 83 € 26 € 6.938

 € 24.107 € 865 € 0 € 24.972  € 24.103 € 632 € 315 € 25.050

 € 410 € 0 € 0 € 410  € 571 € 0 € 0 € 571

 nvt nvt nvt nvt  nvt nvt nvt nvt

 € 3.677 € 46 € 20 € 3.743  € 3.637 € 48 € 31 € 3.716

 € 12.389 € 158 € 0 € 12.547  € 11.316 € 100 € 0 € 11.416

 € 20.494 € 0 € 0 € 20.494  € 19.037 € 0 € 0 € 19.037

 € 15.219 € 60 € 40 € 15.319  € 15.318 € 59 € 26 € 15.403

 € 12.129 € 0 € 0 € 12.129  € 12.720 € 0 € 21 € 12.741

 € 9.290 € 2.041 € 2.715 € 14.045  € 7.511 € 2.209 € 2.505 € 12.225

 € 585.328 € 8.861 € 4.280 € 598.470  € 592.217 € 9.968 € 6.856 € 609.041
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   < 1 jaar in % verschil Verbaan- verschil  

 Rekening Begroting Rekening Rekening Norm tov van   

 2009 2010 2010 2009 2010 norm  

Ziekteverzuim	percentages	2010	Gemeente	Amsterdam
      

ACAM Accountancy en Advies 6,3% 4,0% 4,1% -2,3% 4,1% 0,0%

Afval Energie Bedrijf 4,3% 4,5% 4,9% 0,6% 4,6% 0,3%

Bestuursdienst 3,1% 3,8% 3,6% 0,5% 4,0% -0,5%

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 6,4% 5,8% 6,3% -0,1% 4,5% 1,8%

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam 4,7% 5,7% 5,5% 0,8% 4,9% 0,6%

Dienst ICT 5,7% 4,5% 4,6% -1,2% 4,2% 0,4%

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 5,4% 5,0% 6,3% 0,9% 4,5% 1,8%

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 4,7% 4,5% 4,6% -0,1% 4,3% 0,3%

Dienst Milieu en Bouwtoezicht 4,7% 4,3% 5,0% 0,3% 4,3% 0,7%

Dienst Onderzoek en Statistiek 4,3% 3,7% 2,3% -2,0% 4,1% -1,8%

Dienst Persoons- en Geo-informatie 3,7% 3,5% 3,8% 0,1% 4,5% -0,7%

Dienst Ruimtelijke Ordening 4,3% 4,0% 4,1% -0,3% 4,3% -0,3%

Dienst Stadstoezicht  9,1% 4,1% 6,3% -2,7% 5,1% 1,2%

Dienst Verzekeringszaken 7,7% 5,0% 3,6% -4,1% 4,5% -0,9%

Dienst Werk en Inkomen 6,6% 5,8% 6,8% 0,2% 4,6% 2,2%

Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 4,2% 4,6% 4,4% 0,2% 4,6% 0,2%

Dienst Zuidas  4,0% 0,2% nvt 3,9% -3,7%

Dienstverlening en Facilitair Management 6,3% 5,8% 5,8% -0,5% 4,8% 1,0%

Economische Zaken 3,7% 7,0% 3,0% -0,7% 4,0% -1,0%

Geneeskundige- en Gezondheidsdienst 5,2% 4,5% 5,4% 0,2% 4,5% 0,9%

Haven Amsterdam 4,8% 4,5% 5,2% 0,4% 4,5% 0,7%

Ingenieursbureau Amsterdam 3,0% 4,0% 3,4% 0,4% 4,2% -0,8%

Noord-Zuidlijn nvt nvt nvt nvt  nvt

Ombudsman 4,7% 3,8% 3,9% -0,8% 4,0% -0,2%

Ontwikkelingsbedrijf 4,6% 4,0% 4,0% -0,6% 4,2% -0,2%

Projectmanagementbureau 2,9% 3,9% 2,8% -0,2% 4,0% -1,2%

Raadsgriffie 3,1% 4,4% 4,2% 1,1% 4,6% -0,4%

Rekenkamer 3,8% 3,6% 8,8% 5,0% 3,5% 5,3%

Servicehuis Personeel 6,5% 4,4% 6,6% 0,1% 4,5% 2,1%

Stadsarchief Amsterdam 3,6% 4,0% 3,7% 0,1% 4,7% -1,0%

Stadsbank van Lening 4,3% 4,3% 4,9% 0,6% 4,7% 0,2%
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   totaal in % verschil

 Rekening Begroting Rekening Rekening 

 2009 2010 2010 2009

      

 5,5% 4,0% 4,4% -1,1%

 5,4% 4,9% 5,2% -0,2%

 3,7% 4,1% 3,8% 0,1%

 7,0% 5,5% 6,8% -0,2%

 4,8% 5,7% 5,7% 0,9%

 6,2% 4,5% 4,6% -1,7%

 5,8% 5,6% 6,5% 0,7%

 5,3% 5,3% 5,2% -0,1%

 5,0% 4,3% 5,4% 0,4%

 4,3% 3,7% 2,3% -2,0%

 3,8% 4,0% 4,1% 0,3%

 5,0% 4,5% 4,6% -0,4%

 11,4% 4,1% 8,7% -2,7%

 7,7% 3,0% 5,9% -1,8%

 7,1% 6,3% 7,6% 0,5%

 4,3% 5,3% 4,6% 0,3%

  4,0% 0,2% nvt

 7,3% 7,1% 6,0% -1,3%

 4,3% 7,0% 3,1% -1,2%

 5,9% 5,5% 6,2% 0,3%

 5,3% 5,3% 5,8% 0,5%

 3,2% 4,5% 3,8% 0,6%

 nvt nvt nvt nvt

 4,7% 3,8% 3,9% -0,8%

 4,8% 4,3% 4,3% -0,5%

 2,9% 3,9% 2,8% -0,2%

 3,1% 4,4% 4,2% 1,1%

 3,8% 3,6% 8,8% 5,0%

 6,6% 4,4% 6,7% 0,1%

 4,4% 5,0% 3,8% -0,6%

 4,6% 4,3% 5,2% 0,6%
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                      Beleidsgevoelige inhuur                 

Jaarrekening 2010                  

diensten en bedrijven                       Interim  management             Organisatie- formatieadvies

	

geactualiseerde Begroting 2010 excl. uitkeringen 

voormalig personeel en WW uitkeringen en de 

kosten wachtgelders

Bedragen x € 1.000

         

          

ACAM Accountancy en Advies (ACAM) 6.620     -    -    -    -    -      -  -        -   

Afval Energie Bedrijf (AEB) 25.403         -        -        155         -    -        -        155         -   

Bestuursdienst (BDA)  41.693         101         -        404     10         27         331     735         13    

Griffie 1.220         -        -        -        -        -       -       -        -   

Ombudsman    1.374         -        -        2     -    -    -    2         -   

Rekenkamer     1.247         -     -    -       -    -    -    -        -   

Dienst Belastingen (DBGA)     17.159         143     143      131     -       123     -    131        -   

Dienst Binnenwaterbeheer (BBA)     8.153        -     -        -        -    -      50     50

Dienst Economische Zaken (EZ)     4.003         343         -        88     13     -    -    88     -   

Dienst Facilitair Management (DFM)     12.389         -        -       211         237         -    45 256       -   

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (IVV)     31.908         750     343     296     641 104 101 397 189    

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)     37.932         -        -        -        -        129         -         -      69   

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)     17.919         -   - 191 - -  - 191     -   

Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S)     2.800         - -        -        -        -        -    -    -   

Dienst Persoonsgegevens (DPG)     14.489         188         130         50         -        -        -        50     174    

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)     16.911         -        -        -        -        -        -        -        -   

Dienst Stadstoezicht     23.859         725         550         -        45         -        42         42     -   

Dienst Werk en Inkomen (DWI)     105.189         -        -       679         -       -        4         683         73    

Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS)     20.453         409         -        -        63         -        114         114         -   

Dienst Zuidas Amsterdam     410         -        -        -        -        -        -    -    -   

Noord/Zuid lijn     -        -        -        -        -        -        -    -        -   

GGD Amsterdam     66.580         776         843         623         12         -        41      663     832    

Haven Amsterdam     24.734         -        -        176         -        -        -    176         -   

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)    20.493         -        82     82     -    -    -    82        -   

Ontwikkelingsbedrijf (OGA)     28.682         117         -        115         -    -    -    115         -   

ProjectManagement Bureau (PMB)     14.112         -        -        -        -        -        -        -    -   

Servicehuis Personeel SHP)     7.857         -        -        -        -        -        -        -    -   

Stadsarchief Amsterdam     9.038         -        -        -        27         -        5         5         -   

Stadsbank van Lening (SBL)     4.124         -        -        -        -        -        -        -    -   

VGA Verzekeringen     3.552         -        -        -        -        -        -       -        - 

Totaal excl. DICT     570.303         3.552         2.091         3.203         1.049        384        735         3.935         1.350     

DICT     17.102         -        -        428         -        -        1.018         1.446         - 

Totaal incl. DICT     587.405         3.552        2.091         3.631         1.049         384         1.750        5.381        1.350 
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                      Beleidsadvies                  

                   

      Beleidsonderbouwend                 Beleidsondersteuning                   Specifieke beleidsexpertise              Communicatieadvies

               onderzoek

 

 

 

 

 

         

          

   - - - - - - - - - - - - - -

  - - - - - - - - - - - 76  76  -

  201  - 532  308  64  182  2.889  199  132  1.306  1.380  849  1.694  431 

  - - - - - - - - - - - 10  10  -

  - - - 4  - - - - - - - - - -

  - - - - - - 78  - 14  - - - 14  -

  - - - - - - 149  - - - - - - -

  - - - - - 195  - - - - - - 195  

  281  - 29  1.126  - 127  - - 222  62  - 8  387  205 

  - - - 335  - 203  30  - - 7  - - 203  -

  - 40  - 160  24  205  1.619  1.467  1.064  45  - 30  1.299  209 

  311  - - 144  - - 1.471  1.035  770  - - - 770  339

  - - - - - - - - - - - - - -

  - - - 5  11  - - - - - - - - -

  - - - - - - 6  - - 23  - 64  64  3 

  - - - - - - 227  - - 128  - - - 183 

  - - - - - 179  - - - - - 19  197  -

  - - - - - - - - - - - 48  48  -

  21  - 110  74  - 100  315  - 499  1  - 31  740  -

  - - - - - - - - - - - - - 50 

  - - - - - - - - - - - - - -

  - 265  - 39  - - 115  83  71  41  9  10  80  1.097 

  - - - - - 51  - - - - - 70  121  -

  - - - - - - - - - - - - - -

  - - - - - - 6.299  1.421  3.501  - - - 3.501  -

 - - - - - - - - - - - - - -

  - - - - - - - - - - - - - -

  22  - - - - 10  9  - 3  - - - 13  -

 - - - 112  66  15   - - - - - - 15 -

 - - - - - - - - - - - - - -

 836 305 671 2.308 165 1.266 13.205 4.205 6.270 1.612 1.389 1.214 9.766 2.516 

              

 836 305 671 2.308 165 1.266 13.205 4.205 6.276 1.612 1.389 1.214 9.766 2.516 
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                      Ondersteunende inhuur                 

Jaarrekening 2010                  

diensten en bedrijven                                                    Juridisch advies                Automatisering advies               accountancy, financiën, AO

 

geactualiseerde begroting 2010 excl. uitkeringen 

voormalig personeel en WW uitkeringen en de 

kosten wachtgelders

Bedragen x € 1.000

         

          

ACAM Accountancy en Advies (ACAM) 9  10  8 - - - 29 - 21

Afval Energie Bedrijf (AEB) - - - - - - - - 74 

Bestuursdienst (BDA) *) 170 - 123 2.209 - 832 1.013 410 651

Griffie - - 33 - - - - - 12

Ombudsman - - 5 - - - - - -

Rekenkamer - - - - - - - - -

Dienst Belastingen (DBGA) 75 - 1 1.067 762 590 111 - 128

Dienst Binnenwaterbeheer (BBA) - - 9 438 58 363 - - 404

Dienst Economische Zaken (EZ) - - - - - - 549 11 16

Dienst Facilitair Management (DFM) 26 - - - - 28 53 - -

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (IVV) 64 30 - 387 312 393 820 837 1.000

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 146 - - 1.972 - - 272 388 186

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) - - 4 - - - - - -

Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) - - - - - - - - -

Dienst Persoonsgegevens (DPG) - - - 1.034 190 575 - - -

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) 231 - - - - - - - 23

Dienst Stadstoezicht 154 - - 145 - 82 - 300 56

Dienst Werk en Inkomen (DWI) - - - - - 48 - - 27

Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS) - - 103 - - 374 - - -

Dienst Zuidas Amsterdam - - - - - - - - -

Noord/Zuid lijn - - - - - - - - -

GGD Amsterdam 56 - 12 733 50 63 258 50 4

Haven Amsterdam - - 84 - - - - - -

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) 12 - - - 129 129 - - -

Ontwikkelingsbedrijf (OGA) 74 151 132 417 - 565 283 - 632

ProjectManagement Bureau (PMB) - - - - - - - - -

Servicehuis Personeel SHP) - - - - 425 516 - - 378

Stadsarchief Amsterdam 48 - 18 5 - - - - -

Stadsbank van Lening (SBL) - - - - - - - - -

VGA Verzekeringen - - - - - - - - -

Totaal excl. DICT 1.065 191 533 8.408 1.925 4.557 3.389 1.997 3.611

DICT - - - 14.300 8.510 20.340 120 191 - 

Totaal incl. DICT 1.065 191 533 22.708 10.435 24.898 3.509 2.188 3.611 

*Alle bedragen 2009 zijn overgenomen uit de Jaarrekening 2009. 
De witte vlakken betekent: verschil tussen bedrag uit Jaarrekening 2009 
en opgegeven bedrag in format externe inhuur,inbesteding en uitbesteding 2010
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                                                           Ondersteuning bedrijfsprocessen                                                     Totaal inhuur     

             

                                     

                                           Uitzendkrachten 

 

  

 

         

          

   29  31  131  52- 18  48  29  169  140-  0%

 74  - - - 1.484,11  - - 1.789  6.008  4.219- 7%

 1.607  84  862  220  255  119  647  4.290  9.069  4.779- 10%

 45  - - - 15  - - 70  1.428  1.359- 6%

 5  - - - 17  17  17  24  4  20  2%

 - - 19  - - - - 14  96  82- 1%

 719  - 1.374  422  1.221  - - 2.071  2.919  848- 12%

 776   297  47  144   - 1.165  1.123  42  14%

 16  - 379  - 198  237  441  689  2.754  2.065- 17%

 28  - 3.489  2.485  3.581  - - 4.068  4.177  109- 33%

 1.393  153  2.146  888  1.044  600  1.151  4.133  3.899  234  13%

 186  257 9.682  244  218  1.697 2.355 1.174  1.987  1.542  9%

 4  - - - 2.785  1.248  1.248  2.980  9.455  6.475- 17%

 - - 101  535  26  18  18  26  106  80- 1%

 575  392  1.106  699  744  518  1.087  1.434  2.356  922- 10%

 23  273  22  - 30  - 456  53  110  57- 0%

 138  424  7.690  - 442  1.014  1.439  819  8.760  7.940- 3%

 75  - - - 13.447  681  754  14.252  9.026  5.226  14%

 477  - 587  993  467  - - 1.798  1.489  309  9%

 - 774  - - - 24  848  - - - 0%

 - - - - - - - - - - 

 78  420  3.403  5.202  529  1.610  3.959  1.350  583  767  2%

 84  - - - 69  - - 451  1.813  1.363- 2%

 129  - 4.887  4.813  4.816   5.027  - 5.027  25%

 1.328  - 1.137  152  950  - - 5.894  8.879  2.985- 21%

 - - - - - 1.054  1.054  - 360  360- 0% 

 893  - 310  - 1.261  - - 2.155  310  1.845  27%

 18  - 688  148  767  - - 803  798  5  9%

 - - 156  35  22  - - 38  162  124- 1%

 - - - - 53  - - 53  176  123- 1%

 8.701  2.802  38.466  16.933  34.586 8.856  15.524  56.648  78.017  21.368- 9,6%

 20.340  - 377  - 483  - - 22.270  14.797  7.473  130%

 29.041  2.802  38.843  16.933  34.586 8.856  15.524 78.919  92.814  13.895- 13,4%
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                       inbesteding             totaal inbesteding 

Jaarrekening 2010                  

diensten en bedrijven                                                       Inhuur binnen de gemeente       Inhuur binnen de publieke                  

                             sector

geactualiseerde begroting 2010 excl. uitkeringen 

voormalig personeel en WW uitkeringen en de 

kosten wachtgelders

Bedragen x € 1.000

         

          

ACAM Accountancy en Advies (ACAM) 30  - 82  - - - - 82  - 82  

Afval Energie Bedrijf (AEB) - - 148  - - - - 148  156  9-

Bestuursdienst (BDA) *) 5.118  - 2.702  - - - 738  2.702  5.118  2.416-

Griffie - - 3  - - - - 3  42  39-

Ombudsman - - - - - - - - - -

Rekenkamer - - - - - - - - - -

Dienst Belastingen (DBGA) - - - - - - - - - - 

Dienst Binnenwaterbeheer (BBA) - - - - - - - - 100  100-

Dienst Economische Zaken (EZ) 2.246  107  1.571  - - - 345  1.571  2.246  675-

Dienst Facilitair Management (DFM) 458  117  400  - - - - 400  458  58-  

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (IVV) 13.616  12.212  1.813  39  65  111  11.820  1.924  1.375  549 

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 3.096  - 1.226  - - - - 1.226  270  956 

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)  - - 5.011  - - - - 5.011  4.747  264

Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) 96  68  129  - - 21  - 150  96  55

Dienst Persoonsgegevens (DPG) 114  69  85  - - - 35  85  502  417- 

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)  359  289  392  - - - - 392  29  363

Dienst Stadstoezicht 149  - 253  - - - - 253  149  104

Dienst Werk en Inkomen (DWI) - - 635  - - - - 635  15.122  14.488-  

Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS) 1.020  1.101  3.138  - - 21  - 3.159  1.029  2.130

Dienst Zuidas Amsterdam  - - - - - - 7.970  - - -

Noord/Zuid lijn - 5.750  5.038  - - - - 5.038  - 5.038  

GGD Amsterdam 208  1.031  144  6  - - 337  144  23  121

Haven Amsterdam - - - - -  - - 223  223-

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) 34  - - - - - - - - - 

Ontwikkelingsbedrijf (OGA) 8.731  - 12.588  - - - - 12.588  8.239  4.349 

ProjectManagement Bureau (PMB) - - 138  - - - - 138  11  127

Servicehuis Personeel SHP) 351  99  61  - - - - 61  351  290- 

Stadsarchief Amsterdam 75  38  142  19  - 18  - 161  94  66 

Stadsbank van Lening (SBL) 26  7  42  - - - - 42  - 42 

VGA Verzekeringen - - 46  - - - - 46  - 46

Totaal excl. DICT 35.726  20.887  35.786  64  65  171  21.245  35.957  40.380  4.424-

DICT 229  - 366  - - - - 366  229  137 

Totaal incl. DICT 35.955  20.887  36.152  64  65  171  21.245  36.323  40.610  4.287- 
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p
erso

nele	o
verzichten

 uitbesteding                           totaal uitbesteding             

                   

           Facilitaire dienstverlening           infrastructurele werken (inclusief ICT)

                                     

                                   

 

  

 

        

         

 - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - -

 274  - - 1.887  - - - - 2.160  2.160-

 - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - -

 - - - 1.008  493  - - - 1.008  1.008-

 - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - 461  461-

 784  - 661  66  - 214  - 875  850  25 

 289  395  394  17.553  22.147  2.620  17.958  3.014  1.099  1.915 

 182  - - 1.084  - - - - 182  182-

 - - - - - 97  - 97  9.822  9.725-

 - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - -

 - - 99  74  - 159  - 258  256  2 

 - - - 945  650  1.262  - 1.262  945  317 

      - 15.776  15.776-

 355  924  218  1.060  1.471  1.257  - 1.474  1.415  59 

 - - - - - - 140  - - -

 - - - - 21.920  21.210  - 21.210  - 21.210 

 1.313  1.138  817  - - - 135  817  782  34 

 - - - - - - - - 11.576  11.576-

 - - - - - - - - - -

 - 1.670  3.041  - 500  - - 3.041  - 3.041 

 - - - - - - - - - -

 - - - 2.387  - - - - 2.387  2.387-

 357  200  344  508  25  463  - 806  865  59-

 - - - - - - - - 155  155-

 - - - - - - - - - -

 -3.555  4.328  5.573  26.573  47.206  27.282  18.233  32.855  49.741  16.886-

 - - - - - - - - - -

 -3.555  4.328  5.573  26.573  47.206  27.282  18.233  32.855  49.741  16.886-
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Afkortingenlijst
A
ACAM	 	ACAM	Accountancy	en	Advies
ARCAM	 Architectuurcentrum	Amsterdam
ACI	 	Amsterdamse	Culturele	Instellingen
AD	 	Algemene	Dienst
AEB	 	Afval	Energie	Bedrijf
AEC	 	Afval	Energie	Centrale
AFAC	 	Amsterdamse	Fiets	Afhandel	Centrale
AFK	 	Amsterdam	Fonds	voor	de	Kunst
AHM	 	Amsterdams	Historisch	Museum
A&G	 	Agressie	en	Geweld
AGV	 	Hoogheemraadschap	Amstel,	Gooi	en	Vecht
AMH	 	Amsterdamse	Middensegment	Hypotheek
ANW		 	Algemene	nabestaandenwet
ANZKG		 	Amsterdam-Noordzeekanaalgebied
AOR		 	Amsterdams	Onderwijsadviespunt	Radicalisering
AOV	 	Aanvullend	Openbaar	Vervoer
AOV	 	Aanpak	Ongewone	Voorvallen
APO		 	Amsterdams	Platform	Onderwijsarbeidsmarkt
APR		 	Amsterdamse	Programma	Raad
APV		 	Algemene	Plaatselijke	Verordening
ARF	 	Amsterdams	Revolving	Fund
ARF	 	Amsterdams	Restauratiefonds
ARM		 	Amsterdamse	Raad	voor	de	Monumentenzorg
ARP	 	Amsterdams	Rioleringsplan
ASHG		 	Advies-	en	Steunpunt	Huiselijk	Geweld
ATB	 	Arbeidstijden	Besluit
ATCB		 	Amsterdam	Toerisme	&	Congres	Bureau
AUP	 	Algemeen	Uitvoeringsplan
AWBZ		 	Algemene	Wet	Bijzondere	Ziektekosten

B
BB		 	Bestuurlijke	Boete
BBA		 	Dienst	Binnenwaterbeheer	Amsterdam
BBB	 	Berg	Bezink	Bakken
BBL	 	Berg	Bezink	Leidingen
BBV		 	Besluit	Begroting	en	Verantwoording	provincies	en	gemeenten
BBZ		 	Besluit	Bijstandsverlening	Zelfstandigen
BCF	 	BTW-Compensatiefonds
BDA	 	Bestuursdienst	Amsterdam
BDU		 	Brede	Doel	Uitkering
BHG	 	Binnenhavengeld
BIBOB		 	Wet	Bevordering	Integriteitsbeoordelingen	door	het	Openbaar	Bestuur
BLS		 	Besluit	Woningbouw	Locaties
BMA		 	Bureau	Monumenten	en	Archeologie
BON		 	Bestuurlijk	Overleg	Noordwaarts
BON	 	Beheren	op	Niveau
BON		 	Bereikbaarheidsoffensief	Noordelijke	Randstad,	zie	resultaatgebied	Stedelijke	Ontwikkeling
BOS		 	Buurt-Onderwijs-Sport
BP		 	Bestemmingsplan
BRI		 	Project	Basisregistratie	en	Infrastructuur
BRIM		 	Instandhoudingbeleid	voor	Restauratie	en	Onderhoud	van	Rijksmonumenten
BTR		 	Bijzondere	Trajecten	voor	Risicojongeren
BVG	 	Bedrijfsverzamelgebouw
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BVP	 	Buurt	Veiligheidsplan
BWS	 	Besluit	woninggebonden	subsidies
BWT		 	Bouw	en	Woningtoezicht

C
CAK	 	Centraal	Administratie	Kantoor
CCO	 	Contact	Center	Overheid
CED		 	Centrale	Eenheid	Daklozen
CNB		 	Centraal	Nautisch	Beheer
CSE		 	Coördinatie	Stationseiland
CTA	 	Centraal	Tekeningen	Archief
CWI		 	Centrum	voor	Werk	en	Inkomen

D
DBGA		 	Dienst	Belastingen	Gemeente	Amsterdam
DFM	 	Dienst	Facilitair	Management
DGA	 	Depot	gevaarlijk	afval
DGV		 	De	Grote	Vereenvoudiging
DIVV	 	Dienst	Infrastructuur	Verkeer	en	Vervoer
DMB	 	Dienst	Milieu	en	Bouwtoezicht
DMO	 	Dienst	Maatschappelijke	Ontwikkeling
DO		 	Definitief	Ontwerp
DPG		 	Dienst	Persoonsgegevens
DRIP	 	Dynamische	Route	Informatiepaneel
DRO		 	Dienst	Ruimtelijke	Ordening
DVM		 	Dynamisch	verkeersmanagement
DWI		 	Dienst	Werk	en	Inkomen
DWZS	 	Dienst	Wonen,	Zorg	en	Samenleven

E
ECB	 	Europese	Centrale	Bank
EFRO		 	Europees	Fonds	voor	Regionale	Ontwikkeling
EKC	 	Eigen	Kracht	Conferenties
EKD	 	Elektronisch	Kinddossier
ENIP		 	En	Nu	Iets	Positief
ESF		 	Europees	Sociaal	Fonds
ETV		 	Educatieve	televisie
EU		 	Europese	Unie
EZ		 	Economische	Zaken

F
FCA		 	Food	Center	Amsterdam
FES	 	Fonds	Economische	Structuurversterking
FGV	 	Fonds	Gevolgen	Vreemdelingenwetgeving
FIOM		 	Federatie	Instelling	Ongehuwde	Moeders
FLO	 	Functioneel	Leeftijdsontslag
FOM	 	Fonds	Ontwikkelingsmaatschappij
FTE		 	Fulltime-equivalent

G
G-4		 	Vier	grote	gemeenten:	Amsterdam,	Den	Haag,	Rotterdam,	Utrecht
GBA		 	Gemeentelijke	Basis	Administratie
GEPS	 	Grondexploitatie	en	Planning	Systeem
GGD		 	Geneeskundige-	en	Gezondheidsdienst
GGZ		 	Geestelijke	Gezondheidszorg
GHA		 	Gemeentelijk	Havenbedrijf
GHOR		 	Geneeskundige	Hulp	bij	Ongevallen	en	Rampen
GIBN	 	Gemeentelijk	Informatie	Beveiligingsnorm
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GIOS		 	Groen	In	en	Om	de	Stad
GOA		 	Gemeentelijk	Onderwijsachterstandenbeleid
GSB		 	Grote	Stedenbeleid
GVB		 	Gemeentevervoerbedrijf

H
HA	 	Haven	Amsterdam
HAG		 	Hulpverlening,	Advies	en	Gezondheidszorg
HbH	 	Hulp	bij	het	Huishouden
HERMEZ	 	Het	Economisch	Resultaat	Moet	Er	Zijn
HGS		 	Hoofdgroenstructuur
HHV		 	Huishoudelijke	Verzorging
HIA		 	Herinrichting	Inburgering	Amsterdam
HOR	 Handhaver	Openbare	Ruimte
HRC		 	Hoog	Rendement	Centrale

I
IAC		 	Informatie-	en	Adviescentrum
IBA		 	Ingenieursbureau	Amsterdam
ICT		 	Informatie-	en	Communicatietechnologie
IB	 	Inlichtingen	Bureau
ID		 	Instroom/Uitstroom
IHP		 	Integraal	Huisvesting	Plan
ILG		 	Investeringsbudget	Landelijk	Gebied
IMB		 	Integrale	Meting	Bedrijfsvoering
IMO	 	International	Maritime	Organisation
IND		 	Immigratie-	en	Naturalisatie	Dienst
IOAW		 	Wet	inkomensvoorziening	oudere	en	gedeeltelijk	arbeidsongeschikte	werkloze	werknemers
IOAZ		 	Wet	inkomensvoorziening	oudere	en	gedeeltelijk	arbeidsongeschikte	gewezen	zelfstandigen
IOOV	 	Inspectie	Openbare	Orde	en	Veiligheid
IPB		 	Integraal	Projectbudget
ISD		 	Inrichting	Stelselmatige	Daders
ISV		 	Investeringsbudget	Stedelijke	Vernieuwing

J
JA/KE		 	Jong	Amsterdam/Kinderen	Eerst
JAA		 	Jongeren	Actief	voor	Amsterdam
JGZ		 	Jeugdgezondheidszorg
JIB	 	Jeugdsport	in	Beweging
JOT		 	Jongeren	Opvangteam

K
KBB		 	Kwaliteitsbeoordeling	Bedrijventerreinen
KLPD	 	Korps	Landelijke	Politiediensten
KKBA	 	Kentallen	Kosten	Baten	Analyse
KNW	 	Koers	Nieuw	West
KVO	 	Keurmerk	Veilig	Ondernemen

L
LOJP		 	Lokaal	Onderwijs	en	Jeugdplan
LVG/LVB	 	Licht	verstandelijk	gehandicapt	/licht	verstandelijk	beperkt
LWOO	 	Leerweg	ondersteunend	onderwijs

M
MBO		 	Middelbaar	beroepsonderwijs
MCA		 	Milieucentrum	Amsterdam
MEP	 	Milieu	Kwaliteit	Elektriciteitsproducten
MER		 	Milieu	Effect	Rapportage
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MGGZ	 	Maatschappelijke	en	Geestelijke	Gezondheidszorg
MJP		 	Meerjarenprogramma
MKB		 	Midden-	en	Kleinbedrijf	
MLV		 	Monitor	Leefbaarheid	en	Veiligheid
MOB	 Meerjaren	onderhoudsbegroting
MOCCA	 	Match	Onderwijs	en	Cultuur	Amsterdam
MO/VZ	 	Maatschappelijke	Opvang/Verslavingszorg
MoMo	 	Modernisering	Monumentenzorg
MOP		 	Meerjarig	Ontwikkelingsprogramma
MOR		 	Milieu	en	Openbare	Ruimte
MRA	 	Metropoolregio	Amsterdam
MTNL		 	Multiculturele	Televisie	Nederland
MTV		 	Medewerkers	Toezicht	en	Veiligheid
MWP	 	Meerjaren	Werk	en	Investeringsprogramma

N
NFIA		 	Netherlands	Foreign	Investment	Agency
NHG	 	Nationale	Hypotheek	Garantie
NME		 	Natuur-	en	Milieueducatiecentrum
NOC*NSF		 	Nederlands	Olympisch	Comité*Nederlandse	Sport	Federatie
NUG		 	Niet-Uitkeringsgerechtigde
NZKG		 	Noordzeekanaalgebied
NZK-veren	 	Noordzee	Kanaalveren
NZA	 	Nederlandse	Zorgautoriteit
NZL		 	Noord/Zuidlijn

O
OAD	 	Overleg	Algemeen	Directeuren	
OCO	 	Ouderconsumenten-Organisatie
OCW		 	Ministerie	van	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschap
ODYSA	 	Optimalisatie	Dynamische	Snelheidsadvisering
OGA		 	Ontwikkelingsbedrijf	Gemeente	Amsterdam
OGGZ		 	Openbare	Geestelijke	Gezondheidszorg
OFOS	 	Opgeblazen	Fiets	Opstelstrook
OKC		 	Ouder	Kind	Centra
OKZ		 	Ouder-	en	kindzorg
O&O		 	Opvoedings-	en	Ontwikkelingsondersteuning
OOV		 	Openbare	Orde	en	Veiligheid
OP28		 	Olympisch	Plan	2028
OSA	 	Ondernemingskring	Sociale	sector	Amsterdam
OSVO	 	Overlegplatform	Schoolbesturen	Voortgezet	onderwijs
O&S	 	Dienst	Onderzoek	en	Statistiek
OV	 	Openbaar	vervoer
OZB		 	Onroerende	Zaak	Belasting

P
PA		 	Programakkoord
PAS	 	Platform	Amsterdam	Samen
PAO		 	Platform	onderwijs	en	arbeidsmarkt
PAVEM		 	Participatie	Vrouwen	Etnische	Minderheden
PBM	 	Platform	Bereikbaarheid	Metropoolregio	Amsterdam
PERVISTEL	 	PERiodieke	VISuele	TELlingen
PGB		 	Persoonsgebonden	Budget
PIP		 	Persoonlijke	internetpagina
Plabeka		 	Platform	Bedrijven	en	Kantoren	Noordvleugel	van	de	Randstad
PLC’s	 	Programmable	Logic	Controller’s
PMB			 	Projectmanagementbureau
PMI		 	Programma	Maatschappelijke	Investeringen
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PO	 	Primair	onderwijs
PPS	 	Publiek-private	samenwerking
P+R		 	Park+Ride
PRI		 	Programma	Ruimtelijke	Investeringen
PTA	 	Passenger	Terminal	Amsterdam
PvE		 	Programma	van	Eisen
PWN	 	Provinciaal	Waterleidingbedrijf	Noord-Holland

R
RABA		 	Regionaal	Arrangement	Beroepsonderwijs	Amsterdam
RACM	 	Rijksdienst	van	Archeologie,	Cultuurlandschappen	en	Monumenten
RAG		 	Resultaat	Actieve	Grondexploitaties
RAV		 	Regionale	Ambulancevoorziening
RAVAA	 	Regionale	Ambulance	Voorziening	Agglomeratie	Amsterdam
RBAO			 	Regionale	Brandweer	Amsterdam	en	omstreken
REB	 	Regulerende	energiebelasting
RFID	 	Radio	Frequency	Identify	Device
RIVM	 	Rijksinstituut	voor	Volksgezondheid	en	Milieu
RMC	 	Regionale	Meld-	en	Coördinatiepunt
ROC		 	Regionaal	Opleidingscentrum
ROL	 	Renovatie	Oostlijn
ROWO’s		 	Rolstoelgeschikte	woningen
RSC	 	Regionaal	Sorteer	Centrum
RSU	 	Regeling	Specifieke	Uitkering
RVE	 	Resultaat	Verantwoordelijke	Eenheid
RWZI		 	Riool-	en	Waterzuivering	Installatie
RWS		 	Rijkswaterstaat

S
SAAL	 	Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
SAA	 	Schiphol-Amsterdam-Almere
SAOA		 	Stichting	Aanpak	Overlast	Amsterdam
SADC	 	Schiphol	Area	Development	Company
SAS	 Samenwerkende	Amsterdamse	Stadsdelen
SAUL	 	Sustainable	&	Accessible	Urban	Landscapes
SBO	 	Speciaal	Basisonderwijs
SFV		 	Stimuleringsfonds	Volkshuisvesting
SGZ		 	Schoolgezondheidszorg
SGOA	 	Stichting	Gehandicapten	Overleg	Amsterdam
SHI		 	Servicehuis	ICT
SHP		 	Servicehuis	Personeel
SIP		 	Subsidieverordening	Integratie	en	Participatie
SISA		 	Single	Information	Single	Audit
SMI		 	Sociaal	Medische	Indicatie
SO		 	Speciaal	Onderwijs
SP		 	Stedenbouwkundig	Plan
SPA		 	Service,	Projecten	en	Advies,	onderdeel	DMO
SPA		 	Science	Park	Amsterdam,	zie	resultaatgebied	Stedelijke	ontwikkeling
SPH		 	Stedelijk	Project	handhaving
SPRH	 	Stedelijk	Programma	Regelgeving	en	Handhaving
SPVE		 	Stedenbouwkundig	Programma	van	Eisen
SRA		 	Stadsregio	Amsterdam
SSC		 	Shared	Service	Center
SSP		 	Sociaal	Structuurplan
SZW		 	Ministerie	van	Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid

T
TAC		 	Temporary	Art	Centre
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TAC		 	Technische	Adviescommissie	Hoofdgroenstructuur,	zie	resultaatgebied	Openbare	ruimte,	groen,	sport	en	
recreatie

TEU		 	Twenty	feet	Equivalent	Unit,	aanduiding	voor	de	afmetingen	van	containers
TOG		 	Tegemoetkoming	Onderhoudskosten	thuiswonende	Gehandicapte	kinderen
TS&T	 	Tussen	School	en	Thuis

U
UvA		 	Universiteit	van	Amsterdam
UVW		 	Uitvoeringsinstituut	Werknemersvoorzieningen

V
VB	 	Vliegende	brigade
VE-fonds		 	Vereveningsfonds
VETC	 	Voorlichters	eigen	Taal	en	Cultuur
VGA		 	NV	Verzekeringsbedrijf	Groot	Amsterdam
VGS	 	Voorrang	voor	een	gezonde	stad
VIG	 	Vroegtijdige	Interventie	in	Gezinnen
VIOS		 	Veilig	In	en	Om	School
VMR		 	Vermakelijkheidsretributie
VNG		 	Vereniging	van	Nederlandse	Gemeenten
VNO/NCW		 	Verbond	van	Nederlandse	Ondernemingen/Nederlands	Christelijk	Werkgeversbond
VO		 	Voorlopig	Ontwerp
VO-scholen		 	Voortgezet	onderwijs
VOA		 	Vrouwen	Opvang	Amsterdam
VOV		 	Veiligheidsteunpunten	Openbaar	Vervoer
VROM		 	Ministerie	van	Volkshuisvesting,	Ruimtelijke	Ordening	en	Milieubeheer
VRI	 	Verkeersregelinstallatie
VSO	 	Voortgezet	Speciaal	Onderwijs
VSV		 	Voortijdig	Schoolverlaten
VTO	 	Vroegtijdige	onderkenning	van	Ontwikkelingsstoornissen
VVE		 	Voor-	en	Vroegschoolse	Educatie
VWS		 	Ministerie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport

W
WA		 	Wettelijke	aansprakelijkheid
WABO		 	Wet	Algemene	Bepalingen	Omgevingsrecht
WAO		 	Wet	Arbeidsongeschiktheid
WCPV		 	Wet	Collectieve	Preventie	Volksgezondheid
Wet	Bibob		 	Wet	Bevordering	integriteitbeoordelingen	door	het	openbaar	bestuur
Wet	GBA	 	Wet	Gemeentelijke	Basisadministratie	persoonsgegevens
Wet	FIDO		 	Wet	Financiering	Decentrale	Overheden
WEW	 	Waarborgfonds	Eigen	woning
Wgw	 	Wet	gemeentelijke	watertaken
WI		 	Wet	Inburgering
WIK		 	Interdepartementale		Werkgroep	Inkomensbeleid	Kwijtscheldingsbeleid
WIBO		 	Woningen	In	Beschermde	Omgeving
WWIK		 	Wet	Werk	en	Inkomen	Kunstenaars
WIW		 	Wet	Inschakeling	Werkzoekenden
WKB		 	Woning-	en	kamerbemiddelingsbureau
Wkpb	 	Wet	kenbaarheid	publiekrechtelijke	beperkingen
WLB		 	Waterleidingbedrijf
W-middelen		 	Werkmiddelen	WWB
WMO		 	Wet	Maatschappelijke	Ondersteuning
WODAN	 	Werkgroep	Oplossingen	Doorstroomknelpunten	Aan	Netten
WOLK	 	Woningbouw	en	Luchtkwaliteit
WOR	 	Wet	op	de	Ondernemingsraden
Wow	 	Wet	op	de	waterhuishouding
WRR		 	Wetenschappelijke	Raad	voor	het	Regeringsbeleid
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WSW		 	Waarborgfonds	Sociale	Woningbouw
Wsw	 	Wet	sociale	werkvoorziening
WTA		 	Wet	Toezicht	Accountantsorganisaties
WVG	 	Wet	Voorzieningen	Gehandicapten	
WVS	 	Weerstandsvermogen
WWB	 	Wet	Werk	en	Bijstand

Z
ZBE	 	Zeeburgereiland
ZKV	 	Ziektekostenverzekering
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Register
A
ACAM	Accountancy	en	Advies		12,	267,	408,	508,	509,	518,	602,	604,	606,	608,	610
AEB		12,	215,	216,	217,	378,	423,	433,	435,	449,	450,	500,	501,	544,	545,	572,	606,	608,	610
AFK		203,	208,	212,	498
Afvalenergiebedrijf		215,	412,	424,	432,	433,	449,	464
A&G		352
AGV		225
AHM		210,	420,	496,	497,	543
AMH		311,	512,	513,	576
Amsterdamse	Bos		174,	180,	181,	184,	185,	186,	193,	417,	419,	420,	492,	493,	540,	541
Amsterdamse	Middensegment	Hypotheek		311,	463
ANZKG		246,	248
APO		135
APV		54
Armoedebeleid		80,	407,	476
ATCB		243,	259
AWBZ		88,	91,	99,	103,	377,	478,	480,	481,	534,	535,	566

B
Basisregistratie	personen		350
BBA		215,	225,	250,	257,	407,	502,	503,	544,	545,	572,	606,	608,	610
BBV		232,	254,	256,	375,	458
BBZ		75,	76,	77,	597
BDA		12,	349,	439,	442,	472,	473,	506,	518,	519,	532,	533,	548,	549,	554,	555,	577,	606,	608,	610
BDU		124,	238,	582
Bedrijfsvoering		12,	13,	18,	30,	35,	41,	43,	57,	94,	229,	241,	262,	270,	271,	272,	275,	276,	312,	330,	331,	366,	

368,	373,	375,	376,	385,	405,	417,	427,	428,	429,	430,	431,	439,	440,	445,	446,	508,	509,	526,	527,	528,	
529,	548,	549,	558,	559,	574,	578

Benchmark		27,	203,	228,	237,	294,	334,	387
Besluit	Begroting	en	Verantwoording		254,	256,	375,	458
Bestuursdienst		12,	13,	56,	209,	244,	263,	265,	283,	330,	331,	332,	334,	405,	408,	428,	434,	435,	443,	447,	

448,	518,	519,	598,	600,	602,	604,	606,	608,	610
BIBOB		51,	55,	61,	62,	63,	64
Black	spots		151
BLS		321
BMA		200,	201,	348,	540
Bodemsanering		32,	215,	220,	224,	231,	233,	313,	316,	317,	319,	500,	501,	572,	589
BON		412,	413
BOS		146,	174,	180,	181,	184,	185,	186,	193,	283,	306,	307,	328,	417,	419,	492,	493,	540,	541
BP		296
Brandweer			34,	393,	472
Brede	school		110,	176,	177,	190,	191,	482,	483,	494,	495,	540,	541,	570
BRI		60,	264,	273,	349,	439,	506,	507,	521,	548,	549,	555,	574,	577
Broedplaatsen		39,	285,	309,	310,	311,	326,	328,	426,	512,	513,	514,	515,	552,	553,	576
BTW-Compensatiefonds		71,	97,	365
BWT		291,	345,	347,	348

C
Citymarketing		183,	243,	244,	504,	505
CNB		250,	251,	252

D
Dak-	en	thuislozen		23,	88,	89,	92,	100
DBGA		12,	267,	271,	272,	338,	360,	368,	436,	444,	524,	525,	558,	559,	578,	606,	608,	610
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Deelneming		43,	249,	364,	366,	367,	368,	400,	401,	504,	505,	546,	547,	578
Deelnemingen		13,	29,	30,	37,	241,	333,	364,	400,	401,	402,	461,	462,	463,	464,	471,	526,	527,	558,	559,	

560,	562,	578
De	Grote	Vereenvoudiging		425
DFM		12,	41,	264,	271,	273,	274,	335,	352,	417,	439,	442,	443,	450,	506,	507,	548,	549,	606,	608,	610
Dienst	Belastingen	Gemeente	Amsterdam		12,	226,	267,	368,	448,	598,	600,	602,	604
Dienst	Binnenwaterbeheer	Amsterdam		407,	502,	503,	598,	600,	604
Dienst	Infrastructuur	Verkeer	en	Vervoer		146,	190,	413,	424,	460,	463,	606,	608,	610
Dienst	Maatschappelijke	Ontwikkeling		12,	181,	419,	432,	433,	446,	447,	460,	461,	526,	527,	598,	600,	602,	

604,	606,	608,	610
Dienst	Milieu	en	Bouwtoezicht		12,	55,	215,	348,	396,	435,	447,	500,	501,	512,	513,	526,	527,	598,	600,	602,	

604,	606,	608,	610
Dienst	Onderzoek	en	Statistiek		12,	437,	598,	600,	602,	604,	606,	608,	610
Dienst	Persoonsgegevens		335,	397,	432,	442,	520,	521,	606,	608,	610
Dienst	Ruimtelijke	Ordening		12,	268,	408,	409,	446,	510,	511,	512,	513,	526,	527,	598,	600,	602,	604,	606,	

608,	610
Dienst	Stadstoezicht		12,	17,	32,	50,	266,	267,	274,	396,	397,	405,	424,	432,	435,	447,	486,	487,	508,	509,	

598,	600,	602,	604,	606,	608,	610
Dienst	Werk	en	Inkomen		12,	68,	256,	333,	409,	432,	434,	436,	448,	452,	461,	474,	476,	478,	526,	527,	598,	

600,	602,	604,	606,	608,	610
Dienst	Wonen,	Zorg	en	Samenleven		598,	600,	602,	604
DIVV		12,	17,	146,	155,	156,	190,	222,	224,	268,	276,	376,	403,	412,	424,	436,	442,	443,	447,	448,	487,	488,	

489,	490,	491,	528,	529,	538,	539,	558,	559,	578
DMB		12,	55,	222,	223,	224,	276,	283,	333,	448,	449,	450,	500,	501,	502,	503,	512,	513,	544,	545,	552,	553,	

572,	576,	606,	608,	610
DMO		12,	65,	82,	85,	86,	95,	98,	100,	102,	130,	132,	133,	134,	209,	222,	263,	306,	307,	365,	419,	420,	421,	

433,	434,	436,	442,	443,	444,	482,	483,	484,	485,	494,	495,	496,	497,	499,	506,	507,	528,	529,	536,	537,	
540,	541,	542,	543,	558,	559,	568,	606,	608,	610

DO		141
DPG		12,	273,	299,	335,	338,	339,	340,	348,	349,	434,	439,	443,	448,	506,	520,	521,	548,	554,	555,	574,	577,	

606,	608,	610
DRO		12,	85,	86,	186,	190,	194,	222,	241,	268,	270,	271,	283,	295,	366,	368,	414,	442,	492,	493,	515,	528,	

529,	541,	553,	558,	559,	570,	578,	606,	608,	610
Duurzaamheid		219,	220,	222,	252,	254,	373,	413,	421,	440,	445,	446,	450,	451,	504,	505,	546,	547,	573
DWI		12,	55,	68,	69,	70,	72,	74,	75,	76,	77,	78,	79,	80,	81,	82,	85,	184,	307,	365,	434,	436,	442,	450,	452,	

474,	475,	476,	477,	529,	532,	533,	559,	565,	578,	606,	608,	610
DWZS		12,	85,	86,	95,	99,	100,	101,	103,	130,	283,	288,	365,	478,	512,	513,	526,	527,	552,	553,	566,	606,	

608,	610

E
Economische	Zaken		12,	13,	180,	204,	237,	239,	240,	252,	253,	254,	339,	409,	435,	437,	442,	447,	463,	464,	

504,	505,	546,	547,	573,	598,	600,	602,	604,	606,	608,	610
EFRO		239,	240,	241,	295,	311,	312,	576
Egalisatiefonds		37,	39,	104,	252,	366,	367,	390,	526,	527,	558,	559,	567,	578
ESF		119,	125
EU		248,	380,	561
Europees	Sociaal	Fonds		71
Europese	Unie		135,	312
EZ		12,	205,	223,	236,	241,	252,	257,	294,	295,	336,	404,	436,	444,	504,	505,	516,	517,	546,	547,	573,	606,	

608,	610

F
FBA		338,	506,	507,	548,	549,	574,	575
FCA		268,	269,	419
Financiering		37,	43,	69,	77,	176,	182,	198,	231,	236,	276,	311,	325,	328,	340,	354,	363,	373,	387,	388,	389,	

390,	393,	413,	438,	465,	471,	526,	527,	558,	559,	606,	607,	609,	610,	611
FLO		97
FTE		55,	64,	67,	69,	74,	75,	176,	193,	249,	290,	432,	433,	434,	447,	448,	449,	450,	598,	599,	600
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Functioneel	Leeftijdsontslag		97,	472

G
G-4		112
GBA		336,	337,	338,	339,	396
Gehandicapten		187,	478
Gemeentefonds		29,	30,	31,	36,	40,	71,	81,	97,	100,	118,	119,	133,	134,	178,	210,	215,	224,	231,	357,	358,	

359,	471,	524,	525
Geneeskundige	en	GezondheidsDienst		12,	418,	526,	527,	602
Geneeskundige	Hulp	bij	Ongevallen	en	Rampen		58
GGD		12,	21,	89,	91,	96,	97,	98,	99,	100,	101,	102,	103,	104,	105,	124,	276,	333,	381,	408,	409,	417,	418,	

432,	434,	436,	442,	444,	447,	448,	461,	478,	480,	481,	534,	535,	536,	566,	567,	606,	608,	610
GGZ		99,	101,	102,	121,	481,	535,	566
GHOR		97
GIOS		354
Grex		162
Groen	In	en	Om	de	Stad		194,	354
Grondbeleid		373,	425
Grondexploitatie		33,	38,	39,	192,	300,	310,	313,	314,	316,	317,	318,	319,	321,	322,	323,	362,	376,	418,	425,	

514,	515,	552,	576
GSB		72,	132,	381,	473,	482,	483,	485,	536,	537,	568,	581
GVB		149,	152,	155,	366,	367,	378,	379,	393,	402,	403,	408,	421,	463,	486,	487,	488,	578

H
HA		188,	223,	246,	249,	250,	252,	253,	254,	255,	256,	257,	323,	417,	419,	504,	505,	546,	547,	573
HAG		99,	103,	478,	479,	534,	535,	566
Harde	kern	jeugd		50
HGS		183,	185
Hoofdinfrastructuur		486,	487,	490
Hoofdnet	auto		141,	156,	168,	413
Hoofdnet	fiets		151
Huurwoningen		24,	279,	281,	288,	290,	315,	323

I
IBA		12,	268,	270,	271,	272,	442,	448,	450,	508,	509,	510,	511,	548,	549,	550,	551,	574,	606,	608,	610
ICT		12,	13,	29,	30,	35,	39,	41,	43,	76,	82,	84,	95,	112,	116,	150,	205,	220,	241,	243,	254,	262,	264,	265,	271,	

272,	273,	274,	275,	276,	329,	335,	340,	349,	376,	377,	381,	383,	384,	385,	427,	428,	429,	430,	432,	434,	
435,	436,	437,	438,	439,	440,	442,	448,	461,	506,	507,	509,	518,	519,	521,	549,	554,	555,	574,	577,	598,	
600,	604,	611

ID		68,	85,	86,	130,	188,	208,	209,	212,	478,	482,	492,	498
IHP		420
IJburg		19,	115,	161,	181,	263,	269,	277,	296,	298,	302,	307,	309,	313,	316,	317,	323,	326,	359,	369,	425,	

502,	512,	513,	514,	515,	524,	552,	553,	576
IMB		430
Inburgering		13,	34,	65,	69,	70,	71,	72,	73,	77,	81,	82,	85,	119,	138,	305,	306,	327,	381,	433,	434,	436,	474,	

475,	482,	483,	532,	565,	582
IND		63
Ingenieursbureau	Amsterdam		12,	268,	270,	436,	510,	511,	598,	600,	602,	604,	606,	608,	610
Integrale	Meting	Bedrijfsvoering		430
Investeringsbudget	Stedelijke	Vernieuwing		47,	195,	199,	213,	215,	308,	327,	353,	526,	527
IOAW		75,	76,	77,	597
IOAZ		75,	76,	77,	597
ISD		63
ISV		186,	194,	200,	201,	212,	222,	231,	233,	303,	304,	325,	326,	353,	354,	355,	492,	493,	516,	517,	526,	527

J
JAA		129
JA/KE		100,	102,	103,	124,	135,	193,	211,	213
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Jeugdcriminaliteit		18,	25,	50,	52,	63,	122,	127,	473
JGZ		96,	97,	98,	99,	102,	104,	106,	434,	567
JIB		176

K
Kinderen	eerst		21,	95,	485,	537
Kinderopvang		40,	70,	73,	81,	133,	392,	474,	475,	533,	565
Kredietcrisis		228,	247,	269,	280,	290,	291,	314,	316,	319,	320,	393
Kunstenplan		202,	203,	204,	205,	206,	208,	210,	496,	497,	542,	543
Kwijtschelding		80,	476

L
Lokale	heffingen		215,	373,	394,	395
Luchtkwaliteit		13,	19,	25,	153,	159,	183,	185,	218,	221,	222,	224,	230,	246,	249,	296,	440,	445,	446,	490,	

491,	500,	501,	502,	503,	539,	544,	545,	572,	591

M
Mantelzorg		99,	103,	566
MBO		99,	100,	102,	111,	114,	115,	129,	136,	348,	480,	536,	566
Meerjarig	Ontwikkelingsprogramma		303,	304
MER		354
Ministerie	van	Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid		77
MKB		219,	222,	236,	239,	258,	441
Mobiliteitsfonds		142,	143,	148,	152,	154,	157,	158,	159,	160,	162,	165,	166,	189,	423,	488,	489,	490,	491,	

538,	539,	569
MOP		203,	303,	418,	419,	420,	581

N
Nieuwkomers		113,	381
NME		500
Noordelijke	IJ-oevers		296,	593
Noordvleugel		293
Noord/Zuidlijn		12,	13,	17,	32,	39,	40,	42,	43,	144,	145,	146,	150,	165,	166,	168,	190,	200,	201,	290,	292,	

318,	332,	340,	376,	378,	384,	432,	446,	488,	489,	526,	527,	538,	539,	569
NUG		69,	70,	86
NV	Verzekeringsbedrijf	Groot	Amsterdam		402,	464
NZKG		246,	249,	297,	409
NZL		146,	150

O
OCW		133,	198,	210,	587
OGA		12,	33,	42,	166,	167,	188,	220,	222,	223,	224,	231,	257,	268,	269,	270,	279,	283,	284,	321,	365,	366,	

367,	368,	414,	418,	419,	420,	425,	436,	442,	443,	446,	488,	489,	512,	513,	514,	515,	516,	517,	524,	525,	
526,	527,	528,	529,	552,	553,	558,	559,	569,	572,	576,	578,	606,	608,	610

OKC		96,	99,	121,	122,	124,	307,	309,	310,	418,	516,	552,	576
Ombuigingen		41,	158,	331,	377,	417
Omslagpercentage		390
Omslagrente		390,	526,	527
Onderhoud	van	kapitaalgoederen		373,	411
Ontwikkelingsbedrijf	Gemeente	Amsterdam			42,	268,	418,	420,	446,	460,	461,	524
OOV		40,	53,	58,	60,	62,	64,	130,	132,	262,	266,	472,	473,	532,	533,	564
Openbaar	vervoer		42,	54,	63,	78,	94,	142,	143,	145,	147,	149,	154,	157,	161,	163,	263,	278,	378,	385,	391,	

403,	449,	465,	472,	473,	478,	479,	486,	487,	489,	490,	491,	538,	539
Openbare	Orde	en	Veiligheid		13,	34,	36,	40,	47,	49,	50,	52,	56,	122,	123,	124,	143,	471,	472,	473,	530,	532,	

533,	564
Openbare	verlichting		157,	411,	422,	423,	486,	487
Opstapper		163
O&S		115,	184,	204,	272,	330,	448,	449
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Oudkomers		381
OV		143,	144,	145,	146,	147,	148,	149,	157,	158,	162,	163,	278,	378,	403,	412,	447,	488,	489,	539
OZB		36,	250,	358,	359,	360,	394,	395,	398,	399

P
PAO		81,	474,	532,	565
Parkeergarages		306,	311,	312,	328,	380,	488,	489,	576
Parkstad		303,	305,	323,	324,	327,	426
Plabeka		320
PMB		12,	263,	271,	448,	450,	508,	509,	548,	549,	574,	606,	608,	610
PMI		13,	305,	306,	327,	328
P-Net		265,	506,	507,	508,	509,	548,	549,	574,	600
PO		21,	22,	110,	111,	112,	114,	115,	116,	176,	202,	307
Politie		25,	50,	52,	53,	54,	55,	91,	92,	121,	122,	128,	129,	141,	142,	143,	262,	289,	346,	348,	351
Port	Security		251
P+R		25,	144,	146,	147,	152,	158
Privatisering		333,	382,	407,	518,	519,	577
Programakkoord		15,	17,	18,	21,	30,	43,	50,	61,	62,	66,	74,	78,	83,	85,	88,	96,	110,	115,	121,	127,	133,	138,	

140,	142,	144,	150,	175,	179,	181,	185,	187,	189,	198,	202,	207,	208,	212,	216,	218,	226,	228,	236,	242,	
247,	277,	278,	279,	281,	283,	299,	304,	315,	316,	317,	323,	327,	329,	330,	333,	336,	342,	343,	347,	375,	
377,	385,	394,	401,	427,	428,	438,	440,	445,	451

Programma	Ruimtelijke	Investeringen		299
Projectmanagementbureau		12,	264,	265,	447,	506,	507,	598,	600,	602,	604
PvE		154
PWN		227,	229

R
RAG		33,	314,	315,	316,	319,	324
Rampenbestrijding		58,	337,	339,	517
Recreatie		13,	21,	32,	47,	110,	114,	118,	135,	173,	211,	213,	223,	278,	295,	319,	471,	492,	493,	494,	495,	

530,	540,	541,	570
Recreatieschap		408,	409,	492,	493
Re-integratie		23,	34,	65,	66,	68,	69,	70,	71,	75,	85,	174
Rekening-courantpercentage		391
Renterisiconorm		387,	389
ROC		70,	71,	79,	99,	100,	115,	136,	181,	192,	318,	480,	536,	566
ROWO’s		323
RWS		250,	419
RWZI		320

S
Schiphol		37,	145,	147,	237,	239,	244,	278,	294,	295,	364,	402,	404,	408,	409,	426,	464
Servicehuis	ICT		262,	265,	383,	432,	434,	438,	506,	507,	598,	600
Servicehuis	Personeel		12,	36,	263,	264,	265,	330,	432,	434,	436,	449,	598,	600,	602,	604,	606,	608,	610
SFV		308,	323,	324,	325,	361,	362,	377
SHI		262,	265,	271,	273,	383,	434,	438,	506,	507,	548,	549,	574
SHP		12,	36,	263,	265,	434,	439,	442,	508,	509,	518,	519,	548,	549,	554,	555,	574,	606,	608,	610
SIP		27,	126,	128
SISA		71,	469,	581,	582,	589,	591,	595
SMI		125
SO		21,	99,	110,	111,	112,	113,	116,	135,	316,	481,	535,	566
Sociaal	Structuurplan		514,	515
Sociale	cohesie		26,	27,	126,	127,	128,	130,	138,	173,	304
Sociale	veiligheid		54,	57,	128,	138,	142,	143,	150,	158,	413,	472,	473,	490,	491
SP		12,	296
SPA		119,	306,	307
Stadsarchief	Amsterdam		12,	340,	344,	418,	520,	521,	598,	600,	604,	606,	608,	610
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Stadsbank	van	Lening		12,	266,	267,	271,	272,	274,	333,	407,	442,	448,	461,	508,	509,	550,	551,	574,	575,	
598,	600,	602,	604,	606,	608,	610

Stadsdeelfonds		29,	30,	36,	341,	358,	359,	370,	458,	471,	524,	525
Stadspas		80,	130,	132,	133,	138,	192,	211,	213,	476,	477,	482,	536,	568
Stadsregio	Amsterdam		121,	122,	123,	146,	150,	403,	408,	518
Stadsschouwburg		210,	365,	366,	393,	420,	463,	498,	499,	528,	558,	578
Stationseiland		163
Stedelijke	Vernieuwing		47,	170,	195,	199,	213,	215,	277,	303,	304,	308,	311,	327,	353,	426,	463,	514,	515,	

516,	517,	526,	527,	552,	553,	576
Stedelijk	Museum		19,	35,	72,	156,	191,	206,	207,	209,	210,	211,	212,	213,	366,	420,	496,	497,	528,	543,	

558,	571,	578
Stimuleringsfonds	Volkshuisvesting		39,	302,	303,	308,	309,	311,	323,	361,	363,	377,	426,	512,	513,	516,	517,	

524,	552,	553,	576
SZW		77,	81,	595,	597

T
Taalachterstand		113
TEU		246,	248,	249

U
UNA		165,	569
UvA		113

V
VE-fonds		313,	316,	361,	362
Veilig	In	en	Om	School		138
Verbonden	partijen		37,	373,	400,	403,	404,	407,	408,	560,	562
Verdelingsvoorstel		314,	320
Verhuurder		447
Verkeersveiligheid		26,	140,	141,	151,	152,	160,	412,	414
Vermakelijkheidsretributie		382,	394,	395,	525
Verzelfstandiging		17,	134,	186,	252,	255,	263,	333,	382,	392,	407,	421,	493,	518,	519,	541,	573
VGA		12,	267,	402,	407,	408,	446,	448,	606,	608,	610
VNG		27,	334,	358,	377,	383,	450
VO		21,	22,	99,	110,	111,	112,	113,	114,	115,	116,	122,	128,	135,	138,	168,	170,	176,	202,	480,	536,	566
Voor-	en	Vroegschoolse	Educatie		110,	114,	132,	133,	482,	483,	536,	537,	568
Voortijdig	SchoolVerlaten		482,	483,	587
VO-scholen		21,	22,	110,	128,	202
VROM		81,	223,	239,	587,	591
VSV		21,	122
VVE		110,	114,	482,	483
VWS		176,	349,	518,	519,	554,	555,	577

W
WABO		290,	291,	292,	349,	397,	398,	496,	518,	519,	542,	554,	555,	571,	577
Waterbeheer		13,	215,	224,	225,	226,	366,	367,	502,	503,	526,	527,	544,	545,	558,	559,	578
Waternet		12,	37,	39,	170,	215,	218,	224,	225,	226,	227,	229,	230,	231,	274,	332,	365,	367,	390,	395,	407,	

410,	416,	430,	446,	460,	461,	500,	501,	544,	545,	572
Weerstandsvermogen		30,	105,	363,	366,	367,	373,	375,	465,	476,	477,	533,	578
Werkgelegenheid		29,	77,	241,	246,	249,	380,	404,	451,	474
Werkloosheid		18,	304,	380
Westpoort		13,	55,	188,	216,	219,	221,	247,	249,	267,	393,	408,	409,	414,	463,	492,	508,	509
Wet	FIDO		387,	389
Wet	Financiering	Decentrale	Overheden		387
Wet	inkomensvoorziening	oudere	en	gedeeltelijk	arbeidsongeschikte	gewezen	zelfstandigen		77,	597
Wet	Sociale	werkvoorziening		67,	69,	72,	452,	595
Wet	Werk	en	Bijstand		76,	81,	452,	465,	565,	597
Wet	Werk	en	Inkomen	Kunstenaars		77,	597
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WI		27,	67,	69,	70,	73,	113
Wibautas		165,	166,	167,	489,	539,	569
WIBO		323,	326
Wij	Amsterdammers		130,	132,	484,	485,	536,	537,	568
WIW		68,	70,	474,	475
WLB		225,	226
WMO		29,	42,	88,	91,	93,	94,	95,	99,	100,	101,	102,	103,	357,	358,	381,	383,	385,	451,	478,	479,	481,	525,	

534,	535,	566
Woningbouwproductie		39,	279,	280,	281,	284,	309,	310,	576
WSM		78
WSW		70,	72,	86,	382,	392,	452,	595
WVG		88,	268
WWB		29,	42,	62,	69,	70,	71,	74,	75,	76,	77,	85,	99,	100,	107,	380,	385,	452,	474,	475,	476,	477,	478,	533,	

534,	566,	597
WWIK		75,	76,	77,	597

Z
Zeeburgereiland		19,	146,	298,	310,	314,	316,	319,	320
Zuidas		12,	33,	39,	157,	161,	263,	277,	278,	294,	297,	298,	301,	309,	311,	313,	314,	316,	317,	319,	321,	322,	

323,	333,	377,	430,	442,	446,	514,	515,	552,	553,	576,	598,	600,	602,	604,	606,	608,	610
Zuidelijke	IJ-oevers		309,	310,	313,	353,	354,	514,	515,	552,	553,	576
Zuidoostlob		279,	298,	302,	313,	362,	514,	515
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